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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA KARTU DOMINO MODIFIKASI PADA
MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA
KELAS VIII SMP
Sheina Revania Putri Doo
161434006
Universitas Sanata Dharma
Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di lima SMP di Kota
Sorong menunjukkan bahwa pembelajaran IPA khususnya pada materi sistem
pencernaan manusia di sekolah tersebut guru belum mampu mengembangkan
media karena keterbatasan keterampilan membuat media dan alat bahan untuk
membuat media sehingga media di sekolah kurang bervariasi. Salah satu variasi
media pembelajaran yang belum pernah dikembangkan adalah media kartu
domino modifikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas media
kartu domino modifikasi yang dikembangkan pada materi sistem pencernaan kelas
VIII SMP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research
and Development (RnD). Prosedur penelitian mengacu pada model Borg & Gall
dalam Sugiyono (2015) yang terdiri dari 10 tahapan. Namun pada penelitian ini
hanya dilakukan 5 tahapan yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain
produk, validasi desain dan revisi desain. Produk yang dikembangkan divalidasi
oleh 2 orang ahli media, 1 orang ahli materi dan 2 guru IPA SMP.
Hasil validasi menunjukkan skor rerata 3,48 dan termasuk dalam kategori
“sangat baik”. Produk kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan
yang dikembangkan layak untuk diuji coba lingkup terbatas sesuai dengan revisi
dengan saran.

Kata Kunci : RnD, Media Pembelajaran, Kartu Domino Modifikasi, Materi
Sistem Pencernaan Manusia
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ABSTRACT
MODIFICATION OF DOMINO CARD MEDIA DEVELOPMENT ON
MATERIALS OF HUMAN DIGESTIVE SYSTEM
CLASS VIII OF JUNIOR HIGH SCHOOL

Sheina Revania Putri Doo
161434006
Sanata Dharma University

This study was conducted based on the analysis needs of five junior high
schools in Sorong City. It showed that science learning, especially in the material
of the human digestive system in these schools teachers are not able to develop
media due to limited skills in making media and material tools for making media
so that media in schools is less varied. One variation of learning media that was
not yet developed is modified domino card media.
This study aimed to determine the feasibility and quality of the modified
domino card media developed on the digestive system material for class VIII of
Junior High School. The type of research used in this research was a Research
and Development (RnD). The research procedure refers to the Borg & Gall model
in Sugiyono (2015) which consists of 10 stages. However, in this study only 5
stages were carried out, namely potentials and problems, data collection, product
design, design validation and design revision.
The product developed was validated by two media experts, one material
expert and two junior high school science teachers. The validation results showed
a mean score of 3.48 and included in the "very good" category. The modified
domino card product on the developed digestive system material is feasible to be
tested in a limited scope according to the revision with suggestions.

Keywords: RnD, Modification Domino Card Media, Human Digestive System
Material
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam sistem pembelajaran guru dituntut untuk memperhatikan berbagai
komponen antara lain: menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan materi yang
relevan, menentukan model pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi siswa, menyediakan sumber belajar dan media sebelum melaksanakan
pembelajaran (Aqib, Z., 2013).
Penggunaan

media

pembelajaran

sangat

penting

dalam

proses

pembelajaran untuk penyampaian materi dan dapat membantu pencapaian
keberhasilan belajar. Berdasarkan hasil survei kebutuhan melalui wawancara dari
5 sekolah yang berada di Kota Sorong, guru menggunakan media pembelajaran
dalam menyampaikan materi. Guru mengatakan bahwa media pembelajaran
sangat penting, karena dapat membantu guru dalam menyampaikan materi, siswa
lebih cepat memahami pelajaran dan supaya ada ketertarikan siswa dalam proses
belajar.
Dalam proses pembelajaran peran media pembelajaran sangat penting
termasuk dalam mata pelajaran IPA. Media membantu guru untuk menyampaikan
materi kepada siswa. Melalui media pembelajaran, pengajaran akan lebih menarik
perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, bahan pengajaran
akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan metode
mengajar lebih bervariasi dan menarik Sudjana, N., dan Rivai, A., (2013). Salah
satu media pembelajaran IPA yang menarik adalah menggunakan metode permainan
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yang diharapkan mampu memberikan rasa senang dan gembira terhadap suatu
materi pembelajaran (Haryono, 2019). Susanto, E., (2009) mengatakkan bahwa
games memberikan pencerahan saat mengalami kejenuhan dan menanamkan
materi dalam ingatan menjadi lebih lama serta dapat berfungsi sebagai penguat
dalam membuat kesimpulan di akhir pertemuan. Dengan games, kelas akan
menjadi lebih hidup, suasana belajar penuh ceria, semangat. Selain itu, siswa akan
menjadi percaya diri dan pro aktif mengikuti pelajaran.
Metode permainan dalam pembelajaran tidak hanya meningkatkan
perkembangan kognitif dan sosial, tetapi juga mengembangkan bahasa, emosi,
disiplin dan kreativitas. Melalui bermain, perkembangan sosial siswa dapat
berkembang, seperti belajar berkomunikasi, mengorganisasi peran, menghargai
orang lain dan menaati peraturan (Rahmatina, 2007). Penggunaan game kartu
dapat meningkatkan aspek pembelajaran kognitif, afektif dan psikomotorik. Game
kartu memiliki karakteristik yaitu meningkatkan kinerja otak dalam hal analisa
dan kefokusan. Salah satu game yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu
domino modifikasi. Media ini memberikan aspek pembelajaran kognitif dimana
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan siswa aktif dalam proses
pembelajaran. Selain itu permainan kartu domino sangat bagus untuk membantu
merangsang aktivitas otak sebab hal itu memerlukan konsentrasi, perhatian, fokus
dan strategi.
Penerapan permainan kartu di kelas dapat menambahkan kualitas belajar
siswa, siswa menjadi temotivasi dan aktif dalam pembelajaran serta mampu
menarik perhatian siswa untuk bermain sambil belajar. Namun ada beberapa hal
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yang perlu diperhatikan yaitu waktu yang digunakan dalam penerapan media
permainan tersebut dan guru juga harus manajemen kelas dengan baik sehingga
kelas tetap kondusif. Dalam penerapan media permainan penting bagi pengajar
untuk mengetahui esensi permainan kartu yang menyenangkan seperti
1.Sosialisasi, 2.Hiburan/humor, 3.Organisasi, 4.Berpikir spasial, 5.Pengenalan
pola,

6.Efisiensi,

7.Deduksi,

11.Akuisisi/penaklukan,

8.Inferensi,

9.Bermain

12.Kreativitas/kepintaran,

peran,

10.Konflik,

13.Pengujian

diri,

14.Komunikasi, 15.Biaya peluang, 16.Pengambilan resiko/ antisipasi yang tidak
diketahui, 17. Variasi. Permainan akan bermanfaat ketika memikirkan permainan
yang menyenangkan dapat melibatkan tawa, kegembiraan dan interaksi sosial
yang tinggi. Kartu Domino tidak digolongkan sebagai permainan yang sangat
menyenangkan tetapi bagi banyak orang termasuk peneliti adalah permainan yang
menyenangkan.
Media kartu domino sudah pernah dikembangkan oleh Widiarto, M.,
Hajiriah, L, T., and Armiani, S., (2019) hasil validasi menunjukkan bahwa
Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis permainan kartu domino mendapatkan
kategori sangat layak dengan nilai rata-rata mencapai 78,33%. Hasil belajar
kognitif siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan LKS berbasis permainan
domino yakni ketuntasan siswa mencapai 80% dengan kategori efektif.
Kepraktisan LKS yang dikembangkan hasil perhitungan dan konversi nilai dari
angket tanggapan guru sebesar 70% di kategori praktis, sedangkan dari angket
respon siswa persentase sebasar 94% dengan kategori sangat praktis. Saran dari
penelitian sebelumnya adalah media memuat materi dengan komposisi yang
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seimbang sehingga pemahaman siswa dapat lebih mencakup keseluruhan materi.
Selain itu penelitian yang dilakukan Rendana, F., (2018) yang
dikembangkan dan diujikan melalui angket validasi media dengan rata-rata
penilaian sebesar 91,28% dikategorikan sangat layak, angket validasi materi
dengan rata-rata penilaian sebesar 88,16% dikategorikan sangat layak, uji respon
pendidik dengan rata-rata penilaian sebesar 88,91% yang dikategorikan sangat
layak. Media tersebut diuji coba kelompok kecil dengan rata-rata penilaian
sebesar 91,59% yang dinyatakan sangat layak, dan uji coba kelompok besar ditiga
sekolah yaitu : uji coba kelompok besar di MIN 7 Bandar Lampung yang
diperoleh rata-rata penilaian sebesar 92,08% yang dikategorikan sangat layak, uji
coba kelompok besar di SDN Kupang Kota yang diperoleh penilaian rata-rata
sebesar 93,14% yang dikategorikan sangat layak, dan uji coba kelompok besar di
MIS Pajajaran yang diperoleh rata-rata 91,66% yang dikategorikan sangat layak.
Saran dari penelitian tersebut adalah untuk menggunakan kartu domino materi
struktur dan fungsi tumbuhan pada siswa SD/MI kelas IV sebagai media
pembelajaran mata pelajaran IPA di dalam pembelajarannya.
Berdasarkan hasil wawancara kepada lima guru IPA terpadu kelas VIII di
lima SMP Kota Sorong, strategi atau metode yang digunakan guru dalam proses
pembelajaran ialah ceramah, tanya-jawab dan diskusi. Kendala dan kesulitan yang
dihadapi guru ialah siswa kurang terlibat dalam pembelajaran dan kendala fasilitas
laboratorium seperti tidak tersedianya bahan pratikum sehingga pratikum tidak
dapat diselenggarakan serta kendala fasilitas laboratorium seperti gangguan listrik
dan kesulitan air karena sekolah terletak di gunung. Guru memiliki keterbatasan
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dalam pembuatan media, keterbatasan bahan-bahan untuk membuat media
sehingga guru belum mampu membuat maupun mengembangkan media
pembelajaran. Maka pada penelitian ini dikembangkan media konvensional yang
mudah dibuat, bahannya mudah diperoleh namun tetap inovatif dan kreatif untuk
menunjang pembelajaran.
Banyak media yang sudah dikembangkan dapat membantu proses
pembelajaran sehingga dapat mengatasi kendala dan kesulitan yang dihadapi
guru. Media pembelajaran sudah ada beberapa jenis diantaranya: (1) media visual
seperti grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun; (2) media audial seperti
radio, tape recorder, laboratorium dan sebagainya; (3) projected still media
seperti slide, over head projector (OHP), in focus dan sejenisnya; (4) projected
motion media seperti film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan
sejenisnya (Akhmad, S., 2008).
Berdasarkan permasalahan yang ditemui melalui hasil wawancara, peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan (Research and
Development) media pembelajaran. lima sekolah yang dilibatkan dalam
wawancara

belum

pernah

mengembangkan

media

pembelajaran

yang

dikembangkan oleh peneliti. Salah satu media yang dikembangkan peneliti dalam
penelitian ini adalah media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi
sistem pencernaan kelas VIII SMP. Alasan peneliti memilih media tersebut ialah
media ini belum pernah dikembangkan oleh guru-guru di lima sekolah tersebut,
kemudahaan dalam membuat media dan ketersediaan bahan.
Media kartu domino modifikasi yang disajikan dalam bentuk permainan
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sangat bagus untuk membantu merangsang aktivitas otak dalam memainkannya
sebab hal ini memerlukan fokus, perhatian, konsentrasi dan strategi serta berpikir
kritis dan melatih kerja sama sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa
dalam pembelajaran (Wahyuningsih, T., 2017). Media kartu domino pada
penelitian ini berbeda yaitu berisi soal-soal sistem pencernaan. Siswa dilatih
untuk menganalisis kartu-kartu tersebut agar dapat memainkannya. Siswa diajak
juga diajak untuk mencocokkan kartu satu dengan kartu sebelumnya.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, materi IPA Terpadu yang
dikembangkan dalam media pembelajaran kartu domino modifikasi adalah sistem
pencernaan manusia kelas VIII SMP. Alasan peneliti memilih materi sistem
pencernaan manusia yaitu sebagai berikut: 1) guru merasa materi ini sulit
dipahami sehingga siswa mudah lupa materi tersebut; 2) guru tidak dapat
melaksanakan pratikum uji bahan makanan, karena tidak tersedianya bahan dan
alat pratikum yang mendukung proses pembelajaran terutama pada uji makanan;
3) siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran atau motivasi yang rendah.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan
penelitian Research and Development (RnD) dengan judul “Pengembangan
Media Kartu Domino Modifikasi Pada Materi Sistem Pencernaan Kelas VIII
SMP”. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang sudah ada dari segi desain
media dan materi pembelajaran yang digunakan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana kelayakan media kartu domino modifikasi yang dikembangkan
pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP?
2. Bagaimana kualitas media kartu domino modifikasi yang dikembangkan
pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP?

C. Batasan Masalah
Agar peneliti ini terarah, terbatasi dan tidak di luar konten, maka disusun
batasan masalah sebagai berikut:
1. Analisis kebutuhan dilakukan di lima SMP yang berada di Kota Sorong.
2. Penelitian yang dilakukan hanya sampa tahap kelima yaitu tahap revisi
desain.
3. Materi yang digunakan dalam kartu domino modifikasi yaitu KD 3.5 tentang
sistem pencernaan manusia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dalam
penelitian pengembangan ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kelayakan media kartu domino modifikasi yang
dikembangkan pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP.
2. Untuk mengetahui kualitas media kartu domino modifikasi yang
dikembangkan pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP.

E. Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian pengembangan ini memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
Memiliki pengetahuan dan memperoleh pengalaman baru dalam melakukan
penelitian Research and Development (R&D) untuk mengembangkan media
kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP.
2. Bagi guru
a. Menambah pengetahuan guru dalam mengembangkan media kartu
domino modifikasi sendiri untuk membantu guru dalam menyampaikan
materi dan membantu siswa untuk mengerti materi yang disampaikan.
b. Meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran
yang kreatif dan inovatif.
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3. Bagi siswa
a. Membantu siswa dalam mempelajari materi sistem pencernaan dengan
mudah dan menyenangkan.
b. Memberikan pengalaman belajar yang kreatif, aktif dan menyenangkan
dengan menggunakan media kartu domino modifikasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
1. Pembelajaran
Pembelajaran merupakan pemberdayaan potensi siswa menjadi
kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa
adanya bantuan dari orang lain. Pembelajaran adalah kegiatan guru
secara terprogram untuk membantu siswa secara aktif dalam belajar
(Sagala,S., 2011).
Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran
adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar. Belajar tidak semata–mata dipengaruhi
oleh siswa, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dikelompokkan
dalam tiga bagian antara lain : 1) Faktor internal (faktor dari dalam
siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa; 2) Faktor
external (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar
siswa; 3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni
jenis upaya belajar siswa yang meliputi startegi dan metode yang
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materimateri pelajaran (Syah, M., 2006).
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2. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media
Media sangat penting di dunia pendidikan dalam membantu
proses pembelajaran. Secara garis besar kata media berasal dari
bahasa latin medius yang berarti ‘perantara atau pengantar’ dari
pengirim pesan kepada penerima pesan (Depdiknas, 2003).
Kustandi, Cecep dan Bambang (2011) mengatakan bahwa media
pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses
pembelajaran dan berfungsi untuk memperjelaskan makna pesan
yang disampaikan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik
dan sempurna.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Jalinus, N. dan Ambiyar
(2016) yang mengatakan bahwa media merupakan segala sesuatu
berupa software dan hardware yang digunakan untuk menyampaikan
pesan dari guru ke siswa maupun sebaliknya sehingga dapat
merangsang pikiran, perasaan, minat serta perhatian siswa supaya
proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Media
pembelajaran dibagi menjadi dua kategori yaitu alat bantu
pembelajaran

(instructional

aids)

dan

media

pembelajaran

(instructional media) untuk membantu guru dalam menyampaikan
dan memperjelas materi yang disampaikan. Dengan demikian, alat
bantu pembelajaran disebut juga alat bantu mengajar. Misalnya
overhead proyector/overhead transparasi (OHP/OHT), slide foto,
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peta, poster, grafik, flip chart, model benda sebenarnya dan
lingkungan

yang

dimanfaatkan

untuk

memperjelas

materi

pembelajaran. Media pembelajaran misalnya televisi, film, Program
Computer Aided Instruction (CAI), modul, slide, program audio serta
alat dan bahan pratikum (Warsita, B., 2008).
Jadi dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat yang
digunakan dalam menyalurkan pesan, informasi kepada siswa, dapat
membantu memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga
proses pembelajaran dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang diharapkan.
b. Ciri-ciri Media Pembelajaran
Arsyad (2011) menjelaskan tiga ciri media pembelajaran yang
dikemukakan oleh Geralch dan Ely, yaitu :
1. Ciri Fiksatif (Fixative Property) yakni menggambarkan
kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan
merekonstruksi suatu objek maupun peristiwa yang disusun
kembali dengan media.
2. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) yakni kemampuan
untuk mengubah suatu objek maupun peristiwa ke dalam
bentuk lain sehingga dapat disajikan kepada siswa.
3. Ciri Distributif (Distributive Property) yakni memungkinkan
suatu objek maupun peristiwa diangkut atau dipindahkan
sehingga dapat disajikan kepada siswa.
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c. Fungsi Media Pembelajaran
Menurut

Sanjaya

(2012)

penggunaan

media

pembelajaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi komunikatif, untuk memudahkan komunikasi antara
penyampai pesan kepada penerima pesan, khususnya pada
materi-materi yang dianggap abstrak sehingga tidak terjadi
salah persepsi antara guru dan siswa.
2. Fungsi

motivasi,

untuk

memudahkan

siswa

dalam

mempelajari materi-materi sehingga diharapkan dapat
membangkitkan gairah dan motivasi siswa dalam belajar.
3. Fungsi bermakna, yakni dapat meningkatkan kemampuan
kognitif

untuk

menganalisis

dan

mencipta

serta

meningkatkan aspek ketrampilan.
4. Fungsi penyamaan persepsi, yakni dapat menyeimbangkan
pandangan satu dengan lain menjadi pandangan yang sama
terhadap suatu informasi.
5. Fungsi individualitas, yakni dapat melayani kebutuhan setiap
individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbedabeda.
Menurut Kemp & Dayton (1985) dalam Arsyad (2002),
media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila
digunakan

untuk

perorangan,

kelompok

pendengar dalam jumlah besar, yaitu :

atau

kelompok
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1. Memotivasi minat atau tindakan : Media pembelajaran dapat
direlisasikan melalui teknik drama atau hiburan sehingga
melahirkan minat dan merangsang para siswa maupun
pendengar untuk bertindak. Tujuan ini adalah memengaruhi
sikap, nilai, dan emosi.
2. Menyajikan informasi : Isi dan bentuk penyajian bersifat
sangat umum yang berfungsi sebagai pengantar, ringkasan
laporan, atau pengetahuan latar belakang.
3. Memberi instruksi : Supaya pembelajaran dapat terjadi dan
siswa

memperoleh

kebutuhannya

serta

mendapatkan

pembelajaran yang menyenangkan, maka informasi dalam
media pembelajaran harus melibatkan siswa baik secara
benak, mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata.
Materi yang akan diajarkan harus dirancang secara lebih
sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip
belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Media
juga harus memberikan pengalaman yang menyenangkan
dan memenuhi kebutuhan perorang.
d. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2011) media pembelajaran memiliki
beberapa manfaat sebagai berikut :
1. Dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan
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hasil belajar.
2. Dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.
3. Dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
4. Dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa
mengenai peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar.
Menurut Sanjaya (2012) media diperlukan oleh siswa
dalam proses pembelajaran untuk memudahkan pesan yang
disampaikan sedangkan bagi guru media pembelajaran adalah
alat bantu untuk membantu ataupun memudahkan penyampaian
pesan dan mendesain pembelajaran bagi siswa. Berdasarkan
beberapa uraian mengenai manfaat media tersebut, dapat
disimpulkan media memiliki banyak manfaat bagi guru dan
siswa.

Manfaat

media

adalah

membantu

guru

dalam

menyampaikan informasi atau pesan yang disampaikan melalui
proses

belajar

mengajar,

sedangkan

bagi

siswa

adalah

meningkatkan motivasi belajar siswa.
e. Prinsip- Prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran
Penggunaan media dalam pembelajaran harus berdasarkan
beberapa prinsip salah satu yang dikemukankan Sanjaya (2012)
sebagai berikut :
1. Penggunaan media diarahkan untuk memudahkan siswa
dalam memahami materi-materi pelajaran, maka penggunaan
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media harus didasarkan kebutuhan siswa bukan untuk
kepentingan guru.
2. Penggunaan media bukan hanya sebagai alat hiburan untuk
mempermudah guru ataupun membantu guru dalam proses
pembelajaran

melainkan

media

pembelajaran

yang

digunakan oleh guru diarahkan untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diinginkan.
3. Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan
kompleksitas materi pelajaran.
4. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan
dan kondisi siswa.
5. Penggunaan media dalam mencapai tujuan pembelajaran dan
efisien, maka media pembelajaran harus efektif.
6. Media pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan guru
dalam mengoperasikan media yang digunakan.
3. Media Pembelajaran Konvensional
Media pembelajaran yang dibuat menggunakan oleh tanggan
manusia dan pengoprasian tidak memerlukan aplikasi/program
tertentu. Media pembelajaran konvensional sebagai sarana dalam
menyampaikan

materi

kepada

siswa.

Media

pembelajaran

konvensional memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut: a) Dengan
adanya media pembelajaran konvensional siswa lebih mudah
mengerti dan pahami dalam proses pembelajaran; b) Setiap siswa
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memiliki kesempatan dapat mendengarkan penjelasan guru; c)
Siswa lebih memahami pembelajaran dengan menggunakan media
(Lakburlawal, 2017).
4. Permainan Kartu
Teori game merupakan suatu kegiatan untuk mencapai sutu tujuan
dengan menggunakan aturan-aturan yang ada. Gee, JP., (2011)
berpendapat bahwa game itu bagus atau tidak, tergantung bagianbagian yang mendasari game tersebut seperti motivasi, tantangan,
masalah yang menarik, cerita yang bagus dan mekanisme permainan
yang baik. Menurut Sadiman, dkk (2010) sebagai media pendidikan,
permainan mempunyai beberapa kelebihan yaitu permainan adalah
sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan sesuatu yang
menghibur, permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari
siswa untuk belajar, permainan dapat memberikan umpan balik
langsung

dan

permainan

dapat

dengan

mudah

dibuat

dan

diperbanyak. Karakteristik permainan ialah menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan (fun) serta serius tetapi santai.
Permainan dapat melibatkan siswa dalam proses pengalaman dan
sekaligus menghayati tantangan, mendapat inspirasi, terdorong untuk
kreatif dan berinteraksi dalam kegiatan dengan sesama siswa dalam
melakukan permainan (Utomo, D., 20013). Dalam permainan harus
memiliki empat komponen utama, yaitu adanya pemain, ada
lingkungan dimana pemain berinteraksi, ada aturan permainan dan
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ada tujuan yang ingin dicapai. Salah satu permainan yang populer
dikalangan anak-anak, remaja dan dewasa adalah permainan kartu.
Kartu merupakan media pembelajaran yang terdapat informasi yang
akan diterjemahkan oleh siswa yaitu berisi pertanyaan dan jawaban
pertanyaan serta gambar-gambar tergantung dari kreativitas guru
dalam menuangkan materi pembelajaran ke dalam kartu serta gambargambar. Menurut Zainal, A., (2002) mengatakkan bahwa melalui
bentuk permainan dalam dapat memberikan pengalaman menarik bagi
siswa dalam mengenal dan memahami suatu konsep, menguatkan
konsep yang telah dipahami atau memecahkan masalah. Selain itu ada
juga nilai karakter yang digunakan dalam penerapan permainan kartu
seperti jujur dalam permainan, tanggung jawab, kerja keras yang
menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan, rasa
ingin tahu, displin, toleransi, bersahabat/komunikatif, bertanggung
jawab.
Seiring perkembangan jenis game semakin bervariasi. Perbedaan
game terletak pada gameplay, interaksi dan kategori serta sistem
tersebut meliputi cara bermain. Menurut Henry (2010) jenis-jenis
game yaitu: maze game, board game, card game, battle card game,
quiz game, puzzle game, shooting game, first person shooting
(FPS),slide

scrolling

game,

fighting

game,

racing

game,

simulation,strategy game, role playing game (RPG), adventure game,
sport game dan edutainment game .Card game menggunakan kartu
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seperti game tradisional dengan tampilan yang menarik. Salah satu
contoh card game yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kartu
domino modifikasi.

