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ABSTRAK
Media merupakan alat yang berfungsi untuk menyalurkan informasi.
Pemanfaatan media pada pembelajaran dapat mengoptimalkan proses belajar
sehingga mampu mencapai kompetensi yang ditetapkan. Hasil observasi dan
wawancara Guru Biologi di SMA N 2 Klaten, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1
Sedayu dan SMA N 1 Banguntapan menunjukkan bahwa dengan menggunakan
media, siswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Tidak mendukungnya
materi pembelajaran yang dapat dihadirkan di dalam kelas mempengaruhi sikap
siswa dalam memahami dan mengikuti pelajaran. Oleh karena itu dilakukan
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui desain pengembangan, kualitas dan
kelayakan media pembelajaran berbasis permainan Magic Cube Box pada sub
materi sistem indra.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Reasearch and Development
dengan menerapkan 5 langkah penelitian dan pengembangan Brog and Gall yang
meliputi 1. potensi dan masalah, 2. pengumpulan data, 3. desain produk yang
dilakukan dengan menentukan bahan, ukuran, gambar dan komponen 4. validasi
desain dan 5. revisi desain. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara
dan pengisian kuesioner validasi produk. Teknik ini dilengkapi dengan instrumen
pengambilan data berupa kisi-kisi dan panduan pertanyaan wawancara, serta kisikisi dan lembar validasi.
Produk akhir media pembelajaran Magic Cube Box dilengkapi dengan kotak
penyimpanan, petunjuk penggunaan, dan LKPD. Hasil penilaian diperoleh nilai
rata-rata dari keempat validator 3.25 yang menunjukkan kriteria kualitas media
“Cukup Baik”. Berdasarkan penilaian tersebut, maka media pembelajaran Magic
Cube Box pada materi sistem indra untuk siswa kelas XI layak digunakan untuk uji
coba terbatas.
Kata Kunci : Research and Development, media pembelajaran, Magic Cube Box,
permainan, sistem indra
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DEVELOPMENT OF MAGIC CUBE BOX LEARNING MEDIA ON THE
SENSORY SYSTEM MATERIAL FOR CLASS XI
ABSTRACT
Media is a tools which has a function for delivering information. The
utilization of media in the learning process can optimize the learning process so it
can gain the competition that has been appointed. The result from the observation
and interview with Biology teacher in SMAN 2 Klaten, SMA N 1 Jogonalan, SMA
N 1 Sedayu and SMA N 1 Banguntapan showed by using media, students are more
enthusiastic following the learning process. The learning material which is not
support the learning process in the classroom can affect student’s behavior in
understanding and following the learning process. Therefore, this research was
intended with aim to know the design development,the quality and the
appropriateness of learning by using Magic Cube Box game in sensory system
material
The type of research which used is Reasearch and Developmen by applying
five steps eserach and development by Brog and Gall which cover: 1. Potency and
problem, 2. Data collection, 3. Product design which is conducted by determining
the materials, size, pictures, and components, 4. Design validation, and 5. Design
revision. This technique was be equipped with data collection instruments such as
a latticework and interview guidance questions, and a latticework and a validation
sheets
The final product of learning media Magic Cube Box was equipped with a
storage box, instructions for use, and LKPD. The assessment result was obtained
the average from four validator 3,75, which shows the media quality criteria is
“good enough”. Based on the research, it can be conclude if learning media Magic
Cube Box in sensory system material for students in XI grade was decent to use for
limited trial.
Keyword: Games, Leanrning media, Magic Cube Box, Research and Development,
Sensory system
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara
sadar untuk mendapatkan perubahan dalam dirinya. Perubahan tersebut dapat
terjadi pada pengetahuan, keterampilan maupun sikap seseorang. Perubahan
hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif dan terarah (Pane dan
Dasopang, 2017). Dalam kegiatan belajar, orang yang memberikan
pembelajaran dinamakan guru, sedangkan seseorang yang sedang belajar
dinamakan siswa. Proses belajar sangat berkaitan dengan interaksi antara siswa
dengan guru, tujuan, materi, strategi dan metode, media, pengorganisasian
kelas, evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran (Ariyanto dkk, 2018).
Keberhasilan kegiatan belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui
ketercapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pencapaian
tujuan pendidikan ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh penggunaan media
dan model pembelajaran. Adanya media atau alat belajar dalam proses
pembelajaran memberikan dampak positif terhadap kualitas proses belajar
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, aktifitas dan motivasi belajar siswa.
Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara Guru Biologi
kelas XI di SMA N 2 Klaten, SMA N 1 Jogonalan Klaten, SMA N 1
Banguntapan dan SMA N 1 Sedayu menuturkan bahwa dengan adanya media
belajar siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Media
pembelajaran sangat
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membantu guru menyampaikan materi kepada siswa. Beberapa media
pembelajaran yang kerap digunakan oleh guru diantaranya PPT (Power Point),