5. Media Kartu Domino
Menurut Rakhma, A., (2010) mengatakan bahwa kartu domino
merupakan kartu permainan yang bertanda bulat-bulatan yang
menunjukkan nilai angka. Kartu domino adalah salah satu
permainan yang sangat popular di Indonesia. Permainan domino di
Indonesia lebih dikenal dengan sebutan permainan gaple. Pada
umumnya kartu domino terbuat dari kertas sedikit tebal berukuran
kecil biasa berbentuk persegi panjang. Ukuran kartu domino sebagai
berikut panjang 4,45 cm dan lebar 8,89 cm. Banyaknya kartu
domino adalah 28 lembar. Setiap kartu berisi gambar yang berbedabeda pada sisi depan kartu. Sisi depan kartu terbagi menjadi dua
bidang gambar oleh sebuah garis tengah. Masing-masing bidang
tersebut berisi gambar bintik lingkaran dengan jumlah antara 0
(kosong) sampai dengan 6 bintik lingkaran. Kartu domino
dimainkan oleh 4 orang tetapi dapat juga kurang atau lebih. Cara
bermain kartu domino adalah meletakkan kartu dengan nilai paling
terkecil dahulu yaitu kartu kosong, selanjutnya diikuti oleh
pemain lain dengan menyambungkan kartu domino dengan nilai
yang sesuai sehingga membentuk pola yang tidak terputus. Berikut
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adalah bentuk domino pada umumnya:

Gambar 2.1 Kartu Domino
(sumber : https://iconscout.com/icon/domino-game)
Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah media
pembelajaran berupa kartu domino yang dimodifikasi. Kata
modifikasi dalam KBBI yang artinya perubahan atau pengubahan.
Sehingga kartu domino modifikasi diartikan sebagai media
pembelajaran yang telah mengalami perubahan baik dalam segi fisik
maupun segi isi. Media kartu domino modifikasi merupakan media
cetak yang termasuk dalam media visual (Sanjaya, W., 2012).
Adapun kelebihan dari media kartu domino modifikasi adalah
mudah dibawa kemana-mana, menarik, membuat siswa lebih aktif
sebab materi yang disampaikan disajikan dalam bentuk permainan
dan tidak membutuhkan ruangan yang terlalu luas dan mudah
dipakai (Wardani, 2017). Berikut adalah salah satu contoh gambar
media domino modifikasi pada pembelajaran IPA yang telah
didesain oleh peneliti sebelumnya:
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Gambar 2.2 Media domino modifikasi yang didesain oleh peneliti
(Wahyuningsih, T., 2017)

6. Materi Sistem Pencernaan
Sistem pencernaan manusia merupakan materi yang mempelajari
tentang sistem yang mengubah makanan dan menyerap sari
makanan yang berupa nutrisi- nutrisi menjadi zat-zat makanan yang
dibutuhkan oleh tubuh. materi sistem pencernaan manusia
merupakan materi kelas VIII SMP semester 1 pada kompetensi dasar
3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami
gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya
menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kompetensi dasar 4.5
menyajikan hasil penyelidikan tentang sistem pencernaan mekanis
dan kimiawi. Materi sistem pencernaan manusia terdapat dua proses
pencernaan makanan yaitu proses pencernaan kimiawi dan mekanik.
Dalam organ pencernaan dibagi menjadi dua bagian yaitu saluran
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pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas
mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus.
Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar
getah lambung, hati dan pankreas.

7. Model Pembelajaran
a. Pengertian Model Pembelajaran
Model

pembelajaran

sangat

penting

dalam

proses

pembelajaran. Menurut Sani, A.R., (2013) model pembelajaran
merupakan kerangka konseptual yang berupa pola prosedur
sistematik yang dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan
dalam

proses

belajar

mengajar

untuk

mencapai

tujuan

pembelajaran yang dinginkan. Model pembelajaran juga di
ungkapkan oleh Suprijono, A., (2011) model pembelajaran
merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam
kelas maupun di luar kelas.
Pendapat diatas senanda dengan Trianto (2013) yang
mengungkapkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu
pola dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas maupun
di luar kelas yang digunakan sebagai strategi maupun pedoman
berdasarkan perangkat-perangkat pembelajaran. Endang, M.,
(2010) menyatakan bahwa dalam model pembelajaran sudah
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mencerminkan penerapan suatu pendekatan, metode, teknik atau
taktik pembelajaran sekaligus.adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar
dari awal sampai akhir.
Selain itu menurut Suprijono, A., (2011) menyatakan
bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan
belajar yang diharapkan. Sedangkan menurut Komalasari, K
(2011) model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang
disajikan secara khas oleh guru yang tergambar dari awal sampai
akhir proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan model
pembelajaran merupakan suatu pola yang digunakan sebagai
pedoman dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan
merancang pengajaran yang bermakna sehingga dapat mencapai
tujuan pembelajaran yang diinginkan.
b. Macam -macam Model Pembelajaran
Pembelajaran dikatakan baik apabila pembelajaran dapat
melibatkan siswa secara aktif sehingga dapat menciptakan
generasi yang inovatif dan kreatif. Perlibatan siswa dalam
pembelajaran

tidak

terlepas

dari

penggunakan

model

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengarahkan
siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Ada banyak
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model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam
usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa. Enam model
pembelajaran yang sering digunakan oleh guru untuk mengajar
yaitu, presentasi, pembelajaran langsung, pembelajaran konsep,
pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah,
dan diskusi kelas. Menurut Suprijono, A., (2014) jenis-jenis
model pembelajaran dapat dibagi menjadi 4 model pembelajaran
yaitu: 1) model pembelajaran berbasis langsung, 2) model
pembelajaran kooperatif, 3) model pembelajaran berbasis
masalah, 4) model pembelajaran kontekstual.
c. Model Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran
yang

memiliki

banyak

jenis

atau

tipe

dalam

proses

pembelajaran. Menurut Al-Tabani (2014) setidaknya terdapat
empat pendekatan yang seharusnya adalah bagian dari kumpulan
strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif
sebagai berikut yaitu STAD, jigsaw, investigasi kelompok (team
games tournament atau TGT), dan pendekatan struktural yang
meliputi Think Pair Share (TPS) dan Numbered Head Together
(NHT) digunakan dalam pelaksanan.
8. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)
Salah satu tipe model kooperatif adalah Teams Games
Tournament (TGT) dimana siswa dibagi dalam tim belajar yang
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terdiri atas 4-5 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis
kelamin,

dan

latar

belakang

etniknya.

Selanjutnya

guru

menyampaikan pelajaran dan setelah menyampaikan materi, guru
memberi waktu untuk siswa belajar. Siswa yang sudah dibagi ke
dalam tim akan bertemu pada meja tournament yang telah
disedikan untuk memainkan game akademik dan menjawab kuiskuis yang diberikan oleh guru. Kelompok yang bisa menjawab akan
diberikan point (Slavin, E, R., 2015).
Model TGT terdiri atas lima komponen utama yaitu 1)
Presentasi di kelas merupakan pengajaran langsung seperti diskusi
pelajaran yang dipimpin oleh guru, atau dapat juga dengan
menggunakan presentasi audiovisual. Presentasi kelas berbeda
dengan pengajaran biasa dan harus benar-benar terfokus pada unit
TGT, karena akan dapat membantu siswa dalam melakukan game
turnamen. 2) Tim yang terdiri atas 4-5 orang yang berbeda
kemampuan, jenis kelamin dan latar belakang etniknya. Siswa
belajar bersama dalam tim untuk memastikan bahwa setiap anggota
kelompoknya siap untuk mengikuti game turnamen. 3) Permainan
(game) : Pertanyaan dalam game dirancang dari materi yang telah
disampaikan guru untuk menguji pengetahuan siswa yang telah
diperoleh. Siswa mengambil sebuah kartu bernomor dan menjawab
pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu. 4) Turnamen
adalah susunan beberapa game yang dipertandingkan di meja
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turnamen. Pada turnamen pertama, guru menempatkan beberapa
siswa berkemampuan tinggi dari setiap kelompok pada meja
turnamen 1, siswa berkemampuan sedang di meja turnamen 2 atau 3,
dan siswa berkemampuan rendah pada meja turnamen 4. 5)
Rekognisi Tim, tim yang mencapai skor rata-rata berdasarkan
kriteria tertentu akan mendapatkan penghargaan khusus, seperti
sertifikat yang menarik atau menempatkan foto anggota tim mereka
di ruang kelas (Slavin, R, E., 2005).
Kelebihan dan kekurangan tentu ada pada setiap model
pembelajaran, sebagaimana model TGT juga memiliki kelemahan
dan

kelebihan

yang

perlu

dicermati

untuk

keberhasilan

penggunaannya. Menurut Taniredja, T., (2013) yang merupakan
kelebihan Team Games Tournaments (TGT) sebagai berikut: (1)
Mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain; (2)
Mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu; (3)
Proses pembelajaran berlangsung dengan keaktifan dari siswa; (4)
Perilaku mengganggu terhadap siswa lain menjadi lebih kecil d a n
h a s i l b e l a j a r l e b i h b a i k ; (5) Motivasi belajar bertambah; (6)
Lebih

meningkatan

pencurahan

waktu

untuk

tugas.

(7)

Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antara siswa
dengan siswa satu dan antara siswa dengan guru.
Kekurangan dari model TGT antara lain: (1) Sering terjadi
dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa ikut serta
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menyumbangkan pendapatnya. (2) Kekurangan waktu untuk proses
pembelajaran. (3) Kemungkinan terjadinya kegaduhan kalau guru
tidak dapat mengelola kelas. Setiap model pembelajaran pasti
memiliki

kekurangan,

namun

kekurangan

tersebut

dapat

diminimalisir agar berjalan secara optimal. Kekurangan ini dapat
diatasi, tugas guru adalah menguasasi kelas dan membimbing siswa
dengan baik sehingga siswa yang memiliki kemampuan akademik
tinggi dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa
lain.

9. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / RnD)
Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa “Research and Development
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut”. Selain Sugiyono,
Sukmadinata dan Syaodih, N., (2007) mengemukakan bahwa “Penelitian
Research and Development adalah suatu proses maupun langkah-langkah
yang dipertanggungjawabkan dalam mengembangkan suatu produk baru atau
menyempurnakan produk yang telah ada”. Dari pendapat- pendapat tersebut,
dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan proses
yang dilakukan dalam menghasilkan produk baru atau mengembangkan
produk sebelumnya supaya lebih baik, kemudian dapat dilakukan pengujian
atau validasi terhadap keefektifan produk yang telah dihasilkan.
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Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian dan
pengembangan dari Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2015). Berikut langkahlangkah penggunaan metode R&D tersebut terdiri atas 10 langkah, antara lain
: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi desain, (5) revisi desain , (6) ujicoba produk, (7) revisi produk, (8)
ujicoba pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi masal. Berikut bagan
langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall.

Gambar 2.3 Langkah-langkah penggunaan penelitian dan pengembangan Research and
Development (RnD) (Sumber : Borg and Gall, 1988 dalam Sugiyono, 2015).

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall
(dalam Sugiyono, 2015) dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Potensi dan masalah merupakan langkah awal sehingga penelitian dapat
dilakukan. Potensi merupakan nilai tambah yang diperoleh apabila
segala sesuatu didayagunakan, sedangkan masalah merupakan segala
sesuatu yang menyimpang antara hasil yang diharapkan dengan yang
terjadi. Masalah dapat diatasi melalui cara penelitian sehingga
ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang
efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui adanya R&D.
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Selain dapat dicari sendiri, potensi dan masalah dapat diperoleh dari
laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan dari
perorangan atau instansi yang masih up to date.
2. Pengumpulan data, setelah potensi dan masalah telah ditemukan,
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data
atau informasi sebagai bahan perencanaan pembuatan produk tertentu
untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengumpulan informasi yang
digunakan tergantung pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.
3. Desain produk merupakan langkah untuk menghasilkan rancangan atau
produk baru. Produk yang dihasilkan melalui metode R&D, khususnya
dalam bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
pendidikan yakni lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan
relevan dengan kebutuhan.
4. Validasi desain merupakan langkah penilaian keefektifan rancangan
produk secara rasional (melalui pemikiran rasional, belum fakta
lapangan). Penilaian produk dilakukan oleh beberapa pakar atau tenaga
ahli yang telah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
dirancang.
5. Revisi desain, melalui hasil validasi, maka dapat diketahui kelemahan
pada produk yang telah dirancang. Hasil validasi digunakan sebagai
bahan untuk melakukan perbaikan desain.
6. Ujicoba produk dilakukan untuk mengetahui keefektifan dan kualitas
desain produk yang telah dikembangkan dan dihasilkan oleh peneliti.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

Ujicoba produk dapat dilakukan di lapangan pada subjek penelitian.
7. Revisi produk, Setelah produk diujicobakan, maka peneliti dapat
mengetahui kelemahan desain produk saat digunakan di lapangan
sehingga dapat diperbaiki dan disempurnakan dan diujicobakan kembali
pada tahap berikutnya. Revisi produk bertujuan agar semua aspek yang
terdapat pada produk baru menjadi maksimal untuk diterapkan kembali.
8. Ujicoba pemakaian produk yang telah direvisi dalam lingkup lembaga
pendidikan yang lebih luas.
9. Revisi produk lanjutan, dalam ujicoba, sebaiknya peneliti selalu
melakukan evaluasi kinerja produk. Oleh karena itu, kelemahan desain
produk yang masih ditemukan pada tahap ujicoba pemakaian produk
harus diperbaiki kembali untuk terakhir kalinya.
10. Produksi masal, Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila
produk telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian dan dapat
diterapkan pada setiap lembaga pendidikan.

B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan Widiarto, dkk (2019) dengan judul
“Pengembangan LKS Berbasis Permainan Kartu Domino Untuk Peningkatan
Hasil Belajar Kognitif Siswa”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil
uji coba serta tanggapan guru dan siswa terhadap lembar kerja siswa berbasis
permainan kartu domino telah dapat digunakan dalam pembelajaran,
khususnya pada mata pelajaran IPA dengan materi pemanasan global melalui
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angket. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis
permainan kartu domino mendapatkan kategori sangat layak dengan nilai ratarata mencapai 78,33%. 2. Hasil belajar kognitif siswa setelah mengikuti
pembelajaran dengan LKS berbasis permainan domino yakni ketuntasan siswa
mencapai 80% dengan kategori efektif. 3. Kepraktisan LKS yang
dikembangkan hasil perhitungan dan konversi nilai dari angket tanggapan guru
sebesar 70% di kategori praktis, sedangkan dari angket respon siswa
persentase sebasar 94% dengan kategori sangat praktis.
Penelitian yang dilakukan Rendana,

F.,

(2018) dengan

judul

“Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berupa Kartu Domino Pada
Materi Struktur Dan Fungsi Tumbuhan Kelas IV SD/MI”. Penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui kelayakan

dan

respon

siswa

terhadap

pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino pada materi struktur
dan fungsi tumbuhan kelas IV SD/MI. Hasil dari penelitian ini adalah kartu
domino yang dikembangkan telah diujikan melalui angket validasi media
mendapat penilaian sebesar 91,28% yang dikategorikan sangat layak, angket
validasi materi mendapat penilaian sebesar 88,16% yang dikategorikan sangat
layak, uji respon pendidik mendapat nilai sebesar 88,91% yang dikategorikan
sangat layak. Media tersebut di uji coba kelompok kecil dengan rata-rata
penilaian sebesar 91,59% yang dinyatakan sangat layak, dan uji coba
kelompok besar ditiga sekolah yaitu: uji coba kelompok besar di MIN 7
Bandar Lampung yang diperoleh rata-rata penilaian sebesar 92,08% yang
dikategorikan sangat layak, uji coba kelompok besar di SDN Kupang Kota
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yang diperoleh penilaian rata-rata sebesar 93,14% yang dikatagorikan sangat
layak, dan uji coba kelompok besar di MIS Pajajaran yang diperoleh rata-rata
91,66% yang dikategorikan sangat layak.
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Arrahmah, N., (2015) dengan
judul “Pengaruh Penggunaan Media Modifikasi Kartu Domino Terhadap
Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Sistem Sirkulasi Darah”. Tujuan dari
penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan media modifikasi kartu
domino terhadap hasil belajar pada konsep sistem sirkulasi darah. Penelitian
dilakukan di MTS Nurul Huda Jakarta. Jenis penelitian ini adalah kuasi
eksperimen. Hasil analisis data dari penelitian ini yang menggunakan uji-t
diperoleh hasil thitung 9,08 dan ttabel 2,00, pada taraf signifikan 5% maka thitung >
ttabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media
modifikasi kartu domino terhadap hasil belajar siswa pada konsep sistem
sirkulasi darah.
Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan tersebut, maka peneliti
berinisiatif untuk melakukan penelitian berupa kartu domino modifikasi pada
materi sistem pencernaan kelas VIII SMP, dapat dilihat pada gambar 2.5
sebagai berikut:
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Widiarto, dkk (2019)

Arrahmah, N (2015)

Rendana, F (2018)

•

Pengembangan LKS berbasis
permainan kartu domino

•

Pengembangan Media Pembelajaran
IPA Berupa Kartu Domino

• Pengaruh Penggunaan Media
Modifikasi Kartu Domino

•

Pada tingkat SMP Mata Pelajaran
IPA Materi Pemanasan Global

•

• Pada tingkat SMP kelas VIII
Materi Sistem Sirkulasi Darah

•

Pada tingkat SD Kelas IV Materi
Struktur Dan Fungsi Tumbuhan

Aspek yang dinilai adalah
meningkatkan hasil belajar
kognitif siswa

•

Aspek yang dinilai adalah kelayakan
pengembangan media dan respon
siswa terhadap pengembangan media
pembelajaran berupa kartu domino

• Aspek yang dinilai adalah
pengaruh penggunaan media
modifikasi
kartu
domino
terhadap hasil belajar siswa

Putri (2020)
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :
a. Pengembangan media pembelajaran kartu
domino
modifikasi pada materi sistem pencernaan manusia
b. Desain media kartu domino modifikasi sesuai dengan tema
pada materi sistem pencernaan sesuai pertemuan.

Gambar 2.4 Literatur map penelitian yang relevan
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C. Kerangka Berpikir
Proses kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan
yang berpedoman pada kurikulum sehingga para siswa mencapai
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum 2013 menuntut
siswa untuk mandiri dalam mencari dan menemukan sesuatu yang
berkaitan dengan materi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber
belajar yang ada. Tujuan tersebut supaya siswa tidak hanya
mendapatkan materi belajar saja melainkan mengalami perubahan
perilaku berkat adanya pengalaman langsung.
Materi Sistem Pencernaan Manusia merupakan salah satu
materi yang pokok bahasannya sangat sulit dipahami sehingga
siswa mudah lupa materi tersebut. Guru tidak dapat melaksanakan
pratikum uji bahan makanan, karena tidak tersedianya bahan dan
alat pratikum yang mendukung proses pembelajaran terutama pada
uji makanan. Siswa yang cenderung pasif dalam pembelajaran atau
motivasi yang

rendah. Dalam penyampaiannya, guru umunya

hanya menggunakan metode ceramah, tanya- jawab dan diskusi.
Kendala dan kesulitan yang dihadapi guru ialah tidak tersedianya
bahan pratikum sehingga pratikum tidak dapat diselenggarakan,
kendala fasilitas laboratorium seperti gangguan listrik dan kesulitan
air karena sekolah terletak di gunung. Guru memiliki keterbatasan
dalam pembuatan media, keterbatasan bahan- bahan untuk
membuat media sehingga guru belum mampu membuat maupun
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mengembangkan media pembelajaran.
Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan, maka peneliti
melakukan mengembangkan media kartu domino modifikasi pada
materi sistem pencernaan manusia untuk kelas VIII SMP. Dengan
adanya media pembelajaran kartu domino modifikasi, diharapkan
siswa dapat memahami dan membantu pemahaman siswa tentang
keterkaitan yang terjadi pada sistem pencernaan, sehingga dapat
mengetahui sistem pencernaan pada manusia serta kesadaran siswa
dalam menjaga kesehatan pada organ pencernaan serta dapat
mencegah gangguan ataupun penyakit yang mungkin timbul pada
organ-organ pencernaan.
Selain

itu

hal

ideal

adalah

pada

kurikulum

2013,

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered learning).
Guru adalah fasilitator dan desainer pembelajaran yang dituntut
mampu merancang pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai
media dan sumber belajar, serta menyediakan dan mengembangkan
berbagai sumber belajar dan media yang dapat dipelajari sendiri
oleh siswa.
Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, berikut adalah
bagan kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis.
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Fakta di sekolah berdasarkan hasil
wawancara guru IPA kelas VIII
SMP:
▪ Pemahaman siswa kurang.
▪ Guru tidak bisa pratikum, karena
tidak tersedianya bahan dan alat
pratikum yang mendukung proses
pembelajaran terutama pada uji
makanan.
▪ Guru
terkendala
dalam
mengembangkan media karena
keterbatasan dalam pembuatan
media, keterbatasan bahan-bahan
untuk membuat media sehingga
guru belum mampu membuat
maupun mengembangkan media
pembelajaran.
▪ Keterlibatan
siswa
dalam
pembelajaran kurang.

Solusi:
▪
▪

▪

▪

Hal yang ideal :

Dapat
meningkatkan
pemahaman siswa.
Dapat menyampaikan materi
dengan baik walaupun tanpa
pratikum.
Mudah dikembangkan oleh
guru tanpa perlu keterampilan
khusus dan bahan yang mudah
didapat.
Dapat
meningkatkan
keterlibatan siswa.

Kelebihan Media Kartu
Domino Modifikasi adalah :
▪ Mudah dibawa kemana-mana
▪ Menarik membuat siswa lebih
aktif karena memuat materi
yang dikemas dalam bentuk
permainan
▪ Tidak membutuhkan ruang
yang terlalu luas
▪ mudah dipakai

▪

▪

Pada kurikulum 2013, pembelajaran
berpusat pada siswa (student centered
learning).
Guru merupakan desainer pembelajaran
yang dituntut mampu merancang
pembelajaran melalui pemanfaatan
berbagai media dan sumber belajar,
serta menyediakan dan mengembangkan
berbagai sumber belajar dan media yang
dapat dipelajari sendiri oleh siswa.

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Team
Games Tournaments (TGT) sebagai berikut:
▪ Rasa percaya diri siswa menjadi lebih tinggi.
▪ Perilaku mengganggu terhadap siswa lain
menjadi lebih kecil
▪ Motivasi belajar bertambah
▪ P emahaman yang lebih mendalam terhadap pokok
bahasan
▪ Siswa dapat menelaah sebuah mata pelajaran atau
pokok bahasan bebas mengaktualisasikan diri dengan
seluruh potensi yang ada dalam diri siswa

Gambar 2.5 Kerangka berpikir penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
penelitian dan pengembangan atau sering disebut dengan Research
and

Development

(R&D).

Penelitian

pengembangan

dapat

menghasilkan produk berupa berbagai macam media pembelajaran
seperti media cetak maupun media non cetak. Media cetak seperti
buku dan bahan ajar cetak lainnya dan media non cetak seperti
audio, visual maupun audiovisual. Pada penelitian ini produk yang
dihasilkan berupa media pembelajaran yaitu “Kartu Domino
Modifikasi”.

B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media
pembelajaran berupa kartu domino modifikasi pada materi sistem
pencernaan. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengacu
pada model Borg & Gall dalam Sugiyono (2015), yang terdiri dari
10 langkah. Namun peneliti hanya melaksanakan langkah satu
sampai

langkah

lima.

Langkah-langkah

penelitian

dan

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan
lebih rinci proses pengembangan adalah sebagai berikut:
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1. Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah yang ditemukan oleh peneliti melalui
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan melalui
wawancara terstruktur terhadap lima guru pengampu mata
pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP di Kota Sorong. Masingmasing guru berasal dari lima SMP berbeda yaitu SMP Yayasan
Pendidikan Kristen (YPK) Syaloom, SMP Advent, SMP Negeri
1 Doom, SMP Negeri 1 Sorong, dan SMP YPP Siloam. Sekolah
yang dipilih terdiri atas dua sekolah swasta dan tiga sekolah
negeri. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah membuat
instrument wawancara yang meliputi kisi-kisi dan pertanyaan
panduan wawancara.
2. Pengumpulan data
Pada tahap ini peneliti mencatat hasil analisis kebutuhan untuk
kemudian dijadikan bahan perencanaan dan pertimbangan untuk
membuat produk. Hal ini dilakukan supaya produk yang dihasilkan
dapat dipertimbangkan oleh penulis dapat mengatasi permasalahan
yang ada. Data yang didapatkan berdasarkan fakta pengalaman guru
saat melaksanakan proses belajar mengajar dan pengamatan guru
terhadap siswa di sekolah. Selain itu, dalam menunjang informasi
yang lebih akurat maka penulis mencari literatur yang ada di buku
dan jurnal. Data untuk membuat soal-soal pada kartu domino
modifikasi dari buku materi pembelajaran tingkat SMP. Untuk jenis
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bahan kartunya menggumpulkan informasi dari jurnal relevan dan
skripsi.
3. Desain produk
Informasi yang didapatkan dari tahap pengumpulan data
oleh peneliti digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
merancang dan membuat produk yang tepat. Desain produk
yang dikembangkan oleh peneliti dimulai dengan merancang
soal-soal C1-C4 kartu domino modifikasi. Berikut ini langkah
pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
(1) Menentukan kompentensi dasar kelas VIII SMP yaitu materi
sistem pencernaan manusia yang akan dikembangkan menjadi
soal-soal C1-C4; (2) Membuat perangkat pembelajaran berupa
silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) agar
kartu domino modifikasi dapat digunakan dalam kegiatan
pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan
dan ketrampilan berpikir kritis; (3) Menentukan tujuan
pembelajaran dan indikator pencapaian; (4) Membuat lembar
kerja peserta didik (LKPD) yang terintegrasi dengan kartu
domino modifikasi; (5) Membuat aturan permainan pada media
pembelajaran kartu domino modifikasi; (6) Membuat bentuk
soal-soal ranah kognitif C1-C4 yang akan disajikan dalam kartu
domino modifikasi; (7) Menentukan ukuran dimensi kartu
(panjang dan lebar); (8) Menentukan jenis tulisan dan ukuran
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tulisan pada kartu domino modifikasi; (9) Menentukan tampilan
belakang dan tampilan depan kartu domino modifikasi; (10)
Menambahkan gambar pendukung untuk materi dan gambar
lain pendukung kartu domino modifikasi untuk menarik
perhatian siswa. Dalam pembuatan media pembelajaran kartu
domino

modifikasi

tidak

memerlukan

keahlian

khusus.

Pembuatan media tersebut menggunakan aplikasi corel draw.
Produk yang akan dikembangkan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran berupa media
kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas
VIII SMP. Ada 3 set kartu dan setiap set terdiri dari 27 kartu,
kartu pertama sebagai Start dan kartu terakhir adalah kartu
Finish untuk kartu penutup. Media kartu domino modifikasi
memiliki dua bagian yakni bagian kiri berisi jawaban dan
bagian kanan berisi pernyataan.
Media kartu domino modifikasi ini memiliki ukuran
panjang 15 cm dan lebar 7,5 cm. Jenis huruf yang digunakan
pada media kartu domino modifikasi yaitu Arial dengan ukuran
tulisan 36 yang berwarna hitam. Background depan media kartu
domino modifikasi berwarna putih dan diberikan gambar
sedangkan background belakang sesuai dengan tema di setiap
pertemuan.

Media

kartu

domino

modifikasi

dibuat

menggunakan kertas jenis Ivory 260 gram dan dilaminating.
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Ruas kiri
(jawban dari
pertanyaan
pada kartu
sebelumnya
Ruas
kanan
(pertanyaan /
soal)

Gambar 3.1 Salah Satu Contoh Tampilan Depan Kartu Domino
Modifikasi

Gambar 3.2 Tampilan Belakang Kartu Domino Modifikasi
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Selain itu, adapun aturan permainan kartu domino
modifikasi adalah sebagai berikut: (1) Setiap kelompok
diberikan 1 set kartu domino kemudia kartu tersebut dibagi
secara merata kepada setiap anggota kelompok. 1 kelompok
terdiri atas 5 siswa. 1 kartu dibuka digunakan sebagai kartu
untuk

memulai

permainan.

(2)

Setelah

kartu

pertama

dikeluarkan, siswa dalam kelompok harus mencari jawaban
dengan menjodohkan konsep pada kartu pertama sebelah kanan
dengan kartu konsep yang sebelah kiri pada kartu lain. (3)
Demikian seterusnya setiap anggota kelompok harus bergantian
mendapatkan giliran hingga semua kartu habis. Permainan ini
harus bergantian bermain agar semua anggota kelompok bisa
merasakan dan ikut terlibat dalam permainan ini. (4) Kemudian
setelah selesai menjodohkan kartu, siswa menuliskan pasangan
soal (sisi kiri) dan jawaban (sisi kanan) di LKPD. (5) Pemberian
skor dalam permainan +5 jika menaruh kartu sesuai dan -5 jika
menaruh kartu tidak sesuai.
4. Validasi produk
Media kartu domino yang telah dibuat oleh peneliti
selanjutnya akan diberikan kepada para ahli yang akan
melakukan penilaian produk, baik ahli media maupun ahli
materi sehingga hasil validasi menunjukkan produk yang
dikembang berkualitas baik dan layak untuk diuji coba pada
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lingkup terbatas. Validasi produk dilakukan oleh lima orang
yaitu dua orang ahli media pembelajaran Dosen Universitas
Papua (Unipa) dan Dosen Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta (USD), satu orang ahli materi Dosen Univesitas
Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) serta dua guru mata
pelajaran IPA Terpadu SMP Advent Sorong dan SMP Negeri 1
Doom. Validasi produk menggunakan teknik kuesioner.
5. Revisi desain
Setelah validasi oleh validator, peneliti kemudian merevisi
desain produk kartu domino modifikasi sesuai kritik dan saran
dari lima validator yang digunakan untuk memperbaiki
kekurangan produk yang telah dibuat oleh peneliti. Berikut
bagan pengembangan media kartu domino modifikasi oleh
peneliti sebagai berikut :
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Langkah 1 : Potensi dan Masalah
Pedoman
Wawancara

Wawancara guru
IPA Terpadu

Analisis
kebutuhan

Langkah 2 : Pengumpulan Data
Data analisis
kebutuhan

Ketersedian media dan pengembangan
media oleh guru

Langkah 3 : Desain Produk
Data analisis
kebutuhan

Penentuan
media
pembelajaran

Penyusun
kerangka
media
pembelajaran

Media kartu
domino
modifikasi

Desain media
kartu domino
modifikasi

Kuesioner
validasi
produk

Penyusun
instrumen
validasi

Langkah 4 : Validasi Desain
Media kartu domino modifikasi
Kuesioner validasi produk

Validasi oleh
para ahli

Hasil
validasi

Langkah 5 : Revisi Desain

Hasil
validasi

Revisi desain
melalui hasil
validasi

Media Kartu Domino
Modifikasi pada materi
sistem pencernaan
untuk kelas VIII SMP

Gambar 3.3 Prosedur penelitian media kartu domino modifikasi
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C. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran
berupa kartu domino modifikasi pada KD 3.5 tentang materi
sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP.
2. Kartu domino modifikasi terbuat dari kertas jenis Ivory 260 gram
3. Ukuran kartu domino modifikasi yaitu Panjang 15 cm dan lebar
7,5 cm.
4. Ada 3 set kartu dan setiap satu set kartu domino modifikasi terdiri
dari 27 kartu.Kartu pertama adalah kartu start yang digunakan
sebagai kartu pembuka. Kartu terakhir adalah kartu finish sebagai
kartu penutup.
5. Kartu domino modifikasi yang dikembangkan dalam penelitian
ini berbeda dengan kartu domino pada umumnya terutama karena
terdapat pernyataan di ruas kanan dan jawaban di ruas kiri yang
harus dicocokkan selama permainan. Kartu domino juga
dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan sesuai
dengan materi pembelajaran.
6. Background depan kartu domino modifikasi berwarna putih
yang berisi pertanyaan dan jawaban. Background belakang
berwarna putih dan diberikan gambar sesuai topik yang akan
di bahas sesuai pertemuan dan diberikan tulisan sistem
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pencernaan dan domino.
7. Jenis huruf yang digunakan pada kartu soal dan jawaban
menggunakan arial dengan ukuran huruf yang digunakan 36
pt sedangkan pada tulisan di background belakang adalah
arial 36 pt dengan ukuran huruf besar.
8. Tempat penyimpanan media adalah kotak plastik yang
diberikan stiker tulisan sistem pencernaan dan gambar pada
setiap pinggir kotak dan diberikan profil penulis. Pada
penutup kotak diberikan tulisan sistem pencernaan manusia
dan diberikan gambar organ sistem pencernaan. Jenis huruf
yang digunakan adalah arial dengan ukuran huruf 94 pt.
9. Dalam box penyimpanan kartu domino modifikasi dilengkapi
dengan peta konsep, tujuan pembelajaran dan aturan
permainan kartu domino modifikasi.
10. Media disarankan untuk digunakan dalam kelompok kecil
berisi 4-5 orang siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah wawancara (interview) dan kuesioner (angket).
1. Wawancara
Jenis wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan oleh peneliti
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terhadap lima guru pengampu mata pelajaran IPA Terpadu
Kelas VIII SMP untuk menemukan potensi dan masalah sebagai
data analisis kebutuhan.
2. Kuesioner
Metode kuesioner adalah suatu metode untuk mendapatkan
data dengan cara memberikan suatu daftar berisi rangkaian
pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan
diteliti,

kemudian

menyebarkan

angket

tersebut

kepada

respoden. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner validasi produk media kartu
domino modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII
SMP. Kuesioner validasi diberikan kepada dua orang dosen ahli
media, seorang dosen ahli materi dan dua orang guru pengampu
mata pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP. Validasi produk
dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk
kartu domino modifikasi yang dikembangkan oleh peneliti.
Kuesioner uji validasi produk yang akan diisi oleh para ahli
media dan ahli materi serta guru.
Uji validasi oleh para ahli media hanya menilai terkait media
pembelajaran saja untuk menilai butir pertanyaan yang berisi
konten-konten yang sesuai dengan media begitupun uji validasi
oleh para materi hanya menilai terkait materi pembelajaran
dalam media. Untuk uji validasi oleh guru menilai terkait media
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dan materi. Hasil validasi dari dua orang dosen ahli media,
seorang dosen ahli materi dan dua orang guru pengampu mata
pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP yang digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk melakukan revisi produk.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam
mengetahui dan mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati.
Kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII
SMP adalah variable yang digunakan sebagai objek dalam penelitian
ini. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
pedoman wawancara dan kuesioner.
1. Pedoman wawancara
Pedoman

wawancara

berisi

daftar

pertanyaan

yang

mempermudah peneliti untuk membuat analisi kebutuhan.
Wawancara dilakukan kepada lima guru pengampu mata
pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP di Sorong. Berikut adalah
kisi-kisi panduan pertanyaan wawancara analisis kebutuhan dan
panduan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti.
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Panduan Pertanyaan
Aspek
Kurikulum
pembelajaran

Indikator

1. Lamanya mengajar
2. Kurikulum yang digunakan
3. Strategi atau metode yang digunakan

Nomor item
1, 2, 3
4,5
6
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7

4. Proses pembelajaran
Materi
Pembelajaran

Media
pembelajaran

1. Kesulitan materi

8, 9

2. Solusi untuk kesulitan materi tersebut

10

3. Materi yang membutuhkan media

11

1. Media untuk mendukung KBM

12

2. Pentingnya media

13

3. Media yang sudah digunakan

14
15, 16

4. Pembuatan media
5. Pengembangan media

17

6. Kesulitan dan kendala

18

7. Kelebihan

dan

kekurangan

19

menggunakan

media.
Media
pembelajaran
kartu domino
modifikasi

1. Media khusus untuk sistem pencernaan

20

2. Membuat atau pernah menggunakan media kartu

21

domino modifikasi untuk proses pembelajaran
22

3. Membangkitkan semangat dan antusias siswa
melalui kartu domino modifikasi

2. Kuesioner
Kuesioner

merupakan

teknik

pengumpulan

data

yang

memberikan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh
responden. Peneliti menggunakan kuesioner untuk validasi
produk kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan
kelas VIII SMP. Kuesioner tersebut diberikan kepada dua orang
dosen ahli media, seorang dosen ahli materi, dan guru pengampu
mata pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP. Validasi produk
dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk kartu
domino modifikasi yang dikembangkan oleh peneliti. Berikut ini
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adalah lembar validasi media pembelajaran kartu domino
modifikasi kelas VIII SMP.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Validasi Media Pembelajaran Kartu Domino
Modifikasi Kelas VIII SMP Oleh Ahli Media

Aspek yang dinilai

Nomor
item

A. Aspek Konten atau Isi
Prosedur penggunaan media disajikan dengan jelas

1

Media mudah digunakan

2

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

3

Membangun komunikasi peserta didik

4

B. Aspek Tampilan
Ketepatan pemilihan ukuran huruf

1

Ketepatan pemilihan ukuran huruf

1

Ketepatan pemilihan jenis huruf

2

Ukuran gambar

3

Kejelasan gambar

4

Ukuran media sesuai untuk pembelajaran klasikal

5

Pengemasan memudahkan disimpan

6

Kontras warna media

7

C. Aspek Kualitas Media
Kualitas bahan

1

Keawetan media (dapat digunakan dalam jangka waktu

2

lama)
D. Aspek Bahasa
Bahasa mudah dimengerti atau dipahami

1
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Validasi Media Pembelajaran Kartu Domino
Modifikasi Kelas VIII SMP Oleh Materi

Aspek yang dinilai

Nomor item

A. Aspek Konten atau Isi
Akurasi materi

1

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

2

Kedalaman materi sesuai untuk level SMP

3

Media memuat materi sesuai dengan tujuan pembelajaran

4

B. Aspek Penyajian
Peta Konsep

1

Aturan penggunan media kartu domino modifikasi

2

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia

3

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Validasi Media Pembelajaran Kartu Domino
Modifikasi Kelas VIII SMP Oleh Guru SMP

Aspek yang dinilai

Nomor item

A. Aspek Konten atau Isi
Prosedur penggunaan media disajikan dengan jelas

1

Media mudah digunakan

2

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

3

Membangun komunikasi peserta didik

4

Akurasi materi

5

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

6

Kedalaman materi sesuai untuk level SMP

7

Media memuat materi sesuai dengan tujuan pembelajaran

8

B. Aspek Tampilan
Ketepatan pemilihan ukuran huruf

1

Ketepatan pemilihan jenis huruf

2

Ukuran gambar

3

Kejelasan gambar

4
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Ukuran media sesuai untuk pembelajaran klasikal

5

Pengemasan memudahkan disimpan

6

Kontras warna media

7

C. Aspek Kualitas Media
Kualitas bahan

1

Keawetan media (dapat digunakan dalam jangka waktu

2

lama)
D. Aspek Bahasa
Bahasa mudah dimengerti atau dipahami

1

E. Aspek Penyajian
Peta Konsep

1

Aturan penggunan media kartu domino modifikasi

2

F. Teknik Analisis Data
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah pengumpulan data
adalah kegiatan analisis data. Pengumpulan data yang diperoleh dapat
bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan hasil data
yang diukur dan berupa angka-angka sedangkan data kualitatif
merupakan data yang dituang dalam kata-kata yang menunjukkan
kualitas dari sesuatu berdasarkan peristiwa yang terjadi.
1. Data Kualitatif
Analisis kualitatif berupa hasil wawancara analisis kebutuhan, saran dan
tanggapan yang diberikan oleh validator. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisis untuk dasar melakukan revisi produk media kartu
domino modifikasi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP.
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2. Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif diperoleh dari hasil validasi atau penilaian dari setiap
validator yang digunakan untuk mengetahui kelayakan produk. Dalam
penelitian ini menggunakan skala Likert dalam bentuk interval. Berikut ini
contoh model empat pilihan (skala 4) penilaian terhadap kartu domino
modifikasi untuk materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP yang
dikembangkan yaitu:
Tabel 3.5 Model Empat Skala

Model Pilihan

Skor

Sangat Baik

4

Baik

3

Cukup Baik

2

Kurang Baik

1

Nilai yang telah diperoleh dari data hasil kuesioner yang dinilai oleh validator
dengan menggunakan skala Likert empat interval dapat dihitung untuk
memperoleh rata-rata penilaian dengan rumus sebagai berikut.
Rumus 3.1 Rumus Perhitungan Rerata Hasil Penilaian Menggunakan Skala Likert

Rerata =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Rerata nilai akan diperoleh peneliti berdasarkan rumus 3.1 tersebut.
Kemudian rata-rata nilai tersebut di konversikan menjadi data kualitatif.
Menurut Widoyoko (2014) dalam widywati (2019) konversi data
kuantitatif ke kualitatif dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.
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Tabel 3.6 Konversi data kuantitatif ke kualitatif

Interval Skor

Kriteria

3,25 < X < 4,00

Sangat Baik

2,20 < X < 3,25

Baik

1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik

Interval skor pada tabel 3.7 tersebut dapat menunjukkan kualitas produk
yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian dan pengembangan kartu
domino modifikasi yang dikembangkan oleh peneliti dapat
dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator sebagai berikut:
1. Selesai membuat produk pengembangan media pembelajaran
berupa kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan
manusia untuk kelas VIII SMP.
2. Berdasarkan hasil validasi, media pembelajaran berupa kartu
domino modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII
SMP dikatakan layak untuk diuji coba secara terbatas.
3. Keberhasilan media kartu domino modifikasi adalah memiliki
kualitas yang sangat baik.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan dari penelitian ini oleh peneliti
dalam pengembangan media pembelajaran yaitu dengan melakukan
analisis kebutuhan. Tujuan dari analisis kebutuhan yang dilakukan untuk
mengetahui potensi dan masalah yang terjadi di sekolah terkait
penggunaan media pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan pada 2
sekolah negeri dan 3 sekolah swasta yang ada di Sorong, Papua Barat
yaitu SMP YPK Syaloom, SMP Advent, SMP Negeri 1 Doom, SMP
YPP Siloam dan SMP Negeri 1 Sorong. Analisis kebutuhan dilakukan
dengan menggunakan metode wawancara kepada guru IPA kelas VIII
SMP. Analisis kebutuhan untuk mengetahui fakta dan permasalahan
yang dihadapi oleh guru terhadap penggunaan media pembelajaran yang
selama ini digunakan. Hasil wawancara selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam mengembangkan media pembelajaran kartu domino
modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

SMP ADVENT

Bapak Sami sudah
mengajar dari tahun 1990
(29 tahun)

Sudah 6 tahun

Kelas VIII dan IX

Kelas VIII dan IX

1.

Sudah berapa lama
mengajar di Sekolah ini?

2.

Lebih sering mengajar di kelas
berapa?
Sudah berapa lama Bapak/Ibu
mengajar mata pelajaran IPA kelas
tersebut?
Kurikulum yang digunakan oleh
Bapak/Ibu disekolah terutama kelas
VIII?
Sejak kapan kurikulum itu digunakan?

Sudah 29 tahun

Sudah 6 tahun

Kurikulum yang digunakan
adalah Kurikulum 2013
(K13)
Sejak tahun 2016

6.

Strategi atau metode apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan dalam proses
pembelajaran?

Strategi atau metode yang
digunakan adalah ceramaah
dan tanya-jawab.

7.

Apakah pada saat proses pembelajaran Iya, karena itu yang dituntut
lebih mengaktifkan siswa?
oleh kurikulum 2013 (K13)
dan cara mengaktifkan
siswa dengan cara
memberikan pertanyaan
atau soal-soal kepada siswa.

3.

4.

5.

Bapak/Ibu

SMP YPK SYALOOM

SMP NEGERI 1 DOOM
Ibu Siti sudah mengajar di
sekolah SMP Negeri 1
Doom itu tahun 1994
(sudah 25 tahun)
Semua kelas

SMP YPP SILOAM
Sudah 5 tahun

SMP NEGERI 1
SORONG
Ibu Hanna mengajar di
SMP Negeri 1 Kota
Sorong sudah 10 tahun

Kelas VII dan VIII

Kelas VIII

Sudah 25 tahun

Sudah 5 tahun

Kurikulum yang digunakan
adalah Kurikulum 2013
(K13)
Sejak tahun 2017

Kurikulum yang digunakan
adalah Kurikulum 2013
(K13)
Sejak tahun 2013 sudah
digunakan

Kurikulum yang digunakan
adalah Kurikulum 2013
(K13)
Baru diterapkan tahun
2019

Strategi atau metode yang
digunakan adalah diskusi,
tanya-jawab, eksperimen
jika memiliki media untuk
pratek.

Strategi atau metode yang
digunakan itu sesuai dengan
materi yang diajarkan
seperti cermaah, diskusi,
tanya-jawab, eksperimen
dan metode yang lainnya.

Strategi atau metode yang
digunakan adalah ceramah
dan tanya jawab serta ada
kegiatan pembelajaran yang
mengikuti model
pembelajaran kurikulum
2013

Iya, karena itu yang dituntut
oleh kurikulum 2013 (K13)
yang mengharuskan siswa
aktif bukan hanya guru saja.

Iya dan itu diutamakan
karena itu yang dituntut
oleh kurikulum 2013 (K13).

Iya siswa lebih aktif karena
yang diminta oleh
kurikulum 2013.

Sudah 10 tahun sejak
pertama mengajar di
sekolah tersebut.
Kurikulum yang
digunakan adalah
Kurikulum 2013 (K13)
Sejak pertama diterapkan
kurikulum 2013 maka
sekolah SMP Negeri 1
sebagai contohnya.
Strategi atau metode yang
digunakan mengikuti
model pembelajaran
kurikulum 2013 dan
tergantung dari materi
yang akan diajarkan
namun untuk metode
umumnya saintifik.
Iya siswa lebih aktif dan
Ibu Hanna memberikan
pengantar singkat
kemudian siwa di suruh
untuk mengamati, lalu
diberikan pertanyaan
untuk diskusi serta
memecahkan masalah.
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No

SMP ADVENT

SMP NEGERI 1 DOOM

SMP YPP SILOAM

SMP NEGERI 1
SORONG

Materi apa yang dirasa sulit oleh siswa Semua materi karena bapak
kelas VIII SMP?
sami mengatakan bahwa
hari ini mengajar dan
menjelaskan
materi
besoknya di tanyakan ke
siswa lagi sudah tidak tau.
Apakah siswa mengalami kesulitan Iya, karena kalau hari ini
pada materi sistem pencernaan kelas diajarkan besok siswa sudah
VIII SMP?
lupa ketika ditanyakan oleh
Bapak Sami.

Sistem peredaran darah,
sistem pernapasan dan
sistem pencernaan.

Materi yang dirasa sulit di
kelas VIII adalah anatomi
tubuh manusia.

Semua materi sulit, karena
anak-anak belum mampu
menerima materi dengan
baik.

Materi kelas VIII rata-rata
siswa bisa

Iya, kalau dalam hal diskusi
tidak terlalu susah tetapi
kalau dalam hal mengujinya
agak susah karena perlu
pembuktian
namun
di
sekolah ini belum memiliki
bahan-bahan dan alat-alat
untuk
menguji
larutan
tersebut.

Iya pasti siswa merasa sulit
karena tidak semua siswa
dapat mengerti materi yang
diajarkan dan karakter setiap
anak itu berbeda-beda satu
dengan yang lain.

Siswa di sekolah ini tidak
mengalami
kesulitan,
karena materi ini terjadi
dalam kehidupan seharihari, jadi siswa mengingat.

10.

Solusi untuk mengatasi kesulitan pada
materi yang dirasakan sulit oleh siswa
Kelas VIII?

Solusi untuk mengatasi hal
tersebut adalah mengajak
siswa untuk mencari di
internet sehingga proses
pembelajaran
tetap
berlangsung.

Solusi untuk mengatasi hal
tersebut adalah mengajak
siswa seperti eksperimen
dan mengajak bermain
sambil belajar.

Karena belum memiliki
laboratorium
yang
mendukung
proses
pembelajaran terutama pada
uji makanan sehingga guru
belum mampu mengajak
siswa untuk menguji makan
dan perubahan apa yang
terjadi dalam pengujian
makanan.
Solusi untuk mangatasi
kesulitan tersebut adalah
dengan
memberikan
penjelasan melalui ceramah
dan tanya jawab kepada
siswa.

11.

Materi apakah yang membutuhkan
media pembelajaran?

Menurut Ibu Martina, semua
materi membutuhkan media
pembelajaran
untuk
membantu guru dalam
proses pembelajaran.

Menurut Ibu Siti, semua
materi membutuhkan media
pembelajaran
untuk
membantu dan mendukung
guru
dalam
proses
pembelajaran.

Menurut Ibu Morin, semua
materi membutuhkan media
pembelajaran
untuk
membantu guru dalam
proses pembelajaran.

Menurut
Ibu
Hanna,
semua
materi
membutuhkan
media
pembelajaran,
karena
kalau tidak ada media
siswa akan kebingungan
dan kurang fokus.

8.

9.

Pertanyaan

SMP YPK SYALOOM

Solusi untuk mengatasi
kesulitan tersebut adalah
memanggil
dan
mengarahkan siswa. Salah
satu contoh mengarahkan
siswa untuk digambarkan
oleh Bapak Sami dipapan.
Menurut Bapak Sami materi
yang membutuhkan media
adalah
semua
materi
membutuhkan
media
pembelajaran
untuk
mendukung
proses
pembelajaran.

Solusinya
dengan
memberikan penjelasan
melalui ceramah tetapi di
bantu dengan media yang
mendukung
materi
tersebut.
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No

Pertanyaan

SMP YPK SYALOOM

SMP ADVENT

SMP NEGERI 1 DOOM

SMP YPP SILOAM

12.

Apakah pada saat pembelajaran
Bapak/Ibu menggunakan media untuk
mendukung KBM?

Iya
Bapak
Sami
menggunakan media untuk
mendukung KBM namun
tetapi tidak semua materi.

Iya dan harus, walaupun
mungkin
itu
secara
sederhana hanya mungkin
dalam bentuk demostrasi.

Iya, karena ada materi yang
harus menggunakan media
untuk mendukung KBM dan
membantu guru dalam
menjelaskan materi tersebut
kepada siswa.

Iya menggunakan tetapi
jarang-jarang, salah satu
contohnya
ibu
menggunakan
media
mikroskop cahaya.

13.

Apa pentingnya
Bapak/ Ibu?

menurut

Menurut Bapak Sami, media
pembelajaran
sangat
penting, karena membantu
proses belajar.

Media apa saja yang pernah
Bapak/Ibu gunakan dalam proses
pembelajaran?

15.

Media yang sudah ada dan pernah
digunakan itu siapa yang membuat
media tersebut?

Media
yang
sudah
digunakan itu adalah media
yang
berasal
dari
pemerintah.

Apakah bapak/ibu pernah membuat
media pembelajaran untuk proses
pembelajaran?

Media
yang
sudah
digunakan itu adalah media
yang
berasal.
dari
pemerintah dan dibuat oleh
Ibu Siti.
Iya, salah satu contohnya
adalah kartu remi.

Media
yang
sudah
digunakan itu adalah media
yang
berasal
dari
pemerintah.

16.

17.

Kalau sudah pernah membuat, apakah
bapak/ibu pernah mengembangkan
media yang sudah pernah dibuat?

Media yang pernah Bapak
Sami
gunakan
adalah
gambar dan Bapak Sami
juga mengambarkan gambar
tersebut di papan tulis.
Yang membuat media itu
Bapak Sami walaupun
hanya berupa gambar yang
digambarkan oleh Bapak
Sami di papan tulis.
Bapak Sami hanya membuat
media berupa gambar yang
digambarkan oleh Bapak
Sami di papan tulis.
Bapak Sami belum pernah
mengembangkan media.

Menurut Ibu Siti, media
pembelajaran
sangat
penting, karena media itu
membantu siswa untuk lebih
cepat memahami pelajaran
daripada hanya diberikan
teori (materi).
Salah satu media yang
digunakan Ibu Siti adalah
Kartu Remi.

Menurut Ibu Martina, media
pembelajaran sangat penting
supaya ada ketertarikan
siswa dalam proses belajar
dan membantu guru dalam
menyampaikan materi

14.

Menurut Ibu Martina, media
pembelajaran
sangat
penting,
karena
kalau
menggunakan media anakanak lebih cepat memahami
pelajaran
daripada
memberikan teori (materi).
Media yang digunakan Ibu
Martina adalah media dalam
bentuk KIT seperti KIT
Optik, KIT Mekanik.