gambar, video, dan alat peraga. Media memberikan kemudahan bagi siswa
untuk memahami materi-materi yang bersifat abstrak atau yang tidak dapat
dipraktekkan, disentuh maupun dihadirkan dalam kelas secara langsung seperti
materi Sistem Koordinasi. Sistem koordinasi merupakan materi pembelajaran
yang terdiri dari sistem saraf, sistem hormon dan sistem indra.
Tidak mendukungnya materi pembelajaran yang mampu dihadirkan di
dalam kelas dapat mempengaruhi sikap siswa dalam memahami dan mengikuti
pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka metode permainan dapat menjadi
alternatif dalam penyampaian materi Sistem Indra. Menurut Priatmoko (2012),
penggunaan media berbasis permainan memiliki pelung untuk membuat proses
pembelajaran menjadi lebih efektif dan inovatif, serta membantu siswa untuk
belajar secara mandiri dan menciptakan suasana kreatif, sehingga kegiatan
belajar menjadi menarik. Tidak dipungkiri bahwa permainan adalah sebuah
kegiatan yang disenangi oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu dengan
menggunakan permainan diharapkan suasana belajar menjadi lebih menarik dan
menyenangkan, sehingga dapat mengurangi perasaan tertekan pada siswa.
Teori ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani
(2019) mengenai Pengembangan Media Puzzle Kubus “Pak Rando” Pada
Pembelajaran IPS Kelas IV SD N Baciro Yogyakarta. Hasil penelitian diperoleh
nilai 4.69 dari ahli materi, 5 dari ahli media, 4.73 dari uji produk dan 4.61 dari
uji pemaikaian yang menunjukkan bahwa media berbasis permainan yang
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dikembangkan layak digunakan dan mampu menarik perhatian siswa dalam
pembelajaran. Selain itu, penelitian yang sama dilakukan oleh Dwitama (2018)
dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Rubik Pintar Pada Materi
Bangun Ruang Kubus. Penelitian tersebut memperoleh nilai 87.11% dari ahli
materi, 94.82% dari ahli media, 3.825 dari uji kelompok, dan 3.956 dari uji
kelompok besar, yang mengartikan bahwa produk pengembangan media Rubik
Pintar layak digunakan dan diterapkan pada siswa.
Mengadaptasi konsep pada penelitian sebelumnya dengan memodifikasi
isi materi, bahan dan kelengkapan media, maka peneliti melakukan
pengembangan media pembelajaran konvensional berbasis permainan.
Pengembangan media pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan daya
tarik dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran pada materi Sistem
Indra.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan
masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bagaimana desain media pembelajaran Magic Cube Box pada materi Sistem
Koordinasi sub bab Sistem Indra?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan media Magic Cube Box dalam
pembelajaran Biologi pada materi Sistem Koordinasi sub bab Sistem Indra?
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C. BATASAN MASALAH
Batasan masalah dalam penelitian Research and Development adalah :
1. Penelitian ini merupakan pengembangan media pembelajaran Magic Cube
Box yang di dalamnya memuat gambar beserta keterangannya mengenai alat
/ organ pada Sistem Indra seperti lidah, kulit, mata, telinga dan hidung.
2. Materi yang digunakan dalam penelitian adalah Sub-materi Sistem Indra
dari materi Sistem Koordinasi.
3. Penelitian merupakan pengembangan media pembelajaran untuk siswa
kelas XI
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
1. Untuk membuat desain pengembangan media pembelajaran Magic Cube
Box pada materi Sistem Koordinasi sub bab Sistem Indra
2. Untuk mengetahui kualitas dan kelayakan media Magic Cube Box dalam
pembelajaran Biologi pada materi Sistem Koordinasi sub bab Sistem Indra
yang telah dibuat
E. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak
diantaranya :
1. Bagi Siswa
Membantu siswa dalam memahami dan mengingat organ-organ yang
terdapat pada materi Sistem Koordinasi sub bab Sistem Indra
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2. Bagi Guru Biologi
Memberikan suatu pilihan alternatif dalam memilih media pembelajaran
yang mudah dipahami, menarik dan menyenangkan untuk siswa.
3. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan mampu dijadikan bahan, guna mengembangkan media
pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
1. Belajar
A. Pengertian Belajar
Belajar merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam
kehidupan manusia. Belajar menjadi sebuah sarana bagi seseorang untuk
memahami suatu konsep baru, mengalami perubahan tingkah laku,
keterampilan dan sikap (Prasetyana, Sajidan dan Maridi, 2015). Kegiatan
belajar menekankan interaksi anatra individu dan lingkungannya. Sehingga
secara umum belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan atau peningkatan
kualitas pada diri manusia akibat adanya interaksi antara individu dengan
lingkungannya.
Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat menjadi tempat atau
wadah bagi siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang
dimiliki. Ketertarikan siswa dalam dunia belajar dapat ditimbulkan melalui
pengalaman-pengalaman belajar yang menarik dan tentunya melibatkan siswa
secara langsung. Penggunaan pendekatan Discvery Learning menjadi sebuah
pilihan model gaya belajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan
masalah, belajar mandiri, berpikir kritis, dan pemahaman serta belajar kreatif
(Akinbobola dan Afolabi, 2010).