Ibu Siti belum
mengembangkan
tersebut.

Ibu Morin belum pernah
mengembangkan media.

media

Ibu Martina hanya membuat
media berupa PPT yang
berisi gambar dan video.
Ibu Martina belum pernah
mengembangkan media.

pernah
media

Media yang digunakan oleh
Ibu Morin seperti preparat
awaetan dan preparat basah

Ibu Morin belum pernah
membuat
media
pembelajaran

SMP NEGERI 1
SORONG
Ibu
Hanna
selalu
menggunakan
media
pembelajaran
untuk
kegiatan proses belajar
mengajar.
Salah satu
contohnya adalah carta
dan animasi video.
Menurut
Ibu
Hanna,
media
pembelajaran
sangat penting, karena
media membuat siswa
menjadi perhatian serta
tertarik
mengikuti
pelajaran.
Media yang digunakan
oleh Ibu Hanna adalah
carta dan animasi video

Ibu Hanna memanfaatkan
media yang sudah ada
seperti media carta. Media
carta itu dapat bantuan
dari P4TK IPA Bandung.
Ibu
Hanna
pernah
membuat media roda putar
pada materi heriditas.
Ibu Hanna belum pernah
mengembangkan media
yang sudah pernah dibuat.
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No

Pertanyaan

SMP YPK SYALOOM

SMP ADVENT

SMP NEGERI 1 DOOM

SMP YPP SILOAM

SMP NEGERI 1
SORONG

18.

Apa kendala/kesulitan yang di hadapi
dalam membuat dan mengembangkan
media pembelajaran tersebut?

Menurut
Ibu
Morin,
kendala/Kesulitan
adalah
tidak memiliki alat-alat dan
bahan-bahan yang lengkap
sehingga belum mampu
membuat media maupun
mengembangkan
media
pembelajaran tersebut.
Menurut
Ibu
Morin,
kelebihan
menggunakan
media adalah membantu
siswa dalam mengerti materi
yang diajarkan sedangkan
kekurangan menggunakan
media
pembelajaran
tergantung
dari
media tersebut.

Menurut
Ibu
Hanna
kendala/Kesulitan adalah
membutuhkan.orang lain
untuk membantu dalam
pembuatan media

Kelebihan
dan
Kekurangan
menggunakan media pembelajaran?

Menurut
Ibu
Martina
kendala/Kesulitan
adalah
tidak memiliki bahan- bahan
yang lengkap sehingga
belum mampu membuat
media
maupun
mengembangkan
media
pembelajaran tersebut.
Menurut
Ibu
Martina,
kekurangan menggunakan
media pembelajaran lebih
kecil
dibandingkan
kelebihan
menggunakan
media pembelajaran salah
satunya adalah mendukung
proses pembelajaran untuk
membantu siswa dalam
mengerti
materi
yang
diajarkan selama proses
pembelajaran.

Menurut
Ibu
Siti
kendala/Kesulitan
adalah
sumber
air
untuk
mensterilkan
tangan
sebelum
pratek
dan
gangguan listrik, karena
sekolah ini terletak gunung.

19.

Menurut
Bapak
Sami
kendala/Kesulitan
yang
dihadapi tidak memiliki
bahan-bahan yang lengkap
sehingga belum mampu
membuat media khusus
maupun mengembangkan
media pembelajaran.
Menurut
Bapak
Sami,
kekurangan tidak terlalu
banyak
tetapi
kalau
kelebihannya
adalah
membantu guru dalam
menyampaikan materi dan
mendukung
proses
pembelajaran sehingga anak
lebih
mudah
paham
mengenai
materi
yang
diajarkan.

20

Apakah sudah ada media khusus
untuk materi sistem pencernaan?

21

Apakah bapak/ibu pernah membuat
atau pernah menggunakan media kartu
domino modifikasi untuk proses
pembelajaran?

Belum ada media khusus
untuk
materi
sistem
pencernaan.
Bapak Sami sudah pernah
mendengar tentang media
kartu domino modifikasi.

Belum ada media khusus
untuk
materi
sistem
pencernaan.
Ibu
Martina
belum
mendengar tentang media
ini sehingga Ibu Martina
belum pernah membuat atau
menggunakan media kartu
domino modifikasi dalam
proses pembelajaran.

Belum ada media khusus
untuk
materi
sistem
pencernaan.
Ibu Siti sudah pernah
mendengar tentang media
kartu domino modifikasi.

Menurut
Ibu
Siti,
kekurangan menggunakan
media pembelajaran itu
seperti kurangnya air dan
gangguan listrik dalam
menggunakan
media.
Kelebihan
menggunakan
media adalah membantu
siswa untuk lebih cepat
memahami
pelajaran
daripada hanya diberikan
teori (materi).

Belum ada media khusus
untuk
materi
sistem
pencernaan.
Ibu Morin belum pernah
mendengar tentang media
kartu domoni modifikasi
sehingga Ibu Martina belum
pernah
membuat
atau
menggunakan
media
tersebut dalam proses
pembelajaran.

Menurut
Ibu
Hanna,
kekurangan dan kelebihan
menggunakan
media
tergantung
jenis
medianya.
Kekurangan
media tidak terlalu banyak
dibandingkan kelebihan
menggunakan
media
misalnya media berupa
visual tetapi menarik itu
dapat membuat siswa
tertarik sedangkan kalau
menggunakan
media
seperti carta siswa kurang
tertarik, karena hanya
gambar diam.
Media khusus materi
sistem pencernaan adalah
video animasi.
Ibu
Hanna
belum
mendengar tentang media
kartu domino modifikasi.
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No
22

Pertanyaan

SMP YPK SYALOOM

SMP ADVENT

SMP NEGERI 1 DOOM

SMP YPP SILOAM

Menurut bapak/ibu apakah media
pembelajaran seperti kartu domino
modifikasi dapat membangkitkan
semangat dan antusias siswa?

Bapak Sami belum tau cara
penggunaan media tersebut
sehingga belum tau apakah
media
tersebut
dapat
membangkitkan semangat
dan antusias siswa.

Ibu Martina belum paham
mengenai
media
kartu
domino tetapi menurut
beliau media pembelajaran
seperti
kartu
domino
modifikasi
dapat
membangkitkan semangat
dan
antusias
siswa
dikarenakan ini disajikan
dalam bentuk permainan
sehingga membuat proses
pembelajaran
lebih
menyenangkan.

Menurut Ibu Siti media kartu
domino modifikasi dapat
membangkitkan semangat
dan antusias siswa, karena
ini disajikan dalam bentuk
permainan yang membuat
siswa lebih cepat tangkap.

Menurut Ibu Morin, media
tersebut
dapat
membangkitkan semangat
dan antusias siswa apalagi
media ini dalam bentuk
permainan.

SMP NEGERI 1
SORONG
Ibu Hanna mengatakan
bahwa belum pernah di
terapkan tetapi beliau
membangkitkan semangat
dan antuasis siswa.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru yang mengajar mata
pelajaran IPA Terpadu di lima sekolah yang berbeda yakni SMP YPK
Syallom, SMP Advent, SMP Negeri 1 Doom, SMP YPP Siloam dan SMP
Negeri 1 Sorong menunjukkan bahwa strategi atau metode yang digunakan
oleh para guru selama proses pembelajaran adalah yang berupa ceramah,
tanya jawab, diskusi, praktikum jika memiliki bahan atau alat untuk
pratikum, dan ada yang mengajar menggunakan strategi atau metode yang
digunakan mengikuti model pembelajaran kurikulum 2013 serta tergantung
dari materi yang diajarkan namun untuk metode umumnya saintifik.
Adapun kekurangan dari metode ceramah yakni guru mendominasi selama
pembelajaran sementara siswa pasif cenderung menghapalkan semua sifat
materi pelajaran sebagai fakta dan materi pelajaran hanya mampu diingat
sementara waktu sehingga tidak membantu siswa mengorganisasikan materi
dalam ingatannya untuk jangka waktu yang panjang dan pada gilirannya
akan mengurangi kreavitas siswa (Rianto, M., 2006). Selain itu, ada juga
kekurangan

dari

tanya

jawab

adalah

kemungkinan

akan

terjadi

penyimpangan perhatian siswa, terutama apabila terhadap jawaban-jawaban
yang kebetulan yang menarik perhatiannya, tetapi bukan sasaran yang dituju
(Abu, 2005). Selain kekurangan dari metode ceramah dan metode tanya
jawab, adapun kekurangan dari metode diskusi yakni 1) kemungkinan ada
siswa yang tidak ikut aktif, sehingga bagi siswa ini, diskusi merupakan
kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab; 2) jalannya diskusi
didominasi oleh beberapa siswa yang menonjol; 3) siswa kurang berani
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mengemukakan pendapatnya (Suryo, S., 2002). Sedangkan model TGT
dapat melibatkan siswa lebih tinggi dalam pembelajaran, proses
pembelajaran berlangsung dengan keaktifan dari siswa, motivasi belajar
siswa lebih tinggi (Suarjana, M., dkk 2014).
Menurut para guru yang diwawancara, salah satu materi IPA Terpadu
yang dirasa sulit oleh siswa kelas VIII SMP yakni sistem pencernaan, karena
menurut beberapa guru. bahwa siswa belum mampu menerima materi
dengan baik, salah satu contohnya adalah hari ini mengajar dan menjelaskan
materi besoknya di tanyakan ke siswa sudah tidak ingat atau tidak tau.
Selain itu, ada beberapa sekolah yang belum memiliki laboratorium yang
mendukung proses pembelajaran terutama pada bahan-bahan dan alat-alat
untuk

pengujian

makanan

sehingga

kegiatan

praktikum

belum

memungkinkan untuk dilaksanakan.
Menurut para guru secara umum semua materi membutuhkan media
pembelajaran untuk membantu dan mendukung guru dalam menyampaikan
materi pembelajaran. Maka itu penulis menawarkan media kartu domino
modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP. Kartu domino
sangat popular dikalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Keunggulan dari
media kartu domino modifikasi adalah menarik membuat siswa lebih aktif
karena memuat materi yang dikemas dalam bentuk permainan (Wardani,
2017).
Pada saat pembelajaran para guru IPA Terpadu di lima sekolah
tersebut menggunakan media pembelajaran untuk mendukung proses
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pembelajaran. Beberapa guru menggunakan media untuk mendukung
kegiatan belajar mengajar namun tidak semua materi dan ada yang
menggunakan media walaupun secara sederhana yakni dalam bentuk
demon2strasi maupun dalam bentuk carta dan animasi video. Pentingnya
media menurut para guru adalah karena membantu proses pembelajaran,
siswa lebih cepat paham daripada hanya diberikan materi (teori) dan
membuat siswa menjadi perhatian serta tertarik mengikuti pelajaran. Media
pembelajaran yang pernah digunakan untuk materi sistem pencernaan
manusia oleh guru dalam proses pembelajaran yakni berupa gambar yang
digambarkan di papan tulis, power point (PPT) dan animasi video.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA Terpadu di lima
sekolah yang berbeda, peneliti menemukan potensi bahwa pada saat
pembelajaran guru-guru menggunakan media untuk mendukung kegiatan
pembelajaran. Selain potensi, peneliti menemukan masalah yakni
keterbatasan

peneliti

dalam

mengembangkan

media

pembelajaran.

Kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru IPA Terpadu di lima sekolah yang
berbeda adalah tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap sehingga belum
mampu

membuat

media

khusus

maupun

mengembangkan

media

pembelajaran serta membutuhkan orang lain untuk membantu dalam
pembuatan media pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara guru mengatakan bahwa kekurangan
menggunakan media pembelajaran tidak sebanding dengan kelebihannya.
Guru merasa bahwa media pembelajaran memberikan lebih banyak
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keuntungan sehingga guru sangat menyadari pentingnya media tersebut
dalam kegiatan proses pembelajaran. Dari hasil wawancara kepada para
guru di lima sekolah yang berbeda media khusus untuk materi sistem
pencernaan sebagian besar belum ada namun di salah satu sekolah ada
yakni berupa video animasi. Para guru yang di wawancara sebagian sudah
pernah mendengar tentang media kartu domino modifikasi namun sebagian
juga belum pernah dengar.
Beberapa guru setuju dengan dikembangkan media kartu domino
modifikasi walaupun belum paham mengenai media kartu domino tetapi
menurut beberapa guru media pembelajaran berupa kartu domino modifikasi
dapat membangkitkan semangat dan antusias peserta didik dikarenakan ini
disajikan dalam bentuk permainan sehingga membuat proses pembelajaran
lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih cepat tangkap terutama dalam
materi sistem pencernaan manusia.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan tersebut di
beberapa sekolah yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran sangat penting
untuk diterapkan sebagai alat pendukung proses pembelajaran. Guru
menyadari pentingnya media pembelajaran dan metode pembelajaran perlu
dikembangkan agar lebih meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa
dalam pembalajaran serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan
yang

dihadapi

guru

dalam

pembelajaran.

Guru

lebih

cenderung

menggunakan metode ceramaah dan guru memiliki keterbatasan dalam
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menggunakan media pembelajaran setiap materi yang akan disampaikan
menggunakan media yang sudah tersedia di sekolah. Terkait pengembangan
media pembelajaran berupa kartu domino modifikasi pada materi sistem
pencernaan, guru sangat menyambut baik hal tersebut, terlebih di lima
sekolah yang di wawancara belum pernah menggunakan media kartu
domino modifikasi. Media pembelajaran berupa kartu domino modifikasi
diharapkan mampu menjawab kebutuhan guru tentang media pembelajaran
yang dapat meningkatkan pemahaman siswa, dapat menyampaikan materi
dengan baik walaupun tanpa pratikum, mudah dikembangkan oleh guru
tanpa perlu keterampilan khusus dan bahan yang mudah didapat serta dapat
meningkatkan keterlibatan siswa.

B. Deskripsi Produk Awal
Pengembangan media pembelajaran berupa kartu domino modifikasi
yang dikembangkan penelit menggunakan langkah-langkah menurut Borg
dan Gall dengan lima tahapan pengembangan dari sepuluh tahapan
pengembangan. Tahapan awal yang dilakukan peneliti adalah pemilihan
materi pembelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP Semester 1 berdasarkan
kurikulum 2013. Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan dari lima
sekolah yang berbeda, materi yang dipilih oleh peneliti adalah Sistem
Pencernaan Manusia. Selanjutnya peneliti menyusun indikator dan tujuan
pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik dalam proses
pembelajaran.

Langkah

berikutnya,

peneliti

membuat

perangkat

pembelajaran berupa Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
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(RPP). Media pembelajaran yang dikembangkan peneliti adalah kartu
domino modifikasi yang disusun memuat pertanyaan-pertanyaan tentang
materi sistem pencernaan manusia, selain itu ada peta konsep, tujuan
pembelajaran dan aturan permainan kartu domino modifikasi.
1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang dibuat peneliti ini meliputi Silabus dan
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun penjelasan
lengkapnya sebagai berikut :
a. Silabus
Silabus merupakan rencana pembelajaran untuk satu semester
yang berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester,
kompetensi inti, kompentensi dasar, materi pokok, kegiatan
pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
Silabus dalam penelitian ini dikembangkan untuk 3 kali
pertemua, untuk setiap pertemuan berdurasi 3 x 45 menit.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

Pelaksanaa

Pembelajaran

(RPP)

merupakan

pegangan bagi guru dalam persiapan sebelum melakukan proses
pembelajaran. Rancangan kegiatan tersusun secara rinci dan
sistematis. Komponen-komponen yang ada dalam RPP yakni (1)
Identitas meliputi nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas
/ semester, materi pokok, waktu pertemuan; (2) Kompentensi
inti; (3) Kompentensi dasar; (4) Indikator pencapaian; (5) Tujuan
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pembelajaran; (6) Materi pembelajaran; (7) Pendekatan, model
dan metode pembelajaran; (8) Media pembelajaran; (9) Sumber
belajar; (10) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran RPP yang
dirancang oleh peneliti yang digunakan pada materi sistem
pencernaan alokasi waktu 8 JP (3 pertemuan x 45 menit). Model
pembelajaran yang digunakan digunakan dalam RPP adalah
Team

Games

Tournament

(TGT).

RPP

dikembangkan

menggunakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang
sistematis dan terperinci untuk memudahkan guru dalam proses
pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif di kelas dan guru
sebagai fasilitator. Selain itu RPP dilengkapi dengan LKPD dan
Instrumen penilaian.

2. Media Pembelajaran Kartu Domino Modifikasi
Media pembelajaran berupa kartu domino modifikasi yang
dikembangkan oleh penulis pada materi sistem pencernaan manusia
kelas VIII SMP semester ganjil. Media disusun berdasarkan RPP dan
LKPD. Media kartu domino dibuat dibuat dengan berisi kalimat
pertanyaan dan jawaban serta gambar-gambar pendukung guna
mendukung penjelasan materi dan mempercantik tampilan media.
Tampilan belakang kartu domino modifikasi diberikan satu gambar
yang dapat membeda-bedakan 1 set kartu domino satu dengan yang
lain, sehingga waktu untuk mengajar dan mengambil media tersebut,
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guru tidak kesulitan lagi membedakan kartu domino modifikasi. Media
domino modifikasi dilaminating untuk menjaganya tetap awet. Satu set
diberikan tali mengikat supaya media tersebut tidak tercecer. Ukuran
media kartu domino yakni Panjang 15 cm dan lebar 7,5 cm. kotak
penyimpan media diberikan stiker tulisan dan gamba yang mewakili
setiap pertemuan. Berikut adalah tampilan dari produk awal media
pembelajaran kartu domino modifikasi.

Gambar 4.1 Penutup kotak penyimpan media

Gambar 4.2 Tampilan samping panjang kotak penyimpan media

Gambar 4.3 Tampilan samping pendek kotak penyimpan media
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Gambar 4.4 Tali pengikat satu set kartu domino

Gambar 4.5 Peta konsep sistem pencernaan manusia

Gambar 4.6 Tujuan pembelajaran materi sistem
pencernaan manusia
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Gambar 4.7 Aturan permainan kartu domino modifikasi

Gambar 4.8 Tampilan belakang kartu domino modifikasi (domino 1)

Gambar 4.9 Tampilan belakang kartu domino modifikasi (domino 2)

Gambar 4.10 Tampilan belakang kartu domino modifikasi (domino 3).
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Gambar 4.11 Tampilan depan kartu domino modifikasi (domino 1)

Gambar 4.12 Tampilan depan kartu domino modifikasi (domino 2)

Gambar 4.13 Tampilan depan kartu domino modifikasi (domino 3)
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C. Hasil Validasi Produk
Produk media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi
sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP selanjutnya divalidasi oleh dua
orang ahli media (Dosen), satu orang ahli materi (Dosen), dan dua orang
guru IPA Terpadu kelas VIII SMP (sebagai ahli media dan materi). Tujuan
dari dilakukannya validasi adalah untuk mengetahui kelayakan dan kualitas
dari produk media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi
sistem pencernaan kelas VIII SMP yang dikembangkan oleh peneliti.
1. Data Hasil Validasi Oleh Ahli Media
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti berupa
kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan manusia kelas
VIII SMP divalidasi oleh dua dosen ahli media yakni Bapak N.Y.W
(validator 1) dan Bapak Y.K.B (validator 2). Kegiatan validasi media
dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas media pembelajaran
Kartu Domino Modifikasi pada materi Sistem Pencernaan kelas VIII
SMP. Produk media kartu domino modifikasi di validasi sebanyak satu
kali oleh para ahli media pada tanggal 17 Juni 2020 dan 23 Agustus
2020. Aspek yang dinilai oleh validator adalah aspek konten atau isi,
aspek tampilan, aspek kualitas media, dan aspek bahasa. Berikut
rekapitulasi data validasi oleh ahli media.
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Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Media
Aspek yang
dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator 1

Konten atau Isi
Tampilan
Kualitas Media
Bahasa
Total Skor
Jumlah Seluruh Item
Rerata =
Kriteria

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

Validator 2

16

14

22

22

8

8

4

4

50

48

14

14

3,57

3,42

∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media (validator 1)
menemukan skor total 50 sedangkan hasil validator oleh ahli media
(validator 2) menemukan skor total 48. Rerata yang didapat dari hasil
validasi oleh validator 1 adalah 3,57 dengan kriteria “sangat baik”
sedangkan rerata dari hasil validasi oleh validator 2 adalah 3,42 dengan
kriteria “sangat baik” sehingga media pembelajaran kartu domino
modifikasi pada materi sistem pencernaan kelas VIII SMP yang
dikembangkan oleh peneliti layak diuji coba lingkup terbatas dengan
revisi sesuai saran. Hasil validasi oleh ahli media (validator 1 dan
validator 2) yang diperoleh dirincikan sebagai berikut : (1) Aspek
Konten / Isi yaitu 16; (2) Aspek Tampilan yaitu 22; (3) Aspek Kualitas
Media yaitu 8; (4) Aspek Bahasa yaitu 4. Pada validasi yang dilakukan
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oleh ahli media (validator 1 dan validator 2) memberikan kritik dan
saran perbaikan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 4.3 Kritik dan Saran oleh Ahli Media
No
A.
1.

3.

B.
1.

Kritik dan Saran

Kritik dan Saran

Validator 1

Validator 2

Prosedur penggunaan media
disajikan dengan jelas

-

Terlalu kecil ukuran dan
kalimat terlalu panjang

Mencerminkan pembelajaran
kooperatif

-

Aspek yang dinilai
Aspek Konten atau Isi

Sebaiknya ada perintah
diskusikan jawaban
kelompok agar
mendapat kesepakatan

Aspek Tampilan
Sebaiknya penyajian
Ketepatan pemilihan ukuran huruf peta konsep perlu
diperbesar terutama
pada ukuran tulisan.

4.

Kejelasan gambar

6.

Kemasan media

7.

Kontras warna media

Sebagian
gambar
pada beberapa kartu
domino masih perlu
diperjelas.
-

-

Huruf pada aturan
permainan dan peta
konsep terlalu kecil
jenis font di peta
konsep diganti tanpa
sepatu biar lugas
Sebaiknya background
warna gambar dibuat
berbeda per tema
Identitas penulis tulisan
kurang besar dibuat
warna beda dengan
plastik box akan lebih
baik.
Warna kartu aturan
permainan kurang
kontras dengan huruf.

2. Data Hasil Validasi Oleh Ahli Materi
Ahli materi yang menvalidasi materi yang dibuat dan dikembangkan dalam
media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi sistem pencernaan
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manusia kelas VIII SMP adalah Ibu R. P (validator 3). Kegiatan validasi
dilakukan untuk mengetahui kualitas ataupun kelayakan materi sistem
pencernaan manusia kelas VIII SMP. Pengembangan produk divalidasi
sebanyak satu kali pada tanggal 9 Juli 2020. Aspek yang dinilai oleh ahli
materi adalah aspek konten / isi dan aspek penyajian. Berikut ini merupakan
hasil rekapitulasi data validasi oleh ahli materi.
Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai

Aspek Konten atau Isi
Aspek Penyajian
Total skor
Jumlah seluruh item
Rerata =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

Hasil Perolehan Skor
Validator 3
13
10
23
7
3,28

∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Kriteria

Sangat Baik

Hasil validasi oleh ahli materi mendapatkan total skor 23 dan jumlah
seluruh item sehingga mendapatkan nilai rerata 3,28. Rerata tersebut
masuk pada kriteria “sangat baik” Pengembangan materi pembelajaran
pada kartu domino modifikasi dinyatakan layak di uji coba lingkup
terbatas dengan revisi sesuai saran. Hasil validasi oleh ahli materi
(validator 3) yang diperoleh dirincikan sebagai berikut : (1) Aspek
Konten / Isi yaitu 13; (2) Aspek Penyajian yaitu 10. Pada validasi yang
dilakukan oleh ahli materi (validator 3) memberikan kritik dan saran
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perbaikan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 4.5 Kritik dan Saran oleh Ahli Materi
No

Aspek yang dinilai

Kritik dan Saran
Validator 3

B.

Aspek Penyajian

1.

Peta Konsep

Keluasan dan kedalaman
materi lebih diperjelas agar
siswa lebih mudah dalam
penerimaan
pembelajaran
terutama pada bagian peta
konsep tulisan terlalu kecil
sehingga sulit dipahami.

3. Data Hasil Validasi Oleh Guru
Guru IPA Terpadu yang menjadi validator produk yang telah dibuat
dan dikembangkan oleh peneliti berupa kartu domino modifikasi pada
materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP adalah Ibu M.T
(validator 4) dan Ibu S. R. B (validator 5). Produk ini di validasi
sebanyak satu kali. Aspek yang dinilai oleh validator adalah aspek konten
atau isi, aspek tampilan, aspek kualitas media, aspek bahasa dan aspek
penyajian. Berikut adalah perincian data hasil validasi oleh ahli media.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Validasi Oleh Guru
Aspek yang dinilai

Konten atau Isi
Tampilan

Hasil Perolehan Skor
Validator 4

Validator 5

32

29

23

23
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Kualitas Media
Bahasa
Penyajian
Total skor
Jumlah seluruh item
Rerata =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

8

8

4

4

6

6

73

70

20

20

3,65

3,5

∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Kriteria

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi oleh Guru yang dilakukan pada tanggal 19
Juni 2020 oleh Ibu M.T (validator 4). Didapatkan total skor 73 dan
jumlah seluruh item yaitu 20. Total skor yang didapatkan kemudian
dihitung untuk mendapatkan rerata skor. Hasil rerata skor yang
didapatkan pada validasi oleh guru (validator 4) adalah 3,65 dengan
kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran kartu domino modifikasi
pada materi sistem pencernaan manusia dinyatakan layak untuk diuji
coba dalam lingkup terbatas dengan revisi sesuai saran. Hasil validasi
oleh guru (validator 4) yang diperoleh dirincikan sebagai berikut :
(1)Aspek Konten / Isi yaitu 32; (2)Aspek Tampilan yaitu 23; (3)Aspek
Kualitas Media yaitu 8; (4)Aspek Bahasa yaitu 4; (5)Aspek Penyajian
yaitu 6.
Hasil validasi yang kelima yang dilakukan oleh guru yang dilakukan
pada tanggal 21 Juni 2020 oleh Ibu S.R.B (validator 5). Hasil yang
didapatkan antara lain total skor 75 dan jumlah seluruh item yaitu 20,
sehingga memperoleh nilai rerata adalah 3,5 dengan kriteria “Sangat
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Baik”. Media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi sistem
pencernaan manusia kelas VIII SMP dinyatakan layak untuk diuji coba
dalam lingkup terbatas dengan revisi sesuai saran. Hasil validasi oleh
validator 5 yang diperoleh dirincikan sebagai berikut: 1)Aspek Konten /
Isi yaitu 32; (2)Aspek Tampilan yaitu 24; (3)Aspek Kualitas Media yaitu
8; (4)Aspek Bahasa yaitu 4; (5)Aspek Penyajian yaitu 7.
Pada validasi yang dilakukan, Ibu M.T dan Ibu S.R.B memberikan
beberapa kritikan dan saran terkait media pembelajaran kartu domino
modifikasi pada materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP yang
disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 4.7 Kritik dan Saran oleh Guru
No

Aspek yang dinilai

Kritik dan Saran
(Validator 4)

(Validator 5)

B.

Aspek Tampilan

1.

Ketepatan pemilihan
ukuran huruf

Mengenai peta konsepnya Peta konsep harus di
terlalu kecil sehingga agak tampilkan dengan tulisan
sulit dibaca.
yang agak besar

4.

Kejelasan gambar

Gambar pada beberapa
kartu domino diperjelas
supaya mudah dibaca dan
dimengerti.

-

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa perolehan rerata
skor keseluruhan hasil validasi media pembelajaran kartu domino
modifikasi pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas VIII SMP
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dapat disimpulkan termasuk dalam kategori sangat baik. Selain itu,
produk tersebut dinyatakan layak diuji coba lingkup terbatas dengan
revisi sesuai saran dari ahli media, ahli materi dan dua guru mata
pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP.

4. Konversi Nilai Untuk Rekapitulasi Skor Validasi Total
Setelah dilakukan validasi produk media pembelajaran berupa kartu
domino modifikasi pada materi sistem pencernaan manusia oleh dua
orang ahli media, satu orang ahli materi dan dua guru biologi SMP kelas
VIII, hasil validasi tersebut direkaptulasi sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil Rekaptulasi Keseluruhan Validasi
No

Validator

Skor Validasi Kartu
Domino Modifikasi

1.

Validator 1

3,57

2.

Validator 2

3,42

3.

Validator 3

3,28

4.

Validator 4

3,65

5.

Validator 5

3,5

Jumlah Skor

17,42

Rerata = ∑skor/validasi

3,48

Kriteria

Sangat Baik

Pedoman penilaian
Interval Skor

Kriteria

3,25 < X < 4,00

Sangat Baik

2,20 < X < 3,25

Baik
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1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik

Berdasarkan

tabel

rekaptulasi

keseluruhan

validasi,

media

pembelajaran berupa kartu domino modifikasi pada materi sistem
pencernaan manusia kelas VIII SMP didapatkan skor akhir yaitu 3,48 dan
termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Produk yang dihasilkan peneliti
dinyatakan layak digunakan dan direvisi sesuai saran yang diberikan oleh
setiap validator.

D. Kajian Produk Akhir
Produk yang dibuat dan dikembangkan oleh penulis berupa media
pembelajaran kartu domino modifikasi sudah layak diuji coba lingkup
terbatas dengan revisi sesuai saran. Revisi atau perbaikan dari empat
validator guna memperbaiki kualitas media tersebut. Perbaikan dilakukan
sesuai kritik dan saran dari ahli media, ahli materi dan dua guru mata
pelajaran IPA Terpadu kelas VIII SMP adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Komentar Ahli Media (validator 1)
No

Kritik dan Saran

Revisi

Produk Awal
B. Aspek Tampilan

1.

4.

Ukuran huruf pada peta
konsep diubah ukuran
menjadi lebih besar dari
sebelumnya
sehingga
tulisan tidak terlalu kecil
dan mudah di pahami
serta jenis tulisan pada
peta konsep diganti tanpa
sepatu dan pada baganbagan diberikan warna.
Gambar pada beberapa
Sebagian
gambar kartu domino diperjelas
pada beberapa kartu sehingga tidak kelihatan
domino masih perlu pecah seperti gambar
diperjelas.
sebelumnya. Kartu yang
diperjelas gambarnya
adalah 1.14, 1.16, 1.18,
2.13, 2.15 dan 2.19
Sebaiknya penyajian
peta konsep perlu
diperbesar terutama
pada ukuran tulisan.

Produk Akhir
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Tabel 4.10 Komentar Ahli Media (validator 2)
No

Kritik dan Saran

Revisi

Produk Awal
A. Aspek Konten atau Isi

1.

Terlalu kecil ukuran
dan kalimat terlalu
panjang

3.

Sebaiknya ada
perintah diskusikan
jawaban kelompok
agar mendapat
kesepakatan

Aturan permainan
diubah ukuran dari
sebelumnya sehingga
tidak terlihat kalimat
terlalu panjang

Tambahkan perintah
diskusikan jawaban
kelompok agar
mendapatkan
kesepakatan pada
aturan permainan

Produk Akhir
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B. Aspek Tampilan

1.

Huruf pada aturan
permainan dan peta
konsep terlalu kecil
jenis font di peta
konsep
diganti
tanpa sepatu biar
lugas

Ukuran huruf pada
aturan permainan dan
peta konsep diubah
ukuran menjadi lebih
besar dari sebelumnya
sehingga tulisan tidak
terlalu
kecil
dan
mudah di pahami serta
jenis tulisan pada peta
konsep diganti tanpa
sepatu
dan
pada
bagan-bagan diberikan
warna.
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4.

6.

Sebaiknya
background warna
gambar dibuat
berbeda per tema

Background
media
kartu
domino
modifikasi
diubah
menjadi warna merah
mudah untuk domino
1, untuk domino 2
berwarna kuning dan
domino 3 berwarna
biru.

Identitas penulis
tulisan kurang besar
dibuat warna beda
dengan plastik box
akan lebih baik.

Identitas
penulis
diubah menjadi lebih
besar dan background
identitas
penulis
diberikan warna.
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7.

Aturan
permainan
Warna kartu aturan
dibuat kontras yaitu
permainan kurang
kontras dengan huruf diubah warna tulisa
menjadi biru gelap
dan backgroundnya
berwarna
kuning
terang.
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Tabel 4.11 Komentar Ahli Materi (validator 3)
No

Kritik dan Saran

Revisi

Produk Awal
A. Aspek Penyajian

1.

Keluasan
dan
kedalaman
materi
lebih diperjelas agar
siswa lebih mudah
dalam penerimaan
pembelajaran
terutama pada bagian
peta konsep tulisan
terlalu kecil sehingga
sulit dipahami

Peta konsep diubah
ukuran menjadi lebih
besar dari sebelumnya
sehingga tulisan tidak
terlalu kecil dan mudah
di pahami

Produk Akhir
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Tabel 4.12 Komentar Guru IPA Terpadu 1 (validator 4)
No

Kritik dan Saran

Revisi

Produk Awal
B. Aspek Tampilan

1.

4.

Mengenai
peta
konsepnya
terlalu
kecil sehingga agak
sulit dibaca

Sebagian
gambar
pada beberapa kartu
domino masih perlu
diperjelas.

Peta konsep diubah
menjadi ukuran besar
sehingga
tulisannya
tidak terlalu kecil dan
bisa dibaca

Gambar pada beberapa
kartu domino diperjelas
sehingga tidak kelihatan
pecah seperti gambar
sebelumnya. Kartu yang
diperjelas gambarnya
adalah 1.14, 1.16, 1.18,
2.13, 2.15 dan 2.19

Produk Akhir
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Tabel 4.13 Komentar Guru IPA Terpadu 2 (validator 5)
No

Kritik dan Saran

Revisi

Produk Awal
B. Aspek Tampilan

1.

Peta konsep harus di
tampilkan
dengan
tulisan yang agak
besar.

Peta konsep diubah
menjadi ukuran besar
sehingga
tulisannya
tidak terlalu kecil dan
bisa dibaca

Produk Akhir
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Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa prototype
hasil revisi dari dua orang ahli media, satu orang ahli materi, dua guru
IPA. Revisi dilakukan berdasarkan kritik dan saran dari validator terkait
produk awal media kartu domino modifikasi. Terdapat beberapa
perubahan pada produk awal kartu domino modifikasi berdasarkan kritik
dan saran dari validator. Perubahan tersebut terdapat pada aspek konten
atau isi, aspek penyajian dan aspek tampilan.
Pada aspek konten atau isi peneliti melakukan perbaikan pada
aturan permainan kartu domino modifikasi yakni diperbesar ukurannya
dari sebelumnya sehingga ukuran tulisan tidak terlalu kecil ukuran dan
kalimat terlalu panjang. Selain itu peneliti menambahkan perintah
diskusi jawaban kelompok agar mendapatkan kesepakatan dalam aturan
permainan.
Pada aspek penyajian dan aspek tampilan peneliti melakukan
perbaikan pada peta konsep dengan mengubah ukuran menjadi lebih
besar daripada sebelumnya supaya mudah dibaca dan tulisan tidak terlalu
kecil. Peneliti juga mengubah jenis tulisan pada peta konsep sesuai saran
dari validator yakni diganti tanpa sepatu. Selain itu juga peneliti
memberikan warna pada bagan-bagan peta konsep sesuai saran dari
validator.
Selain itu pada aspek tampilan peneliti melakukan beberapa
perbaikan yakni sebagai berikut: 1) pada background kartu domino
modifikasi dengan mengubah background kartu domino modifikasi dari
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berwarna putih menjadi warna merah mudah untuk domino 1, warna
kuning untuk domino 2 dan warna biru untuk domino 3; 2) pada
tampilan identitas penulis dengan mengubah background penulis yang
diberikan warna biru dan putih serta mengubah tulisan menjadi lebih
besar dari sebelumnya; 3) pada tampilan aturan permainan dengan
mengubah warna tulisan menjadi biru gelap dan backgroundnya menjadi
warna kuning terang sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator
sehingga terlihat kontras; 4) gambar pada beberapa kartu domino
modifikasi diperjelas sehingga tidak kelihatan pecah dari gambar
sebelumnya.
Revisi pada ketiga aspek tersebut didasarkan pada kritik dan saran
yang diberikan oleh validator. Revisi produk bertujuan untuk
memperbaiki dan meninjau kembali produk yang telah dibuat sehingga
menjadi lebih baik.
E. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran kartu domino modifikasi pada
materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP yang dikembangkan
oleh peneliti mengikuti acuan pada langkah-langkah pengembangan
menurut Borg and Gall dengan lima langkah/tahapan yang sesuai dengan
penulisan di Bab III. Terdapat 10 langkah pengembangan menurut Borg
and Gall, namun pada penelitian ini hanya sampai lima langkah.
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Media kartu domino modifikasi di validasi oleh 5 validator,
kemudian di revisi sesuai kritik dan saran dari validator.Kritik dan saran
yang

diberikan

oleh

validator

untuk

perbaikan

produk

yang

dikembangkan oleh peneliti adalah dari aspek konten atau isi, aturan
permainan diubah menjadi besar dari sebelumnya sehingga tidak terlihat
kalimat terlalu panjang. Selain itu aturan permainan ditambahkan
kalimat “satu set domino untuk satu pertemuan” dan peneliti
menambahkan

juga

perintah

“diskusi

jawaban

kelompok

agar

mendapatkan kesepakatan”.
Dari segi aspek penyajian, peta konsep diubah ukurannya untuk
dapat memudahkan pembaca dalam membaca peta konsep. Ukuran peta
konsep awal ialah panjang 15 cm dan lebar 7,5 cm diubah menjadi
panjang 20 cm dan lebar 14 cm.
Dari segi aspek tampilan ada beberapa revisi yakni sebagai berikut:
a) Peta konsep diubah dari ukuran huruf 10 dengan jenis tulisan times
new roman menjadi ukuran huruf 12 dengan jenis tulisan tanpa sepatu
yakni jenis tulisan arial. Tujuan dari mengubah ukuran huruf dan jenis
tulisan supaya siswa atau pembaca dapat mengerti dan mudah dibaca.
Peta konsep juga diberikan warna pada bagan-bagan sehingga terlihat
cantik dan menarik. Pada judul bagan diberikan warna hijau, pada bagan
pertama diberikan warna merah mudah, pada bagan kedua diberikan
warna kuning, pada bagan ketiga diberikan warna biru dan pada bagan
keempat diberikan warna ungu; b) Gambar pada beberapa kartu terlihat
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pecah sehingga sulit untuk dibaca sebab itu peneliti mengubah ukuran
gambar menjadi lebih jelas supaya mudah dimengerti dan mudah dibaca;
c) Ukuran huruf pada aturan permainan diubah menjadi lebih besar dari
sebelumnya yakni dari ukuran huruf 12 menjadi 14 sehingga tulisan
tidak terlalu kecil dan mudah dipahami serta dibaca. Untuk ukuran
aturan permainan diubah dari panjang 15 cm dan lebar 7,5 cm menjadi
panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Warna tulisan dan background pada
aturan permainan diubah menjadi biru gelap dan warna kuning bertujuan
supaya aturan permainan kontras antara warna tulisan dan background;
d) Membuat beda warna background per tema sehingga lebih menarik,
dapat mudah membedakan satu domino dengan yang lain, secara teknis
kalau warna kartu pada setiap set berbeda dapat memudahkan untuk
mengumpulkan kartu yang setema dan dapat memudahkan untuk
mengemas kembali kartunya; e) Identitas penulis diubah menjadi lebih
besar dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm dan background
identitas penulis diberikan warna biru dan putih serta diberikan foto
identitas penulis. Tujuannya dapat memudahkan pembaca dalam
membaca profil penulis.
Kartu domino 1, 2 dan 3 serta aturan permainan, peta konsep dan
tujuan pembelajaran dilaminating sehingga tidak mudah rusak dan tetap
awet untuk jangka panjang. Pada setiap satu set kartu domino modifikasi
diberikan tali pengikat supaya tidak tercecer dan mudah diatur di dalam
kotak. Dalam pembuatan media berupa kartu perlu diperhatikan
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beberapa hal seperti 1) kreativitas, menurut salah satu validator
memberikan saran untuk menambah warna background yang berbeda
pada setiap set kartu dan diberikan warna pada bagan peta konsep. 2)
Komunikasi, menurut komentar validator media sebaiknya ada perintah
diskusikan jawaban kelompok agar mendapatkan kesempatan. Penerapan
komunikasi dalam permainan akan membuat siswa menyampaikan
pendapatnya dan kerja dalam kelompok lebih produktif. Dalam perintah
tersebut sudah menerapkan nilai karakter yang digunakan dalam
permainan kartu seperti toleransi yang dimana menghargai pendapat
orang lain. Menurut validator media pembelajaran kartu domino
modifikasi dapat memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran apalagi
ini berupa permainan tetapi yang perlu diperhatikan adalah waktu
penerapan sehingga tidak kurangnya waktu dalam menerapkan
permainan kartu domino modifikasi tersebut kedalam kelas.
Berdasarkan hasil wawancara dan validasi pada guru mata pelajaran
pengembangan media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi
sistem pencernaan manusia untuk kelas VIII SMP peneliti menemukan
beberapa

kelebihan

dan

kekurangan

media

yang

dibuat

dan

dikembangkan. Kelebihan media kartu domino modifikasi ini sebagai
berikut : 1) Dari segi aspek konten atau isi dikatakkan bahwa sudah
mencakup materi tentang materi sistem pencernaan pada manusia. dari
segi materi media pembelajaran kartu domino modifikasi sudah
menyesuaikan

dengan KI dan KD pembelajaran IPA Materi sistem
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pencernaan manusia. Media berisi soal-soal meliputi zat makanan,
proses pencernaan, organ pencernaan, gangguan dan cara menjaga
kesehatan organ pencernaan manusia; 2) Dari segi aspek tampilan
dikatakan bahwa bentuk kartu sudah bagus dan jelas bagi siswa; 3) Pada
aspek tampilan yakni kemasan media kartu domino modifikasi sudah
baik. Hal tersebut dikarenakan media kartu domino modifikasi sudah
termasuk media yang

mudah dibawa kemana-mana dan tidak

membutuhkan ruang yang terlalu luas seperti yang disampaikan oleh
Wardani, D.D., (2017) dalam kelebihan kartu domino modifikasi; 4)
Dari segi aspek kualitas media dikatakkan bahwa kualitas bahan dan
keawetan media dapat dapat digunakan dalam jangka panjang dan media
tidak mudah rusak apabila terkena air atau jatuh.
Salah satu kekurangan dari media pembelajaran kartu domino
modifikasi adalah terkait biaya pembuatan media. Pembuatan 1 buah
media memerlukan biaya Rp 690.000- Rp 730.000 untuk daerah sorong
sedangkan untuk daerah Yogyakarta memerlukan biaya Rp 300.000Rp350.000. Biaya tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya
mencetak media kartu domino modifikasi menggunakan jenis kertas
Ivory 260 gram. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan
menggunakan jenis kertas yang lain yang harganya lebih murah yaiyu
jenis kertas art paper yang memiliki kualitas yang baik dan tebal.
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F. Hambatan dan Keterbatasan Penelitian
Dalam pengembangan media pembelajaran kartu domino modifikasi
pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas VIII SMP, peneliti memiliki
beberapa keterbatasan yaitu:
1. Kesulitan membuat soal-soal C4 yang singkat sehingga soal tersebut
cukup dituliskan pada kertas kartu domino yang tersedia.
2. Siswa tidak dilibatkan dalam melakukan wawancara analisis kebutuhan
pengembangan media pembelajaran sehingga dapat mengetahui
kebutuhan yang diperlukan oleh siswa.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan
tantang pengembangan media pembelajaran kartu domino modifikasi
pada materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Media pembelajaran kartu media domino modifikasi pada materi
sistem pencernaan manusia untuk kelas VIII SMP dinyatakan layak
untuk diuji coba lingkup terbatas
2. Media pembelajaran kartu domino modifikasi pada materi sistem
pencernaan manusia untuk kelas VIII SMP kualitasnya masuk
kategori sangat baik dengan nilai rerata 3,48.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ini, maka peneliti
memberikan saran guna untuk mendukung penelitian selanjutnya terkait
media pembelajaran kartu domino modifikasi sebagai berikut:
1. Sebaiknya produk media pembelajaran kartu domino modifikasi pada
materi sistem pencernaan manusia kelas VII SMP diteruskan hingga
tahapan yang masih belum terpenuhi (tahapan 10) yaitu produksi secara
massal.
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2. Soal soal yang dibuat berupa kalimat singkat sehingga dapat dituliskan dalam
ruangan yang sempit pada kartu domino.

3. Siswa dilibatkan dalam melakukan wawancara analisis kebutuhan
pengembangan media pembelajaran.
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Lampiran 1

Surat-surat Ijin untuk Analisis Kebutuhan
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Lampiran 2

Panduan Pertanyaan Wawancara Untuk Analisis Kebutuhan
No
1.
2.
3.

Pertanyaan
Sudah berapa lama Bapak/Ibu
mengajar di Sekolah ini?
Lebih sering mengajar di kelas
berapa?
Sudah berapa lama Bapak/Ibu
mengajar mata pelajaran IPA kelas
tersebut?

4.

Kurikulum yang digunakan oleh
Bapak/Ibu disekolah terutama
kelas VIII?

5.

Sejak kapan kurikulum itu
digunakan?
Strategi atau metode apa yang
sering Bapak/Ibu gunakan dalam
proses pembelajaran?

6.

7.

Apakah
pada
saat
proses
pembelajaran lebih mengaktifkan
siswa?

8.

Materi apa yang dirasa sulit oleh
siswa kelas VIII SMP?
Apakah siswa mengalami kesulitan
pada materi sistem pencernaan
kelas VIII SMP?

9.

10. Solusi untuk mengatasi kesulitan
pada materi yang dirasakan sulit
oleh siswa Kelas VIII?
11. Materi apakah yang membutuhkan
media pembelajaran?
12. Apakah pada saat pembelajaran
Bapak/Ibu menggunakan media
untuk mendukung KBM?
13. Apa pentingnya media menurut
Bapak/ Ibu?

Jawaban
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14. Media apa saja yang pernah
Bapak/Ibu gunakan dalam proses
pembelajaran?
15. Media yang sudah ada dan pernah
digunakan itu siapa yang membuat
media tersebut?
16. Apakah
bapak/ibu
pernah
membuat media pembelajaran
untuk proses pembelajaran?
17. Kalau sudah pernah membuat,
apakah
bapak/ibu
pernah
mengembangkan media yang
sudah pernah dibuat?
18. Apa kendala/kesulitan yang di
hadapi dalam membuat dan
mengembangkan
media
pembelajaran tersebut?
19. Kelebihan
dan
menggunakan
pembelajaran?

Kekurangan
media

20. Apakah sudah ada media khusus
untuk materi sistem pencernaan?
21. Apakah
bapak/ibu
pernah
membuat
atau
pernah
menggunakan media kartu domino
modifikasi
untuk
proses
pembelajaran?
22. Menurut bapak/ibu apakah media
pembelajaran seperti kartu domino
modifikasi dapat membangkitkan
semangat dan antusias siswa?
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Lampiran 3

Wawancara bersama Guru-guru untuk Analisis Kebutuhan
Gambar

Keterangan

Guru IPA SMP YPP Siloam
(Ibu Morin, S.Pd)

Guru IPA SMP Negeri 1
Doom (Ibu Siti Rama Buatan)

Guru IPA SMP Negeri 1 Doom
(Hanna M. Bakarbessy, S.Pd)
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Guru SMP Advent
(Ibu Martina Tumale, S.Pd)

Guru SMP YPK Syaloom
(Bapak Samuel Koseng, S.Pd)
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Lampiran 4

LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU DOMINO
MODIFIKASI KELAS VIII SMP OLEH AHLI MEDIA
Judul Penelitian :
Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas VIII SMP
Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran
Kartu Domino Modifikasi yang mengacu pada Kurikulum 2013 untuk SMP
kelas VIII dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang
paling sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu berkaitan dengan pengembangan
media pembelajaran IPA Terpadu.
Kriteria Skala Penilaian :

No

•

Skor 1: Kurang Baik

•

Skor 2: Cukup Baik

•

Skor 3: Baik

•

Skor 4 : Sangat Baik
Aspek yang dinilai

Hasil

Komentar

penelahaan dan
skor
1

2

3

4
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A.

Aspek Konten atau Isi

1.

Prosedur penggunaan media disajikan
dengan jelas

2.

Media mudah digunakan

3.

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

4.

Membangun komunikasi peserta didik

Total Skor Keselurahan Aspek Konten atau isi
B.

Aspek Tampilan

1.

Ketepatan pemilihan ukuran huruf

2.

Ketepatan pemilihan jenis huruf

3.

Ukuran gambar

4.

Kejelasan gambar

5.

Ukuran media sesuai untuk pembelajaran
Klasikal

6.

Pengemasan memudahkan disimpan

7.

Kontras warna media

Total Skor Keselurahan Aspek Penampilan
C.

Aspek Kualitas Media

1.

Kualitas bahan

2.

Keawetan media (dapat digunakan dalam
jangka waktu lama)

Total Skor Keselurahan Aspek Kualitas Media
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D.

Aspek Bahasa

1.

Bahasa mudah dimengerti atau dipahami

Total Skor Keselurahan Aspek Bahasa
Total Item = 14

Pedoman penilaian
Nilai akhir =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

Nilai

∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Interval Skor
3,25 < X < 4,00

Kriteria
Sangat Baik

2,50 < X < 3,25

Baik

1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik

Kritik dan saran perbaikan :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu angka dibawah ini untuk memberikan kesimpulan
1. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas tanpa revisi
2. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas dengan revisi
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sesuai saran
3. Media pembelajaran tidak layak diuji coba lingkup terbatas

Sorong,………………..2020

Validator

(

)
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Lampiran 5

LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU DOMINO
MODIFIKASI KELAS VIII SMP OLEH AHLI MATERI
Judul Penelitian :
Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas VIII SMP
Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran
Kartu Domino Modifikasi yang mengacu pada Kurikulum 2013 untuk SMP
kelas VIII dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang
paling sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu berkaitan dengan pengembangan
media pembelajaran IPA Terpadu.
Kriteria Skala Penilaian :
•

Skor 1: Kurang Baik

•

Skor 2: Cukup Baik

•

Skor 3: Baik

•

Skor 4 : Sangat Baik
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No

Aspek yang dinilai

Hasil

Komentar

penelahaan dan
skor
1
A.

Aspek Konten atau Isi

1.

Akurasi materi

2.

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

3.

Kedalaman materi sesuai untuk level
SMP

4.

Media memuat materi sesuai dengan
tujuan pembelajaran

Total Skor Keselurahan Aspek Konten atau Isi
B.

Aspek Penyajian

1.

Peta Konsep

2.

Aturan penggunan media kartu domino
Modifikasi

3.

Kesesuaian

dengan

kaidah

Bahasa

Indonesia
Total Skor Keselurahan Aspek Kelengkapan Penyajian
Total Item = 7

2

3

4
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Pedoman penilaian
Nilai akhir =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Interval Skor
Nilai

3,25 < X < 4,00

Kriteria
Sangat Baik

2,50 < X < 3,25

Baik

1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik

Kritik dan saran perbaikan :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu angka dibawah ini untuk memberikan kesimpulan
1. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas tanpa revisi
2. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas dengan revisi sesuai
saran
3. Media pembelajaran tidak layak diuji coba lingkup terbatas

Sorong,………………..2020

Validator

(

)
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Lampiran 6

LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU DOMINO
MODIFIKASI KELAS VIII SMP OLEH GURU SMP
Judul Penelitian :
Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas VIII SMP
Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran
Kartu Domino Modifikasi yang mengacu pada Kurikulum 2013 untuk SMP
kelas VIII dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang
paling sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu berkaitan dengan pengembangan
media pembelajaran IPA Terpadu.
Kriteria Skala Penilaian :
•

Skor 1: Kurang Baik

•

Skor 2: Cukup Baik

•

Skor 3: Baik

•

Skor 4 : Sangat Baik
No

Aspek yang dinilai

Hasil

Komentar

penelahaan dan
skor
1

2

3

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

A.

Aspek Konten atau Isi

1.

Prosedur penggunaan media disajikan dengan
Jelas

2.

Media mudah digunakan

3.

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

4.

Membangun komunikasi peserta didik

5.

Akurasi materi

6.

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

7.

Kedalaman materi sesuai untuk level SMP

8.

Media memuat materi sesuai dengan tujuan
pembelajaran

Total Skor Keselurahan Aspek Isi
B.

Aspek Tampilan

1.

Ketepatan pemilihan ukuran huruf

2.

Ketepatan pemilihan jenis huruf

3.

Ukuran gambar

4.

Kejelasan gambar

5.

Ukuran media sesuai untuk pembelajaran
Klasikal

6.

Pengemasan memudahkan disimpan

7.

Kontras warna media
Total Skor Keselurahan Aspek Penampilan
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C.

Aspek Kualitas Media

1.

Kualitas bahan

2.

Keawetan media (dapat digunakan dalam
jangka waktu lama)

Total Skor Keselurahan Aspek Kualitas Media
D.

Aspek Bahasa

1.

Bahasa mudah dimengerti atau dipahami

Total Skor Keselurahan Aspek Bahasa
E.

Aspek Penyajian

1.

Peta Konsep

2.

Aturan penggunan media kartu domino
Modifikasi

Total Skor Keselurahan Aspek Kelengkapan Penyajian
Total Item = 20

Pedoman penilaian
Nilai akhir =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

Nilai

∑𝑰𝒕𝒆𝒎

Interval Skor
3,25 < X < 4,00

Kriteria
Sangat Baik

2,50 < X < 3,25

Baik

1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik
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Kritik dan saran perbaikan :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu angka dibawah ini untuk memberikan kesimpulan
1. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas tanpa revisi
2. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas dengan revisi sesuai
saran
3. Media pembelajaran tidak layak diuji coba lingkup terbatas

Sorong,………………..2020

Validator

(

)
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Lampiran 7

Rubrik Penilaian Untuk Ahli Media Pembelajaran
Pernyataan

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

No
A.
1.

Aspek Konten atau Isi
Prosedur penggunaan media disajikan dengan jelas
1. Mudah dipahami

2. Tidak menimbulkan makna ganda

semua aspek
3. Singkat, padat, jelas
2.

Media mudah digunakan

Memenuhi 3 aspek

4

1. Mudah digunakan guru dan peserta didik

Memenuhi 2 aspek

3

2. Tidak memerlukan alat bantuan yang lain dalam

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

penggunaan media
3. Tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan
media sebelum digunakan dan membereskan

semua aspek

setelah digunakan
3.

Mencerminkan pembelajaran kooperatif
2. Permainan dimainkan dalam kelompok dan tiap
anggota kelompok memiliki peran

Memenuhi 3-4 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

3. Terjadi hubungan interaksi langsung antar siswa
saat permainan berlangsung
4. Setiap kelompok bertanggung jawab
belajarnya

dan

juga

atas

semua aspek

teman-teman

sekelompoknya
4.

Membangun komunikasi siswa
1. Siswa

harus

berkoornidasi

Memenuhi 3 aspek
dengan

teman

sekelompok untuk melaksanakan permainan

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2
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2. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan
dalam permainan

Tidak

memenuhi

1

semua aspek

3. Permainan dapat membangkitkan semangat siswa
B.

Aspek Tampilan

1.

Ketepatan pemilihan ukuran huruf

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

2. Ukuran huruf menarik

Tidak memenuhi

1

3. Proporsi huruf dengan ukuran media sudah

semua aspek

1. Ukuran huruf sesuai (tidak terlalu besar atau
tidak terlalu kecil)

sesuai
2.

Ketepatan pemilihan jenis huruf

Memenuhi 3 aspek

4

1. Jenis font mudah dibaca

Memenuhi 2 aspek

3

2. Jenis font menarik

Memenuhi 1 aspek

2

3. Jenis font jelas

Tidak

1

memenuhi

semua aspek
3.

Ukuran gambar

Memenuhi 3 aspek

4

1. Ukuran gambar membuat gambar dapat terlihat Memenuhi 2 aspek

3

jelas

Memenuhi 1 aspek

2. Proporsinya sesuai (antara gambar dan ukuran Tidak
medianya sesuai)

memenuhi

2
1

semua aspek

3. Ukuran gambar menarik
4.

Kejelasan gambar

Memenuhi 3 aspek

4

1. Ketajaman gambar

Memenuhi 2 aspek

3

2. Kontras antara gambar dan warna

Memenuhi 1 aspek

2

3. Latar belakang dan gambar

Tidak

1

memenuhi

semua aspek
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5.

Ukuran media

Memenuhi 3 aspek

4

1. Ukuran media kartu domino modifikasi sesuai

Memenuhi 2 aspek

3

(tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil)

Memenuhi 1 aspek

2

untuk dimainkan dalam kelompok dengan
anggota 5-6 siswa

Tidak memenuhi

1

semua aspek

2. Ukuran media kartu domino modifikasi menarik
3. Ukuran media memudahkan untuk dibawa
6.

Kemasan Media
1. Kemasan memuat informasi tentang nama penulis
dan materi

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

2. Kemasan ukurannya pas dengan ukuran media Tidak memenuhi
(tidak menyisahkan ruang yang tidak perlu)

1

semua aspek

3. Kemasan ukurannya mudah disimpan
7.

Kualitas warna
1. Tampilan warna pada media kartu domino
menarik
2. Kontras warna sesuai

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

3. Warna tidak mudah memudar
C.
1.

Memenuhi 3 aspek

1

semua aspek

Aspek Kualitas Media
Kualitas bahan
1. Media terbuat dari bahan tebal dan dilaminating
sehingga tidak mudah rusak
2. Tahan lama
3. Media tidak mudah rusak apabila terkena air

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1
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2.

Keawetan media (dapat digunakan dalam jangka
waktu lama)
1. Media kartu domino modifikasi bisa digunakan
lebih dari 5 kali

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

2. Tidak mudah robek

semua aspek

3. Tidak mudah terlipat

D.
1.

Aspek Bahasa
Memenuhi 3 aspek

4

1. Kalimat dalam media mudah dipahami

Memenuhi 2 aspek

3

2. Kalimat dalam media tidak menimbulkan

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua

1

Bahasa mudah dimengerti atau dipaham

makna ganda
3. Kejelasan prosedur menggunakan

efektif (singkat tetapi jelas)

kalimat

aspek
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Lampiran 8

Rubrik Penilaian Untuk Ahli Materi
No

Pernyataan

A.

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Aspek Konten atau Isi

1. Akurasi materi
1. Fakta dan data yang disajikan sesuai dengan kenyataan

Memenuhi 2 aspek

3

dan efisien untuk meningkatkan pemahaman siswa

Memenuhi 1 aspek

2

2. Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai dengan sistem

Tidak memenuhi

1

pencernaan

semua aspek

3. Penyampaian materi berupa pertanyaan dan jawaban
pada media kartu domino modifikasi jelas dan
sistematif
2

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

Memenuhi 3 aspek

4

.

1. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang

Memenuhi 2 aspek

3

mendukung pencapaian semua Tujuan Pembelajaran

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

2. Materi yang disajikan dalam media kartu domino
modifikasi berupa pertanyaan sesuai dengan tingkat
pendidikan di SMP

semua aspek

3. Mudah dipahami
3

Kedalaman materi sesuai untuk level SMP

Memenuhi 3-4 aspek

4

.

1. Materi yang disajikan dalam media kartu domino

Memenuhi 2 aspek

3

modifikasi sesuai dengan tingkat pendidikan di SMP

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

2. Materi

pada

media

kartu

domino

modifikasi

menjelaskan tentang sistem dan organ pencernaan
manusia serta zat-zat yang makanan, proses sistem
pencernaan

dan

penyakit/gangguan

pada

sistem

pencernaan manusia
3. Kedalaman materi pada kartu domino modifikasi
berupa pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran

semua aspek
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4

Media memuat materi sesuai dengan tujuan pembelajaran

Memenuhi 3 aspek

4

.

Terdiri atas 7 tujuan pembelajaran

Memenuhi 2 aspek

3

1. (3.5.1.1) Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

zat dalam makanan dan bahan makanan melalui
kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,

semua aspek

literasi. dan proses diskusi.
2. (3.5.1.2) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi zat
dalam makanan dan bahan makanan melalui kegiatan
permainan kartu domino, mengerjakan LKPD, literasi.
dan proses diskusi.
3. (3.5.1.3) Peserta didik dapat menggolongkan organ
dalam sistem pencernaan manusia sebagai saluran
pencernaan atau kelenjar pencernaan melalui kegiatan
permainan kartu domino, mengerjakan LKPD, literasi,
dan proses diskusi
4. (3.5.1.4) Peserta didik dapat mengurutkan organ-organ
pencernaan pada manusia beserta fungsinya melalui
kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
5. (3.5.1.5) Peserta didik dapat menguraikan proses
pencernaan pada manusia melalui kegiatan menonton
video,permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
6. (3.5.1.6) Peserta didik dapat menjelaskan enzim-enzim
yang berperan dalam sistem pencernaan melalui
kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
7. (3.5.1.7)

Peserta

didik

dapat

mendiagnosis

kelainan/gangguan serta berbagai penyebab penyakit
yang berhubungan dengan sistem pencernaan melalui
kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
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literasi. dan proses diskusi.

B

Aspek Penyajian

1

Peta Konsep

Memenuhi 3 aspek

4

.

1. Penyajian konsep disajikan secara runtut mulai dari

Memenuhi 2 aspek

3

yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang
dikenal sampai yang belum dikenal.
2. Materi bagian sebelumnya bisa membantu pemahaman

semua
aspek

materi pada bagian selanjutnya.
3. Bagan pada peta konsep mudah dipahami dan jelas
2.

Aturan penggunan media kartu domino modifikasi
1. Mudah dipahami
2. Singkat, padat, jelas
3. Efektifitas Penggunaan Media dalam Pembelajaran

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua
aspek

3.

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia
1. Kata dan kalimat yang digunakan dalam media kartu

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

domino mengacu pada kaidah bahasa Indonesia, ejaan
yang digunakan mengacu pada pedoman Ejaan yang
Disempurnakan (EYD).
2. Bahasa yang digunakan lugas(apa adanya), tidak
berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran materi
yang pokok, penting, dan yang perlu saja.
3. Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke
sasaran

semua aspek
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Lampiran 9

Rubrik Penilaian Untuk Ahli Guru SMP
No

Pernyataan

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

1. Mudah dipahami

Memenuhi 2 aspek

3

2. Tidak menimbulkan makna ganda

Memenuhi 1 aspek

2

A.

Aspek Konten atau Isi

1. Prosedur penggunaan media disajikan dengan jelas

3. Singkat, padat, jelas

Tidak memenuhi

1

semua aspek
2.

Media mudah digunakan

Memenuhi 3 aspek

4

1. Mudah digunakan guru dan peserta didik

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

2. Tidak memerlukan alat bantuan yang lain dalam
penggunaan media
3. Tidak butuh waktu lama untuk mempersiapkan media

Tidak memenuhi

1

semua aspek

sebelum digunakan dan membereskan setelah
digunakan
3.

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

Memenuhi 3 aspek

4

1. Permainan dimainkan dalam kelompok dan tiap

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

anggota kelompok memiliki peran
2. Terjadi hubungan interaksi langsung antar siswa saat
permainan berlangsung
3. Setiap kelompok bertanggung jawab atas belajarnya
dan juga teman-teman sekelompoknya

Tidak memenuhi
semua aspek

1
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4.

Membangun komunikasi siswa
1. Siswa harus berkoornidasi dengan teman
sekelompok untuk melaksanakan permainan
2. Siswa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan
dalam permianan

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua

1

aspek

3. Permainan dapat membangkitkan semangat siswa
5.

Akurasi materi

Memenuhi 3 aspek

4

1. Fakta dan data yang disajikan sesuai dengan

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua

1

kenyataan dan efisien untuk meningkatkan
pemahaman siswa
2. Materi yang disajikan aktual yaitu sesuai dengan

aspek

sistem pencernaan
3. Penyampaian materi berupa pertanyaan dan jawaban
pada media kartu domino modifikasi jelas dan
sistematif
6.

Keluasan materi sesuai untuk level SMP

Memenuhi 3 aspek

4

1. Materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang

Memenuhi 2 aspek

3

mendukung pencapaian semua Tujuan Pembelajaran

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua

1

2. Materi yang disajikan dalam media kartu domino
modifikasi berupa pertanyaan sesuai dengan tingkat

aspek

pendidikan di SMP
3. Mudah dipahami
7. Kedalaman materi sesuai untuk level SMP

Memenuhi 3 aspek

4

1. Materi yang disajikan dalam media kartu domino

Memenuhi 2 aspek

3

modifikasi sesuai dengan tingkat pendidikan di SMP

Memenuhi 1 aspek

2

2. Materi pada media kartu domino modifikasi
menjelaskan tentang sistem dan organ pencernaan
manusia serta zat-zat yang makanan, proses sistem
pencernaan dan penyakit/gangguan pada sistem

Tidak memenuhi
semua aspek

1
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pencernaan manusia
3. Kedalaman materi pada kartu domino modifikasi
berupa

pertanyaan

sesuai

dengan

tujuan

pembelajaran
8.

Media memuat materi sesuai dengan tujuan pembelajaran

Memenuhi 6-7 aspek

4

Terdiri atas 7 tujuan pembelajaran

Memenuhi 3-5 aspek

3

Memenuhi 1-2 aspek

2

1. (3.5.1.1)

Peserta

didik

dapat

mengidentifikasi

berbagai zat dalam makanan dan bahan makanan
melalui

kegiatan

permainan

kartu

domino,

mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.
2. (3.5.1.2) Peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi
zat dalam makanan dan bahan makanan melalui
kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan
LKPD, literasi. dan proses diskusi.
3. (3.5.1.3) Peserta didik dapat menggolongkan organ
dalam sistem pencernaan manusia sebagai saluran
pencernaan

atau

kelenjar

pencernaan

melalui

kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan
LKPD, literasi, dan proses diskusi
4. (3.5.1.4) Peserta didik dapat mengurutkan organorgan pencernaan pada manusia beserta fungsinya
melalui

kegiatan

permainan

kartu

domino,

mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.
5. (3.5.1.5) Peserta didik dapat menguraikan proses
pencernaan

pada

manusia

menonton

video,permainan

melalui

kegiatan

kartu

domino,

mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.
6. (3.5.1.6) Peserta didik dapat menjelaskan enzimenzim yang berperan dalam sistem pencernaan
melalui

kegiatan

permainan

kartu

domino,

mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.

Tidak memenuhi
semua aspek
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7. (3.5.1.7)

Peserta

didik

dapat

mendiagnosis

kelainan/gangguan serta berbagai penyebab penyakit
yang

berhubungan

melalui

kegiatan

dengan

sistem

permainan

kartu

pencernaan
domino,

mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.
B.
1.

Aspek Tampilan
Ketepatan pemilihan ukuran huruf

Memenuhi 3 aspek

4

1. Ukuran huruf sesuai (tidak terlalu besar atau tidak

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

terlalu kecil)
2. Ukuran huruf menarik

semua aspek

3. Proporsi huruf dengan ukuran media sudah sesuai
2.

Ketepatan pemilihan jenis huruf

Memenuhi 3 aspek

4

1. Jenis font mudah dibaca

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua

1

2. Jenis font menarik
3. Jenis font jelas
3.

Ukuran gambar
1. Ukuran gambar membuat gambar dapat terlihat jelas
2. Proporsinya sesuai (antara gambar dan ukuran
medianya sesuai)

aspek
Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek

3. Ukuran gambar menarik
4.

Kejelasan gambar
1. Ketajaman gambar
2. Kontras antara gambar dan warna
3. Latar belakang dan gambar

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

Semua aspek

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138

5.

Ukuran media
1. Ukuran media kartu domino modifikasi sesuai (tidak
terlalu besar atau tidak terlalu kecil) untuk dimainkan
dalam kelompok dengan anggota 5-6 siswa
2. Ukuran media kartu domino modifikasi menarik

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek

3. Ukuran media memudahkan untuk dibawa
6.

Kemasan Media
1. Kemasan memuat informasi tentang nama penulis
dan materi

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi
2. Kemasan ukurannya pas dengan ukuran media

1

semua aspek

(tidak menyisahkan ruang yang tidak perlu)
3. Kemasan ukurannya mudah disimpan
7.

Kualitas warna
1. Tampilan warna pada media kartu domino
menarik
2. Kontras warna sesuai

1.

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek

3. Warna tidak mudah memudar
C.

Memenuhi 3 aspek

Aspek Kualitas Media
Kualitas bahan

Memenuhi 3 aspek

4

1. Media terbuat dari bahan tebal dan dilaminating

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

sehingga tidak mudah rusak
2. Tahan lama

semua aspek
3. Media tidak mudah rusak apabila terkena air
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2.

Keawetan media (dapat digunakan dalam jangka waktu
lama)
1. Media kartu domino modifikasi bisa digunakan lebih
dari 5 kali
2. Tidak mudah robek

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek

3. Tidak mudah terlipat
D.
1.

Aspek Bahasa
Bahasa mudah dimengerti atau dipahami
1. Kalimat dalam media mudah dipahami

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

2. Kalimat dalam media tidak menimbulkan makna
Tidak memenuhi

ganda

1

semua aspek
3. Kejelasan prosedur menggunakan kalimat efektif
(singkat tetapi jelas)
E.
1.

Aspek Penyajian
Peta Konsep

Memenuhi 3 aspek

4

1. Penyajian konsep disajikan secara runtut mulai dari

Memenuhi 2 aspek

3

yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

dan dari yang sederhana ke kompleks, dari yang
dikenal sampai yang belum dikenal.

semua aspek

2. Materi bagian sebelumnya bisa membantu
pemahaman materi pada bagian selanjutnya.
3. Bagan pada peta konsep mudah dipahami dan jelas
2.

Aturan penggunan media kartu domino modifikasi
1. Mudah dipahami
2. Singkat, padat, jelas
3. Efektifitas Penggunaan Media dalam Pembelajaran

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

semua aspek
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3.

Kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia
1. Kata dan kalimat yang digunakan dalam media

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi

1

kartu domino mengacu pada kaidah bahasa
Indonesia, ejaan yang digunakan mengacu pada
pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD).
2. Bahasa yang digunakan lugas(apa adanya), tidak
berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran
materi yang pokok, penting, dan yang perlu saja.
3. Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke
sasaran

semua aspek
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Lampiran 14

LEMBAR VALIDASI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU
DOMINO MODIFIKASI KELAS VIII SMP OLEH AHLI
MEDIA
Judul Penelitian :
Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi Pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas VIII SMP

Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran
Kartu Domino Modifikasi yang mengacu pada Kurikulum 2013 untuk
SMP kelas VIII dengan cara memberi tanda cek (√) pada salah satu
jawaban yang paling sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu berkaitan
dengan pengembangan media pembelajaran IPA Terpadu.

Kriteria Skala Penilaian :

No

•

Skor 1: Kurang Baik

•

Skor 2: Cukup Baik

•

Skor 3: Baik

•

Skor 4 : Sangat Baik
Aspek yang dinilai

Komentar

Hasil
penelahaan dan
skor
1

A.

Aspek Konten atau Isi

1.

Prosedur penggunaan media disajikan
dengan jelas

2.

Media mudah digunakan

3.

Mencerminkan pembelajaran kooperatif

2

3

4

Terlalu kecil ukuran dan
kalimat terlalu panjang
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4.

Membangun komunikasi siswa

Sebaiknya ada perintah
diskusikan jawaban
kelompok agar mendapatkan
kesepatan

Total Skor Keselurahan Aspek Konten atau isi
B.

Aspek Tampilan

1.

Ketepatan pemilihan ukuran huruf

2.

Ketepatan pemilihan jenis huruf

3.

Ukuran gambar

4.

Kejelasan gambar

5.

Ukuran

14

Huruf pada aturan
permainan dan peta
konsep terlalu kecil
Jenis font dipeta diganti
tanpa sepatu biar lugas
Sebaiknya background
warna gambar dibuat
berbeda per tema

media

sesuai

untuk

pembelajaran klasikal
6.

Kemasan media

7.

Kontras warna media

Identitas penbulis tulisan
kurang besar dibuat warna
beda dengan plastik box
akan lebih baik
Warna kartu aturan
permainan kurang kontras
dengan warna huruf

Total Skor Keselurahan Aspek Penampilan
C.

Aspek Kualitas Media

1.

Kualitas bahan

2.

Keawetan

media

(dapat

22

digunakan

dalam jangka waktu lama)
Total Skor Keselurahan Aspek Kualitas Media
D.

Aspek Bahasa

1.

Bahasa

mudah

dimengerti

8

atau

dipahami
Total Skor Keselurahan Aspek Bahasa
Total Item = 14

Pedoman penilaian
Nilai akhir =

∑𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓
∑𝑰𝒕𝒆𝒎

4
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Nilai

3,42

Interval Skor

Kriteria

3,25 < X < 4,00

Sangat Baik

2,20 < X < 3,25

Baik

1,75 < X < 2,50

Cukup Baik

1,00 < X < 1,75

Kurang Baik

Kritik dan saran perbaikan :
1. Sebaiknya background warna kartu bergambar dibuat berbeda
…………………………………………………………………………
tema penulis tulisan kurang besar dibuat warna beda dengan plastik
2. per
Identitas

…………………………………………………………………………
box akan lebih baik

……………….…………………………………………………………
3. Warna kartu aturan permainan kurang kontras dgn warna huruf sebaiknya

…………………………………………………………………………
kuning terang dan biru gelap
…………………………………………………………………………
4. Tambahkan perintah satu bendel kartu untuk satu pertemuan
…………………………………………………………………………
Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu angka dibawah ini untuk memberikan kesimpulan
1. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas tanpa revisi
2. Media pembelajaran layak diuji coba lingkup terbatas dengan revisi sesuai
saran
3. Media pembelajaran tidak layak diuji coba lingkup terbatas

Yogyakarta, 23 Agustus 2020
Validator

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
156

Lampiran 15

SILABUS MATA PELAJARAN IPA
Satuan Pendidikan

: SMP Bopkri 2 Yogyakarta

Mata Pelajaran

: IPA (Biologi)

Kelas/Semester

: VIII / I

Kompetensi Inti

:

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

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber Belajar

Waktu
3.5 Menganalisis sistem
pencernaan
pada
manusia
dan
memahami gangguan
yang
berhubungan
dengan
sistem
pencernaan,
serta
upaya
menjaga
kesehatan
sistem
pencernaan.
4.5 Menyajikan
hasil
penyelidikan tentang
sistem
pencernaan
mekanis dan kimiawi.

Sistem pencernaan
pada manusia
• Zat makanan
• Pencernaan
mekanis
dan
kimawi
• Saluran
pencernaan dan
kelenjar
pencernaan
• Organ
pencernaan
• Proses
pencernaan
• Enzim
pencernaan
• Penyakit
yang
berhubungan
dengan
sistem
pencernaan
• Upaya menjaga
kesehatan sistem
pencernaan

• Mengidentifikasi berbagai zat dalam
makanan dan bahan makanan.
• Mendeskripsikan fungsi zat dalam
makanan dan bahan makanan.
• Menggolongkan organ dalam sistem
pencernaan manusia sebagai saluran
pencernaan atau kelenjar pencernaan.
• Mengurutkan organ-organ pencernaan
pada manusia beserta fungsinya.
• Menguraikan proses pencernaan pada
manusia.
• Menjelaskan
enzim-enzim
yang
berperan dalam sistem pencernaan.
• Mendiagnosis kelainan/gangguan serta
berbagai penyebab penyakit yang
berhubungan
dengan
sistem
pencernaan.
• Membuat poster tentang perbedaan
proses pencernaan mekanis dan
kimiawi.
• Mempresentasikan poster hasil data
perbedaan proses pencernaan mekanis
dan kimiawi.

Tes tertulis berupa 8 JP x 3
• Buku cetak IPA
permainan kartu Pertemuan
Kelas
VIII
domino modifikasi (45 menit)
Kementrian
yang
dikaitkan
Pendidikan
dan
dengan LKPD dan
Kebudayaan
penilaian harian
(Kemdikbud)
• Buku IPA Kelas VIII
lain yang menunjang
• Lembar
Kerja
Peserta Didik
• Internet
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Lampiran 16

Rancangan Pelaksanan Pembelajaran (RPP)
Nama Sekolah

: Sekolah Menegah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA (Biologi)

Kelas/Semester

: VIII / Ganjil

Materi Pokok

: Sistem Pencernaan Pada Manusia

Waktu Pertemuan

: 8 JP (3 Pertemuan)

A. Kompetensi Inti

:

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompentensi Dasar
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan
kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya.
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli
lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam
melakukan pengamatan, percobaan dan berdiskusi.
3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang
berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem
pencernaan.
4.5 Menyajikan hasil penyelidikan tentang sistem pencernaan mekanis dan kimiawi.
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C. Indikator Pencapaian
3.5.1

Mengidentifikasi berbagai zat dalam makanan dan bahan makanan

3.5.2

Mendeskripsikan fungsi zat dalam makanan dan bahan makanan

3.5.3

Menggolongkan organ dalam sistem pencernaan manusia sebagai
saluran pencernaan atau kelenjar pencernaan

3.5.4

Mengurutkan organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya

3.5.5

Menguraikan proses pencernaan pada manusia

3.5.6

Menjelaskan enzim-enzim yang berperan dalam sistem pencernaan

3.5.7

Mendiagnosis kelainan/gangguan serta berbagai penyebab penyakit
yang berhubungan dengan sistem pencernaan

4.5.1

Membuat poster tentang perbedaan proses pencernaan mekanis dan
kimiawi

4.5.2

Mempresentasikan poster hasil data perbedaan proses pencernaan
mekanis dan kimiawi

D. Tujuan Pembelajaran
3.5.1.1 Siswa dapat mengidentifikasi berbagai zat dalam makanan dan bahan
makanan melalui kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
3.5.1.2 Siswa dapat mendeskripsikan fungsi zat dalam makanan dan bahan
makanan melalui kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
3.5.1.3 Siswa dapat menggolongkan organ dalam sistem pencernaan manusia
sebagai saluran pencernaan melalui kegiatan permainan kartu domino,
mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi. atau kelenjar pencernaan
3.5.1.4 Siswa dapat mengurutkan organ-organ pencernaan pada manusia beserta
fungsinya melalui kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
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3.5.1.5 Siswa dapat menguraikan proses pencernaan pada manusia melalui
kegiatan menonton video, permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
3.5.1.6 Siswa dapat menjelaskan enzim-enzim yang berperan dalam sistem
pencernaan melalui kegiatan permainan kartu domino, mengerjakan LKPD,
literasi. dan proses diskusi.
3.5.1.7 Siswa dapat mendiagnosis kelainan/gangguan serta berbagai penyebab
penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan melalui kegiatan
permainan kartu domino, mengerjakan LKPD, literasi. dan proses diskusi.
4.5.1.1 Siswa dapat membuat poster perbedaan proses pencernaan mekanis dan
kimiawi melalui diskusi kelompok.
4.5.1.2 Siswa dapat mempresentasikan poster hasil data perbedaan proses
pencernaan mekanis dan kimiawi melalui diskusi kelompok.
E. Materi Pembelajaran
1. Faktual :
a. Penyakit pada sistem pencernaan manusia
2. Konseptual :
a. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh
b. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia
c. Enzim yang bekerja pada sistem pencernaan manusia
3. Prosedural :
a. Proses pencernaan makanan pada manusia yaitu prose pncernaan
kimiawi dan proses pencernaan mekanik
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4. Metakognitif :
a. Bentuk pencegahan pada gangguan dan kelainan sistem pencernaan
manusia.
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN:
Pendekatan : Kooperatif
Model : Team Games Tournament (TGT)
Metode : Ceramah, diskusi kelompok, penugasan dan games kartu domino
modifikasi
G. MEDIA PEMBELAJARAN
❖ Media :
•

Gambar/ Foto

•

Video proses pencernaan manusia

•

Lembar Kerja Siswa (LKS)

•

Kartu domino modifikasi

❖ Alat/bahan
•

Slide presentasi (ppt)

•

Laptop dan LCD Proyektor

•

Papan tulis dan spidol

H. SUMBER BELAJAR :
1. Buku cetak IPA Kelas VIII Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud)
2. Buku IPA Kelas VIII lain yang menunjang
3. Lembar Kerja Peserta didik
4. Internet
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I. KEGIATAN PEMBELAJARAN :
Pertemuan 1 ( 3 x 45 menit )
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan Melakukan

1. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam.

(5 menit)

2. Guru meminta salah seorang siswa untuk

apersepsi,

memimpin doa.

menyampaikan

dan 3. Guru mengecek kehadiran siswa.

tujuan

memotivasi siswa

4. Guru menampilkan gambar dan bertanya :

“Gambar apakah ini? Pernahkah kalian merasa lapar
ketika belajar di sekolah? Mengapa kita butuh
makanan? Apa kegunaan makanan bagi tubuh kita?
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis
besar materi yang akan di pelajari yaitu tentang
berbagai zat dalam makanan beserta fungsinya,
perbedaan

saluran

pencernaan

dan

kelenjar

pencernaan, dan organ-organ pencernaan pada
manusia beserta fungsinya.
Inti (120

Menyampaikan

menit)

tujuan

5. Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang akan
dan

Memotivasi siswa

dicapai pada kegiatan pelajaran dan menekankan
pentingnya topik yang akan dipelajari dan
memotivasi siswa belajar

Menyajikan

6. Guru menyajikan informasi atau memberikan

informasi

materi kepada siswa

Mengorganisasikan
Siswa

dalam

7. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang 1
kelompok mendapatkan anggota lima orang.

kelompok belajar
Membimbing
kelompok belajar

8. Guru membagi 1 set kartu domino modifikasi dan
LKPD I di setiap kelompok.
9. Guru membimbing kelompok belajar tersebut.
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Tahap Turnamen

10. Siswa yang telah dibagi kedalam kelompok
secara hetergon diajak untuk bermain kartu
domino dengan

cara

menyusun

dan

menjodohkan kartu domino tersebut dengan tepat
serta mengisi LKPD I sesuai hasil menyusun dan
menjodohkan kartu domino.
11. Guru menjelaskan permainan kartu domino
dengan membacakan aturan permainan dan skor.
12. Guru

sebagai

fasilitor

untuk

mendampingi

permainan kartu domino modifikasi.
13. Siswa

bermain

permainan

kartu

domino

modifikasi sambil menuliskan hasil di dalam
LKPD I.
14. Setelah menulis hasil di dalam LKPD I,
kelompok diminta untuk mengumpulkan LKPD
tersebut.
Memberikan
penghargaan

15. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil

belajar individu

dan

kelompok
Penutup

Kesimpulan

16. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari.pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas.

Evaluasi

17. Guru

meminta siswa

untuk

menjawab

beberapa pertanyaan terkait materi yang telah
dibahas.
Refleksi

18. Guru

meminta

siswa

mengungkapkan

manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari
materi tersebut?.
Tindak lanjut

19. Siswa diminta membaca buku/ sumber lain
tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya.
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Pertemuan 2 ( 2 x 45 menit )
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan Melakukan

1.Guru membuka pelajaran dengan memberi salam.

(5 menit)

2.Guru meminta salah seorang siswa untuk

apersepsi,
menyampaikan
tujuan

memimpin doa.
dan

memotivasi siswa

3. Guru mengecek kehadiran siswa sebagai sikap

displin.
4. Guru menanya kembali materi sebelumnya untuk

mengingat kembali materi sebelumnya.
5. Guru menampilkan gambar dan bertanya :

“Mengapa kita perlu memakanan makanan bergizi?
Apa yang terjadi dalam tubuh kita jika kekurangan
karbohidrat, protein dan lemak.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis
besar materi yang akan di pelajari yaitu tentang
proses pencernaan pada manusia dan enzim-enzim
yang berperan dalam sistem pencernaan.
Inti (120
Menit)

Tahap pengajaran

6. Siswa diberi pertanyaan seperti apakah setiap
orang membutuhkan energi yang sama?
7. Guru mengajak siswa untuk menonton video
singkat tentang proses pencernaan.
8. Siswa

Mengorganisasikan
Siswa dalam
kelompok belajar
Membimbing
kelompok belajar

diminta

untuk

menguraikan

dan

mengurutkan proses pencernaan dengan tepat.
9. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang 1
kelompok mendapatkan anggota lima orang.
10. Guru membagi 1 set kartu domino modifikasi dan
LKPD II di setiap kelompok.
11. Guru membimbing kelompok belajar tersebut.
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Tahap Turnamen

12. Siswa yang telah dibagi kedalam kelompok
secara hetergon diajak untuk bermain kartu
domino dengan

cara

menyusun

dan

menjodohkan kartu domino tersebut dengan tepat
serta mengisi LKPD II sesuai hasil menyusun
dan menjodohkan kartu domino.
13.

Guru menjelaskan permainan kartu domino

dengan membacakan aturan permainan dan skor.
14. Guru

sebagai

fasilitor

untuk

mendampingi

permainan kartu domino modifikasi.
15. Siswa

bermain

permainan

kartu

domino

modifikasi sambil menuliskan hasil di dalam
LKPD II.
16. Setelah menulis hasil di dalam LKPD II,
kelompok diminta untuk mengumpulkan LKPD
tersebut.
Memberikan
penghargaan

17. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya

maupun

hasil

belajar

individu

dan

kelompok
Penutup

Kesimpulan

18. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari.pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas.

Evaluasi

19. Guru

meminta siswa

untuk

menjawab

beberapa pertanyaan terkait materi yang telah
dibahas.
Refleksi

20. Guru

meminta

siswa

mengungkapkan

manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari
materi tersebut?.
Tindak lanjut

21. Siswa diminta membaca buku/ sumber lain tentang
materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya.
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Pertemuan 3 ( 3 x 45 menit )
Kegiatan

Fase

Kegiatan Guru dan Siswa

(Waktu)
Pendahuluan Melakukan
(5 menit)

1. Guru mengecek kesiapan fisik kelas sebelum

apersepsi,

belajar

menyampaikan

berpakaian, posisi tempat duduk dan lain-

tujuan

dan

memotivasi siswa

(misal:

kebersihan

kelas,

kerapian

lain),memberi salam, meminta salah seorang
siswa untuk memimpin doa sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai dan Guru mengecek
kehadiran siswa.
2. Guru menampilkan gambar dan bertanya :

“Gambar apakah ini? Apa yang menyebabkan luka
pada lambung? Bagaimana cara mengatasinya?”
3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
garis besar materi yang akan di pelajari yaitu
tentang

kelainan/gangguan

serta

berbagai

penyebab penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan dan perbedaan proses
pencernaan mekanis dan kimiawi.
Inti (120

Tahap pengajaran

Menit)

4. Siswa diberi pertanyaan seperti apa saja bentuk
gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan
manusia? Apa saja yang memicu gangguan pada
sistem pencernaan tersebut?
5. Sebelum mengerjakan LKPD III salah satu
kelompok mempresentasikan poster tentang
perbedaan sistem pencernaan kimiawi dan

Mengorganisasikan
Siswa dalam
kelompok belajar

mekanik.
6. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang 1
kelompok mendapatkan anggota lima orang.
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Membimbing
kelompok belajar

7. Guru membagi 1 set kartu domino modifikasi dan
LKPD III di setiap kelompok.
8. Guru membimbing kelompok belajar tersebut.

Tahap Turnamen

9. Siswa yang telah dibagi kedalam kelompok
secara hetergon diajak untuk bermain kartu
domino dengan

cara

menyusun

dan

menjodohkan kartu domino tersebut dengan
tepat serta mengisi LKPD III

sesuai hasil

menyusun dan menjodohkan kartu domino.
10. Guru menjelaskan permainan kartu domino
dengan membacakan aturan permainan dan skor.
11. Guru sebagai fasilitor untuk mendampingi
permainan kartu domino modifikasi.
12. Siswa

bermain

permainan

kartu

domino

modifikasi sambil menuliskan hasil di dalam
LKPD III.
13. Setelah menulis hasil di dalam LKPD III,
kelompok diminta untuk mengumpulkan LKPD
tersebut.
Memberikan
penghargaan

14. Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik
upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok

Penutup

Kesimpulan

15. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa
yang telah dipelajari. Pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas.

Evaluasi

16. Guru

meminta siswa

untuk menjawab

beberapa pertanyaan terkait materi yang telah
dibahas.
Refleksi

17. Guru

meminta

siswa

mengungkapkan

manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari
materi tersebut?.
Tindak lanjut

18. Siswa diminta membaca buku/ sumber lain
tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya.
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Lampiran 17

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) I
SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA
Kelompok

:

Nama Kelompok

:

1.
2.
3.
4.
5.
Tujuan :
3.5.1.1 Siswa dapat mengkategorikan dan mendeskripsikan berbagai
zat dalam makanan beserta fungsinya.
3.5.1.2 Siswa dapat menyeleksi dan membedakan saluran pencernaan
dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan manusia.
3.5.1.3 Siswa dapat mengurutkan dan mengindentifikasi organ-organ
pencernaan pada manusia beserta fungsinya.
Petunjuk :
1. Tuliskan kelompok dan nama kelompokmu LKPD.
2. Guru membaca aturan main dan mencontohkan cara permainan kartu
domino.
3. Setelah melihat contoh yang diberikan oleh guru, sekarang lakukanlah hal
yang sama.
4. Susunlah kartu domino tersebut dari start hingga finish dengan menaruhkan
kartu domino dibawah kartu domino sebelumnya
5. Lakukanlah dengan anggota kelompok secara bergantian hingga kartu habis.
6. Setelah menyusun atau menjodohkan kartu domino bersama anggota
kelompokmu, silakan mengisi soal dan jawaban pada kolom tabel yang
tersedia dibawah ini!.
7. Soal dan jawaban yang dituliskan pada tabel di bawah ini harus sesuai
dengan kartu domino yang telah disusun oleh anggota kelompok.
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Pasangan

Soal Kartu Domino Modifikasi

Jawaban Kartu Domino

Kartu

Sisi Kiri

Modifikasi Sisi Kanan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Lampiran 18

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) II
SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA
Kelompok

:

Nama Kelompok

:

1.
2.
3.
4.
5.
Tujuan :
3.5.1.4 Siswa dapat menguraikan dan mengurutkan proses pencernaan
pada manusia.
3.5.1.5 Siswa dapat menjelaskan enzim-enzim yang berperan dalam
sistem pencernaan.

Petunjuk :
1. Tuliskan kelompok dan nama kelompokmu LKPD.
2. Guru membaca aturan main dan mencontohkan cara permainan kartu
domino.
3. Setelah melihat contoh yang diberikan oleh guru, sekarang lakukanlah hal
yang sama.
4. Susunlah kartu domino tersebut dari start hingga finish dengan menaruhkan
kartu domino dibawah kartu domino sebelumnya
5. Lakukanlah dengan anggota kelompok secara bergantian hingga kartu habis.
6. Setelah menyusun atau menjodohkan kartu domino bersama anggota
kelompokmu, silakan mengisi soal dan jawaban pada kolom tabel yang
tersedia dibawah ini!.
7. Soal dan jawaban yang dituliskan pada tabel di bawah ini harus sesuai
dengan kartu domino yang telah disusun oleh anggota kelompok.
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Pasangan

Soal Kartu Domino Modifikasi

Jawaban Kartu Domino

Kartu

Sisi Kiri

Modifikasi Sisi Kanan

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

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
173

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Lampiran 19

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) III
SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA
Kelompok

:

Nama Kelompok

:

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

dapat

mendiagnosis

dan

menjelaskan

kelainan/gangguan serta berbagai penyebab penyakit yang
berhubungan dengan sistem pencernaan.
3.5.1.7 Siswa dapat membedaan proses pencernaan mekanis dan
kimiawi.

Petunjuk :
1. Tuliskan kelompok dan nama kelompokmu LKPD.
2. Guru membaca aturan main dan mencontohkan cara permainan kartu
domino.
3. Setelah melihat contoh yang diberikan oleh guru, sekarang lakukanlah hal
yang sama.
4. Susunlah kartu domino tersebut dari start hingga finish dengan menaruhkan
kartu domino dibawah kartu domino sebelumnya
5. Lakukanlah dengan anggota kelompok secara bergantian hingga kartu habis.
6. Setelah menyusun atau menjodohkan kartu domino bersama anggota
kelompokmu, silakan mengisi soal dan jawaban pada kolom tabel yang
tersedia dibawah ini!
7. Soal dan jawaban yang dituliskan pada tabel di bawah ini harus sesuai
dengan kartu domino yang telah disusun oleh anggota kelompok.
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Pasangan

Soal Kartu Domino Modifikasi

Jawaban Kartu Domino

Kartu

Sisi Kiri

Modifikasi Sisi Kanan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Lampiran 20

INSTRUKTUR TUGAS POSTER
SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA
Kelompok

:

Nama Kelompok

:

1.
2.
3.
4.
5.

Tujuan

:

4.5.1.1 Siswa dapat membuat poster perbedaan proses pencernaan mekanis dan
kimiawi.
4.5.1.2 Siswa dapat mempresentasikan poster hasil data perbedaan proses
pencernaan mekanis dan kimiawi.
Petunjuk :
1. Silakan membaca materi tentang sistem pencernaan terlebih khusus
perbedaan proses pencernaan kimiawi dan mekanik.
2. Buatlah poster yang berisi tentang perbedaan proses sistem pencernaan
kimiawi dan mekanik.
3. Pesan informasi yang perlu disampaikan dalam poster adalah :
a. Pengertian pencernaan mekanik dan kimiawi.
b. Perbedaan proses sistem pencernaan kimiawi dan mekanik.
c. Organ-organ pada sistem pencernaan kimiawi dan mekanik.
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Lampiran 21

KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Nama Sekolah

: Sekolah Menegah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA (Biologi)

Kelas/Semester

: VIII / Ganjil

Materi Pokok

: Sistem Pencernaan Pada Manusia

Alokasi Waktu

: 2 x 40 menit

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

3.5 Menganalisis sistem 3.5.1 Mengidentifikasi
pencernaan pada manusia

berbagai zat dalam

dan memahami gangguan

makanan dan bahan

yang berhubungan dengan

makanan

Level

Bentuk

No

Kognitif

Soal

Soal

C3

PG

2

C4

PG

1, 3

Essay

1

C3

PG

8, 9

C1

PG

5

C2

PG

6, 11

C3

PG

10

C4

PG

4, 6

Essay

3

sistem pencernaan, serta 3.5.2 Mendeskripsikan
upaya menjaga kesehatan

fungsi

zat dalam

sistem pencernaan.

makanan dan bahan
Makanan
3.5.3 Menggolongkan
organ dalam sistem
pencernaan manusia
sebagai

saluran

pencernaan

atau

kelenjar pencernaan.
3.5.4 Mengurutkan organorgan

pencernaan

pada manusia beserta
fungsinya.
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3.5.5 Menguraikan proses
pencernaan

C4

PG

12, 15

Essay

2

C1

PG

14

C2

PG

13

Essay

4

C3

PG

17

C4

PG

18, 19,

pada

manusia.
3.5.6 Menjelaskan enzimenzim yang berperan
dalam

sistem

pencernaan
3.5.7 Mendiagnosis
kelainan/gangguan
serta

berbagai

penyebab

penyakit

yang

20

berhubungan

dengan

sistem

C2

Essay

5

C1

PG

16

pencernaan.
4.5

hasil 4.5.1

Menyajikan

Membuat

poster

tentang

perbedaan

sistem pencernaan

proses

pencernaan

mekanis dan kimiawi

mekanis

penyelidikan

tentang

dan

kimiawi.
4.5.2

Mempresentasikan
poster hasil
data
perbedaan

proses

pencernaan mekanis
dan kimiawi.
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Nama :
Kelas :
ULANGAN HARIAN
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! Berikan tanda silakan (X) pada
jawaban yang menurut anda benar.
1. Dalam suatu penelitian, Ria diharuskan mengetahui kandungan zat yang
terdapat dalam suatu makanan. Setelah diteliti, ternyata makan mengalami
perubahan menjadi biru kehitaman setelah dilakukan uji makanan.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan yang diteliti
oleh Ria mengandung……
A. Karbohidrat

C. Glukosa

B. Protein

D. Amilum

2. Jika dalam pola makan seseorang kita hanya mengkonsumsi nasi saja yang
merupakan cara hidup yang tidak sehat sebab ……
A. Nasi tidak dapat dicerna dengan sempurna
B. Nasi tidak dapat memenuhi kebutuhan protein dan lemak untuk tubuh
C. Nasi tidak cukup mengandung energi untuk kebutuhan tubuh
D. Terlalu banyak mengonsumsi nasi akan merusak pencernaan
3. Seseorang kekurangan salah satu vitamin dapat mengalami gangguan dalam
proses pembekuan darah saat terluka. Orang tersebut sebaiknya
memperbanyak mengonsumsi….
A. Alpukat

C. Jeruk

B. Wortel

D. Kacang-kacangan

4. Perhatikan keterangan dibawah ini!
•

Membantu mempermudah pencernaan

•

Melindungi dari pengaruh asam dan basah

•

Mengandung enzim pencernaan

•

Melindungi dari panas dan dingin
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Keterangan diatas merupakan fungsi dari ……
A. Mulut

C. Papila Lidah

B. Gigi

D. Kelenjar ludah

5. Perhatikan gambar dibawah ini!

Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh nomor 3, 5, dan 9 adalah….
A. Mulut, Hati, dan Usus besar
B. Kerongkongan, Lambung, Anus
C. Kerongkongan, Lambung dan Usus halus
D. Mulut, Kelenjar saliva, Usus Halus
6. Gigi ini berbentuk runcing dan berfungsi sebagai pencabik dan
perobek makanan adalah….
A. Gigi Geraham

C. Gigi Susu

B. Gigi Taring

D. Gigi Seri

7. Apabila kita sedang makan, sebaiknya jangan banyak bicara agar
tidak tersedak. Tersedak dapat terjadi karena …..
A. Makanan tidak dapat terkunyah sampai halus
B. Makanan ditelan lebih cepat
C. Makanan kurang dikunyah
D. Ada sedikit makanan yang masuk ke tenggorokan
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8. Perhatikan gambar dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas urutan saluran pencernaan sekaligus kelenjar
pencernaan manusia yang benar ditunjukkan nomor
A. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7

C. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 9

B. 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9

D. 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

9. Perhatikan gambar dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas urutan saluran pencernaan manusia yang benar
ditunjukkan nomor .……
A. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7
B. 1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 9

C. 1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9
D. 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9

10. Agar makanan mudah dicerna, dalam pencernaan mekanik makanan
dicampur enzim ptilain yang terdapat didalam ….
A. Rongga mulut

C. Usus halus

B. Lambung

D. Usus besar
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11. Di dalam faring, terdapat katup yang membatasi saluran pencernaan dan
saluran pernapasan. Katub tersebut adalah ……..
A. Laring

C. Epiglotis

B. Epitel

D. Bronkus

12. Pada dinding usus penyerapan (ileum) terdapat jonjot-jonjot usus atau vili
yang mengandung................. yang betugas mengangkut glukosa, asam
amino, vitamin dan mineral
A. Pembuluh kil

C. Pembuluh limfa

B. Pembuluh darah

D. Pembulu getah

13. Enzim yang hanya terdapat pada bayi yang berfungsi untuk
menggumpalkan protein susu adalah….
A. Ptialin

C. Pepsin

B. Tripsin

D. Renin

14. Berikut ini yang bukan merupakan enzim yang di keluarkan oleh
kelenjar prankreas adalah….
A. Ptialin

C. Renin

B. Pepsin

D. Tripsin

15. Proses penyerapan sari makanan (absorpsi) berlangsung di dalam …….
A. Lambung

C. Usus besar

B. Usus halus

D. Pankreas

16. Pencernaaan kimiawi pada tubuh paling banyak terjadi pada….
A. Ileum

C. Usus besar

B. Jejunum

D. Duodenum

17. Joni memiliki diabetes. Makanan dan minuman apa yang harus
dihindarinya adalah ….
A. Sayur-sayuran

C. Jus buah

B. Susu

D. Telur
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18. Seorang pasien mengalami demam, sulit buang air besar, BAB kurang dari
3 kali dalam seminggu, feses berdarah atau keluar darah setelah buang air
besar maka seorang tersebut menderita penyakit ….
A. Sembelit

C. Parotitis

B. Diare

D. Gastritis

19. Selly selalu sarapan dengan terburu-buru karena takut terlambat masuk
sekolah, ternyata kemudian lambung sakit. Sesuai kasus tersebut, apa yang
menyebabkan Selly sehingga bisa mengalami sakit lambung…
A. Karena terburu-buru amilum tidak berubah menjadi maltose, sehingga
lambung meneruskan proses perubahan tersebut
B. Karena terburu-buru makanan tidak tercampur dengan air liur,
sehingga lambung kekurangan cairan untuk mencernanya
C. Karena terburu-buru makanan tidak dikunyah dengan halus, sehingga
lambung harus bekerja lebih untuk menghaluskan makanan
D. Karena terburu-buru protein dalam telur tidak mengalami pencernaan
kimiawi dengan baik sehingga lambung melanjutkannya merubah
protein menjadi pepton
20. Seorang pasien merasa mual, hilang nafsu makan, perut kembung, buang
air besar dengan tinja berwarna hitam. Maka pasien itu menderita penyakit
….
A. Sembelit

C. Parotitis

B. Diare

D. Gastritis
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Essay
1. Suatu bahan makanan ketika diuji dengan biuret memunculkan warna ungu.
Ketika diuji dengan lugol tidak terjadi perubahan warna dan ketika diuji
dengan benedict memunculkan warna merah bata. Mengandung bahan
apakah makanan tersebut?
2. Jelaskan apa yang terjadi pada rongga mulut jika kita makan roti
dan telur mata sapi dengan segelas susu?
3. Buatlah diagram yang menunjukkan proses pencernaan makanan
mulai dari mulut sampai dengan anus!
4. Sebutkan 4 macam kelenjar pencernaan dan jenis enzim yang dihasilkan!
5. Tuliskan minimal 4 penyakit pada sistem pencernaan manusia dan
4 cara menjaga kesehatan sistem pencernaan!
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Kunci Jawaban Ulangan Harian
A. Pilihan Ganda
1. D

8. A

15. B

2. B

9. C

16. D

3. A

10. A

17. C

4. C

11. C

18. A

5. B

12. B

19. C

6. B

13. D

20. D

7. D

14. C

B. Essay
1. Bahan makanan diuji dengan biuret terjadi perubahan warna
menjadi ungu berarti makan itu mengandung protein dan diuji
dengan benedict terjadi perubahan warna menjadi merah bata
berarti mengandung zat gula.
2. Roti : dihaluskan di rongga mulut oleh gigi dan amilumnya
diubah menjadi maltose dengan bantuan enzim ptyalin
Telur mata sapi : dihaluskan dalam rongga mulut menggunakan
gigi lalu ditelan untuk diubah di lambung
Segelas susu : tidak mengalami pencernaan karena langsung menuju ke
lambung
3. Diagram proses pencernaan makanan
makanan → mulut →kerongkongan→ lambung→ usus halus→ usus
besar→ anus

4. Berikut beberapa kelenjar pencernaan
a. Kelenjar ludah: enzim yang dihasilkan adalah enzim ptialin atau enzim
amilase.
b. Kelenjar lambung: enzim yang dihasilkan adalah enzim
pepsin, enzim HCl, dan enzim renin.
c. Hati: enzim yang dihasilkan adalah enzim katalase
d. Pankreas: enzim yang dihasilkan adalah enzim amilase,
tripsin dan lipase.
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5. Penyakit pada sistem pencernaan manusia beserta penjelasannya :
1. Sembelit :
Penyakit yang diakibatkan karena penyerapan air yang
berlebihan di dalam usus besar sehingga feses memadat.
Hal tersebut mengakibatkan buang air besar yang tidak
lancar. Sembelit dapat diakibatkan karena kurangnya
mengkonsumsi

makanan

beserat

dan

banyak

mengkonsumsi daging.
2. Diare :
Penyakit ini merupakan suatu kondisi ketika frekuensi
buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari dengan feses
yang banyak mengandung air. Diare dapat disebabkan oleh
berbagai faktor seperti infeksi bakteri, virus, dan Protozoa,
stress, pola diet yang butuk, dan makanan yang dapat
menimbulkan iritasi pada dinding usus.
3. Parotitis :
Penyakit ini disebut juga gondong. Gejala seseorang
menderita parotitis adalah demam, nafsu makan berkurang,
serta pembengkakan pada pipi dekat rahang bawah.
4. Kolik :
Terjadinya salah cerna akibat memakan makanan yang
merangsang lambung, seperti alkohol dan cabai yang
mengakibatkan rasa nyeri
5. Apendisitis :
Penyakit ini terjadi akibat terjadinya peradangan pada
umbai cacing (apendiks). Jika dibiarkan maka akan terjadi
peradangan pada selaput rongga mulut.
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6. Gastritis :
Penyakit ini merupakan peradangan pada dinding
mukosa lambung yang disebabkan berlebihnya
produksi asam lambung. Selain itu, obat-obatan,
faktor psikis, serta makanan yang merangsang
lambung juga dapat menjadi penyebab penyakit
ini.
7. Tukak lambung (ulkus) :
Rasa nyeri yang disebabkan adanya gesekan pada
dinding lambung halus karena produksi HCl yang
berlebihan.
8. Xerostomia
Penyakit ini merupakan suatu kondisi mulut yang
mengalami kekeringan karena produksi saliva
yang sedikit akibat kekurangan air atau faktor
psikis.

Berkurangnya

produksi

saliva

menyebabkan perubahan elektrolit pada saliva.
Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan sebagai
berikut.
1. Mengkonsumsi makanan berserat
2. Mengunyah makanan dengan baik
3. Mengatur pola makan secara teratur
4. Berolahraga secara rutin
5. Makan makanan yang bergizi dan seimbang
6. Makan secukupnya
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Pedoman Penilaian
1. Teknik penilaian : Tes tertulis
2. Bentuk instrument : Pilihan ganda dan Essai
3. Rubrik penilaian:

A. Pilihan Ganda
-

Bila menjawab benar mendapat nilai 10

-

Bila menjawab salah mendapat nilai 0

B. Essai
Nomor soal

Skor

1

20

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas dan tepat

10

Jika siswa menjelaskan namun tidak lengkap

5

Jika siswa menjawab namun tidak lengkap dan tidak tepat

0

Jika siswa tidak menjawab

20

Jika siswa mampu menjawab dengan jelas dan tepat

10

Jika siswa menjelaskan namun tidak lengkap

5

Jika siswa menjawab namun tidak lengkap dan tidak tepat

0

Jika siswa tidak menjawab

20

Jika siswa mampu membuat diagram proses pencernaan dan

2

3

Aspek yang dinilai

menyebutkan lengkap.
10

Jika siswa mampu membuat diagram dengan beberapa
urutan proses pencernaan

5

Jika siswa menjawab namun belum tepat dan tidak ada
diagram

4

0

Jika siswa tidak menjawab

30

Jika siswa mampu menjawab 4 macam kelenjar pencernaan
dengan lengkap

15

Jika siswa hanya mampu menjawab 3-2 macam kelenjar
pencernaan
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5

Jika siswa hanya mampu menjawab 1 macam kelenjar
pencernaan

5

0

Jika siswa tidak menjawab

30

Jika siswa mampu menjawab penyakit pada sistem
pencernaan dan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan
dengan lengkap

15

Jika siswa mampu menjawab salah satu yaitu penyakit pada
sistem pencernaan atau cara menjaga kesehatan sistem
pencernaan dengan lengkap

5

Jika siswa mampu menjawab salah satu yaitu penyakit pada
sistem pencernaan atau cara menjaga kesehatan sistem
pencernaan namun tidak lengkap

0

Jika siswa tidak menjawab

Penentuan nilai N = Skor Perolehan X 100
kor Maksimal Penentuan nilai N = Skor Perolehan X 100
Skor Maksimal
Instrumen dan Rubrik Penilaian Afektif
Teknik penilaian : Observasi
Instrumen Penilaian : Jurnal
Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual / Sikap Sosial
Nama Sekolah :

Kelas / Semester :

Mata Pelajaran :

Tahun Pelajaran :
No. Nama Peserta Didik
1.
2.
3.

Kerjasama

Menghargai
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Keterangan :
4 = Jika empat indikator terlihat
3 = Jika tiga indikator terlihat
2 = Jika dua indikator terlihat
1 = Jika satu indikator terlihat
Indikator Penilaian Sikap :
Kerjasama
a. Membantu teman dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan
b. Terlibat aktif dalam kerja kelompok
c. Ketersedian melakukan tugas yang sesuai kesepakatan
d. Rela berkorban untuk teman lain.
Menghargai
a. Memberi kesempatan teman lain untuk berbicara
b. Mendengarkan pendapat siswa yang lain
c. Mengakui kelebihan atau keunggulan siswa lain
d. Memperhatikan penjelasan siswa lain
Nilai akhir sikap diperoleh berdasarkan modus (skor yang sering muncul) dari kedua aspek
sikap diatas.
Kategori nilai sikap :
Sangat baik

: apabila memperoleh nilai akhir 4

Baik

: apabila memperoleh nilai akhir 3

Cukup

: apabila memperoleh nilai akhir 2

Kurang

: apabila memperoleh nilai akhir 1
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Rubrik Penilaian LKPD Permainan Kartu Domino Modifikasi
Pemberian skor dalam permainan +5 jika menaruh kartu sesuai dan -5 jika menaruh kartu
tidak sesuai .
Penentuan nilai N = Skor Perolehan

X 100

Skor Maksimal
Kriteria Penilaian LKPD permainan kartu domino modifikasi
Kriteria

Predikat

≥ 95

Super team

≥ 85

Great team

≥ 70

Good team

Instrumen dan Rubrik Penilaian Poster
Teknik penilaian : Observasi
Bentuk instrumen :
Lembar Penilaian Poster Kelompok
Aspek / Kategori / Kriteria
Isi / teks
No

Tujuan

Total

Nama

penyampaian

Skor

kelompok

pesan
1

2

3

Desain

4

1

2

3

Gambar

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2

Rubrik penilaian:
Kriteria Penilaian Poster Kelompok
Kriteria /
Aspek
Isi / teks

4

3

2

Isi teks singkat, Dua
padat

1

dari Hanya salah satu Isi teks terlalu

akan kriteria isi / kriteria isi / teks panjang, miskin

informasi, jelas teks
keterbacaanya

yang yang

baik dipenuhi, dipenuhi,
sementara

sementara

baik informasi,tidak
jelas
dua keterbacaannya

Nilai
Akhir
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salah

satu kriteria

tidak

tidak (seluruh kriteria

dipenuhi

tidak dipenuhi)

dipenuhi
Desain

Warna menarik, Dua
ukuran

dari Hanya salah satu Warna menarik,

elemen kriteria desain kriteria

elemen

penyusun

yang

proposional

dipenuhi,

dipenuhi,

menujukkan

pesan yang ingin sementara

sementara

dua desain yang baik

disampaikan
menjadi

baik yang

desain ukuran

salah

baik penyusun tidak

satu kriteria

pusat tidak

tidak (ketiga

dipenuhi

kriteria

tidak dipenuhi)

perhatian (ketiga dipenuhi
kriteria tersebut
dipenuhi)
Gambar

Gambar

Dua

dari Hanya salah satu Gambar

menarik,

gambar yang kriteria

bermakna

baik dipenuhi, yang

sebagai

sementara

penyampai

salah

pesan

dan tidak

orisinil

(ketiga dipenuhi

tidak

gambar menarik,

tidak

baik bermakna,

dipenuhi,
satu sementara
kriteria

sebagai
dua penyampai
tidak pesan dan tidak

dipenuhi

orisinil

terpenuhi)
Tujuan

Pesan

sangat Pesan cukup Pesan

Penyampaian mudah
Pesan

sulit Pesan

tidak

mudah

ditangkap

dapat ditangkap

ditangkap

ditangkap

pembaca

pembaca

pembaca

pembaca

Instrumen dan Rubrik Penilaian Presentasi
Teknik penilaian : Observasi
Bentuk instrumen :
Lembar Penilaian Presentasi Kelompok
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
No Nama
Kemampuan
Siswa

presentasi

Kemampuan

Kerjasama

Total

Nilai

menjawab

kelompok

skor

akhir
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presentasi
4

Nilai =

Skor Siswa

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

X 100 %

Total Skor

Rubrik penilaian
No

Aspek

1

Kemampuan

Kriteria Penilaian Presentasi Kelompok
Skor
Aspek yang dinilai
4

Presentasi

1. Dipresentasi dengan suara lantang
2. Intonasinya tidak terlalu cepat maupun lambat
3. Adanya kontak mata saat presentasi berlangsung
4. Memanajamen waktu presentasi dengan baik

3

Jika 1 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

2

Jika 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

1

Jika lebih dari 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4
tidak terpenuhi

2

Kemampuan

4

1. Kelompok dapat menjawab pertanyaan dari guru

menjawab

2. Kelompok dapat menjawab pertanyaan dari teman

presentasi

3. Kelompok dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan
benar
4. Kelompok dapat menjawab pertanyaan secara runtut
3

Jika 1 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

2

Jika 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

1

Jika lebih dari 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4
tidak terpenuhi

3

Kerjasama

4

1. Tiap anggota kelompok turut aktif dalam presentasi
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Kelompok

2. Penjelasan yang diberikan setiap anggota kelompok saling
mendukung
3. Tiap anggota kelompik mengerjakan bagian dengan baik
4. Tiap kelompok saling membantu
3

Jika 1 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

2

Jika 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

1

Jika lebih dari 2 kriteria kemampuan presentasi dari skor 4
tidak terpenuhi
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ATURAN PERMAINAN KARTU DOMINO MODIFIKASI
1. Setiap kelompok diberikan 1 set kartu domino kemudia kartu tersebut
dibagi secara merata kepada setiap anggota kelompok. 1 kelompok terdiri
atas 5 siswa. 1 kartu dibuka digunakan sebagai kartu untuk memulai
permainan.
2. Setelah kartu pertama dikeluarkan, siswa dalam kelompok harus mencari
jawaban dengan menjodohkan konsep pada kartu pertama sebelah kanan
dengan kartu konsep yang sebelah kiri pada kartu lain.
3. Demikian seterusnya setiap anggota kelompok harus bergantian
mendapatkan giliran hingga semua kartu habis. Permainan ini harus
bergantian bermain agar semua anggota kelompok bisa merasakan dan
ikut terlibat dalam permainan ini.
4. Kemudian setelah selesai menjodohkan kartu, siswa menuliskan pasangan
soal (sisi kiri) dan jawaban (sisi kanan) di LKPD.
5. Pemberian skor dalam permainan +5 jika menaruh kartu sesuai dan -5 jika
menaruh kartu tidak sesuai.
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SOAL KARTU DOMINO MODIFIKASI LKPD I
NO

SOAL

JAWABAN

LEVEL
KOGNITIF

1.

Urutan organ sistem pencernaan yang

Anus

C1

terakhir
2.

Bagian organ pencernaan makanan yang

C1

tidak berfungsi mencernakan makanan
secara mekanik
Lambung
3.

Jenis makanan yang termasuk sumber

C1

protein

Kacang-kacangan
4.

Bagian awal dari organ usus halus adalah

5.

Dalam usus besar terdapat bakteri yang

Duodenum

C1

Escherichia coli

C1

Hati

C2

Pankreas

C2

Jejunum

C2

Gigi Taring

C2

berfungsi untuk membusukkan makan
6.

Sebelum diedarkan ke seluruh tubuh zat
makanan yang berasal dari usus diedarkan
melalui organ

7.

Organ tubuh yang menghasilkan enzim
pencernaan protein, lemak dan karbohidrat

8.

Bagian usus halus yang ditemukan kosong
pada orang meninggal adalah

9.

Berbentuk runcing dan berfungsi sebagai
pencabik dan perobek makanan

10.

Permukaan cenderung datar dan berfungsi

C2

sebagai pengunyah makanan

Gigi Geraham
11.

Diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi

Vitamin dan Mineral

C2
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memiliki peranan penting untuk menjaga
kesehatan tubuh
12.

Terletak di antara lambung dan usus besar

C2

serta memiliki panjang sekitar 5 meter

Usus halus
13.

Organ

yang

bertugas

membusukkan

Usus besar

C2

1, 3, 5, 7, 8, 9

C3

2, 4, 5, 6, 7

C3

Alpukat

C3

makanan untuk dikeluarkan dari tubuh
14.

Perhatikan gambar dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas urutan letak
saluran pencernaan manusia yang benar
ditunjukkan nomor
15.

Perhatikan gambar dibawah ini!

Berdasarkan gambar diatas urutan letak
kelenjar pencernaan manusia yang benar
ditunjukkan nomor
16.

Seseorang kekurangan vitamin K yang
diperlukan

tubuh

dalam

proses

pembekuan darah saat terluka. Orang
tersebut sebaiknya mengonsumsi salah satu
jenis buah yang mengandung vitamin K
adalah……
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17.

Saat kita berpuasa kadar gula dalam darah

Buah Kurma

C3

Getah lambung

C4

Tenggorokan

C4

Protein

C4

Glukosa

C4

Amilum

C4

menjadi rendah, maka salah satu makanan
yang

paling

cocok

untuk

segera

memulihkan kondisi tubuh
18.

Perhatikan gambar berikut!

Nomor 4 merupakan bagian dari lambung
yang berfungsi menghasilkan ….
19.

Apabila kita sedang makan, sebaiknya
jangan banyak bicara agar tidak tersedak.
Tersedak dapat terjadi karena ada sedikit
makanan yang masuk ke

20.

Perhatikan gambar diatas, telur setelah
ditetesi dengan biuret berubah menjadi
warna ungu. Hal ini mengandung……
21.

Perhatikan eksperimen dibawah ini, dari
berwarna hijau berubah menjadi merah
bata

setelah

di

tetesi

benedict

dan

dipanaskan.

Hal ini mengandung…..
22.

Siswa membawa makanan untuk diuji
dilaboratorium. Bahan makan ditetesi lugol
menunjukan perubahan warna biru tua
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sampai

kehitaman.

Hal

tersebut

menunjukkan makanan mengandung
23.

Rita membeli nasi padang dengan lauk

Lemak

C4

Karbohidrat

C4

Papila lidah

C4

Rektum

C4

rendang yang diberi kuah kari yang
dibungkus menggunakan kertas, ternyata
pada kertas tersebut terlihat transparan. Hal
ini terjadi karena terkandung …. dalam
makan tersebut sehingga mengubah sifat
kertas.
24.

Gambar diatas mengandung
25.

Perhatikan keterangan dibawah ini!
1. Melindungi dari pengaruh asam dan
basa
2. Menghasilkan enzim pencernaan
3. Melindungi dari panas dan dingin
Keterangan diatas merupakan fungsi dari

26.

Perhatikan keterangan dibawah ini!
1. Menyimpan feses untuk sementara
waktu
2. Membantu feses keluar dengan gerak
peristaltik
Dari keterangan diatas merupakan fungsi
dari
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Lampiran 27

SOAL KARTU DOMINO MODIFIKASI LKPD II
NO

SOAL

JAWABAN

LEVEL
KOGNITIF

1.

Enzim ini berfungsi mengubah protein

Tripsin

C1

Glukosa

C1

Disakarida

C1

Sukrase

C2

Renin

C2

Amilase

C2

Hati

C2

Peristaltik

C2

Rongga mulut

C3

Faring

C3

Epiglotis

C3

yang berupa pepton menjadi asam amino
di lambung
2.

Maltase

berfungsi

mengubah

maltosa

menjadi
3.

Laktosa merupakan karbohidrat jenis

4.

Enzim ini berfungsi mengubah sukrosa
menjadi glukosa dan frukosa

5.

Terdapat pada lambung bayi dan enzim ini
berfungsi untuk mengubah susu menjadi
kasein

6.

Enzim ini berada di usus halus yang
berfungsi

mengubah

amilum

menjadi

maltose
7.

Organ pencernaan yang mengeluarkan
enzim lipase

8.

Saat

makanan

berada

dalam

kerongkongan, makanan akan didorong
menuju lambung dengan Gerakan
9.

Agar makanan mudah dicerna, dalam
pencernaan mekanik makanan dicampur
enzim ptilain yang terdapat didalam

10.

Setelah dikunyah makanan akan ditelan
menuju lambung. Dalam perjalanannya
makanan akan melewati, persimpangan
antara saluran pencernaan dan saluran
pernafasan. Saluran itu disebut

11.

Ketika kita sedang makan sebaiknya
jangan berbicara, dikhawatirkan katup
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……..

akan

mengakibatkan

terbuka

yang

makanan

masuk

akan
ke

tenggorokan
12.

Dista menguyah nasi tawar, lama kelamaan

Ptilain

C4

Protein

C4

Erepsin

C4

Lambung

C4

Usus halus

C4

terasa manis. Hal tersebut disebabkan
karena di dalam air liur terdapat enzim
13.

Perhatikan gambar berikut!

Pada tanda X terdapat enzim pepsin yang
menguraikan …… menjadi zat yang lebih
sederhana
14.

Semua protein yang belum diubah menjadi
asam amino akan diubah menjadi asam
amino oleh enzim

15.

Perhatikan gambar dibawah ini

Nomor 2 pada gambar diatas merupakan
Kardiac Sphincter yang berfungsi menjaga
makanan supaya tetap berada di
16.

Perhatikan gambar dibawah ini

Nomor 9 pada gambar diatas merupakan
pilorus yang mengatur jalannya makanan
ke…..
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17.

Lemak yang belum diubah menjadi asam

Lipase

C4

Jejunum

C4

Pembuluh darah

C4

Pembuluh limfa

C4

Saluran pankreas

C4

Gliserol

C4

Getah Empedu

C4

HCl (asam lambung)

C4

Galaktosa

C4

lemak dan gliserol saat berada di lambung,
akan diuraikan di usus halus dengan
bantuan enzim
18.

Maltase merupakan enzim yang berfungsi
mengubah

maltose

menjadi

glukosa.

Setelah amilum diubah menjadi maltose
dimulut maupun di usus dua belas jari,
maltose akan diubah menjadi glukosa di
……… dengan bantuan enzim maltase
19.

Pada dinding usus penyerapan (ileum)
terdapat jonjot-jonjot usus atau vili yang
mengandung

……..

yang

betugas

mengangkut glukosa, asam amino, vitamin
dan mineral
20.

Lemak dan gliserol akan diserap oleh
pembuluh getah bening (pembuluh kil)
yang selanjutnya akan bertemu dengan
…….. yang lainnya

21.

Enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan
masuk ke duodenum (usus dua belas jari)
melalui...

22.

Selama proses pencernaan, lemak dipecah
menjadi molekul yang lebih kecil yaitu
asam lemak dan ……

23.

Lemak dapat terpecah menjadi butiranbutiran kecil sehingga lebih mudah dicerna
oleh enzim pencernaan dengan bantuan

24.

Kandungan getah lambung yang memiliki
ph rendah sehingga dapat membunuh
kuman yang masuk bersama makanan

25.

Enzim laktase mengubah laktosa menjadi
glukosa dan ……
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26.

Usus besar dapat dibedakan menjadi
beberapa bagian, yaitu posisi desendens,
posisi asendens dan posisi transversum.
…….. adalah posisi usus yang vertical dan
mengarah kearah anus.

Posisi desendens

C4
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Lampiran 28

SOAL KARTU DOMINO MODIFIKASI LKPD III
NO

SOAL

JAWABAN

LEVEL
KOGNITIF

1.

Proses pencernaan yang melibatkan zat

Pencernaan Kimiawi

C1

Kelenjar ludah

C1

Xerostomia

C2

Mekanik

C2

Asam lambung

C2

Hepatitis

C2

Mulut

C3

Apendisitis

C3

Penyerapan air

C3

Minuman bersoda

C3

kimia dalam tubuh
2.

Parotitis

adalah

gangguan

sistem

pencernaan yang disebabkan infeksi
3.

Gangguan yang menyebabkan produksi
saliva (air ludah) menjadi sedikit

4.

Saat kita menguyah makanan berarti kita
melakukan pencernaan secara

5.

Penyebab utama radang dinding lambung,
karena tingginya produksi ………

6.

Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus
pada hati. Virus dapat masuk ke dalam
tubuh melalui air atau makanan.

7.

Jika

seseorang

makan

sate

ayam,

pencernaan secara kimiawi pertama kali
terhadap sate ayam terjadi di organ
8.

Seorang anak harus menjalani operasi
untuk pemotongan pada umbai cacingnya
dikarenakan

terjadi

peradangan

yang

disebabkan oleh infeksi bakteri. Gangguan
pencernaan yang ditandai dengan adanya
peradangan pada umbai cacing tersebut
adalah…..
9.

Proses

yang

terganggu

jika

terjadi

gangguan di usus besar maka orang
tersebut akan mengalami ……… kurang
optimal
10.

Joni memiliki diabetes. Makanan dan
minuman apa yang harus dihindarinya
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11.

Rita menderita sembelit. Makanan atau

C3

minuman apa yang rutin harus di konsumsi

Sayur-sayuran dan buah-buahan
12.

Untuk menghindari terkena penyakit diare
maka

salah

satu

upaya

yang

Cuci tangan sebelum makan

C3

Istirahat yang cukup

C3

Mengatur pola makan secara

C3

harus

dilakukan
13.

Untuk menghindari terkena parotitis, maka
salah satu upaya yang harus dilakukan

14.

Jika anda rentan terkena gejala gastritis,
maka

salah

satu

upaya

yang

harus

teratur

Seseorang terlalu banyak mengkonsumsi

Kolik

C3

Kurang Vitamin C

C3

Sembelit

C4

Diare

C4

Parotitis

C4

dilakukan adalah
15.

cabai dan alkohol dapat menyebabkan
penyakit
16.

Jika

kita

terkena

sariawan

maka

penyebabnya adalah
17.

Seorang pasien mengalami demam, sulit
buang air besar, BAB kurang dari 3 kali
dalam seminggu, feses berdarah atau
keluar darah setelah buang air besar maka
seorang tersebut menderita penyakit

18.

Seorang pasien mengalami buang air besar
lebih dari tiga kali dalam sehari yang
disertai dengan feses yang lembek dan
berair maka pasien tersebut menderita
penyakit

19.

Seorang pasien memiliki gejala sebagai
berikut demam, nafsu makan berkurang,
mulut terasa kering, nyeri di bagian perut
dan pembekakan pada pipi dekat rahang
bawah. Maka pasien tersebut menderita
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penyakit
20.

Seorang pasien menderita suatu penyakit.
Dia

di

larang

untuk

Diabetes

C4

Gastritis

C4

Tukak lambung (Maag)

C4

Hemaroid (Wasir)

C4

Gangguan saraf

C4

Selulosa

C4

Cacingan

C4

mengkonsumsi

makanan yang mengandung gula dengan
kadar tinggi dan harus diberikan suntikan
hormone

insulin

secara

teratur.

Berdasarkan keterangan tersebut bapak
tersebut menderita penyakit
21.

Seorang pasien merasa mual, hilang nafsu
makan, perut kembung, buang air besar
dengan tinja berwarna hitam. Maka pasien
itu menderita penyakit

22.

Seorang pasien mengalami gejala mual dan
muntah, perut kembung, lemas, sering
bersendawa, hilang nafsu makan atau
mudah kenyang, dan sulit menarik napas.
Berdasarkan gejala yang dialami, pasien
menderita penyakit

23.

Seorang pasien mengeluh ada pendarahan
setelah buang air besar yang dimana warna
darah merah terang, rasa gatal disekitaran
anus, dan ada benjolan yang tergantung
diluar anus. Maka dokter mendiagnosis
pasien tersebut menderita penyakit

24.

Seorang pasien kekurang vitamin B yang
dapat mengakibatkan

25.

Seseorang
diakibatkan

menderita
kurangnya

sembelit

yang

mengonsumsi

makanan beserat mengandung zat
26.

Seorang pasien kelelahan, sakit perut,
kehilangan nafsu makan, penurunan berat
badan tanpa sebab. Berdasarkan gejala
tersebut pasien menderita penyakit
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