Peran guru sebagai fasilitator belajar

mengarahkan dan membimbing siswa yang menjadi subjek untuk memperoleh
hasil belajar yang diinginkannya.
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B. Tujuan Belajar
Umumnya tujuan belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada
individu. Melalui proses belajar diharapkan seorang mampu melakukan
perubahan maupun peningkatan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
serta mampu memperoleh pengalaman hidup. Bloom menggolongkan bentuk
tingkah laku sebagai tujuan belajar menjadi tiga ranah (Isti’adah, 2020), antara
lain :
a. Ranah kognitif.
Ranah kognitif berkaitan dengan cara berpikir, cara mengetahui dan cara
memecahkan maslah pada individu.
b. Ranah efektif
Ranah efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi dan
penyesuaian peran social yang meliputi kepekaan individu terhadap suatu
hal tertentu dan kesediaan untuk memperhatikannya.
c. Ranah psikomotor
Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan / skill yang bersifat
manual dan motorik pada diri individu.
2. Media Pembelajaran
A. Pengertian Media Pembelajaran
Media berasal dari bahasa latin “medium” yang artinya perantara atau
pengantar. Dikutip dari Association for Educational Communication and
Technology media didefinisikan sebagai segala bentuk yang digunakan dalam
proses penyaluran informasi (Umar dan Metro, 2014). Dunia pendidikan
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menggunakan media sebagai sebuah alat yang berperan membawa pesan dari
sumber belajar kepada siswa. Media pembelajaran dapat membantu guru
dalam menyajikan rangkaian informasi pada materi pembelajaran dengan lebih
menarik dan jelas sehingga akan mudah dipahami oleh siswa. Maka pemilihan
media pembelajaran harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, sasaran
penggunaan media, karakteristik media, efisiensi waktu dalam penggunaan
media, biaya, dan ketersediaan (Falahudin, 2014)
B. Manfaat Media Pembelajaran
Penggunaan

media

pembelajaran

di

dalam

kelas

mampu

mengoptimalkan proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu
siswa dan guru dalam mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan.
Penggunaan media pembelajaran dapat merangsang pikiran, perasaan, dan
kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk
menambah informasi baru pada diri siswa, sehingga nantinya tujuan
pembelajaran dapat tercapai (Hamid, dkk, 2020). Teori yang sama juga
disampaikan Kemp dan Dayton pada tahun 1985, secara terperinci mengenai
manfaat media pembelajaran (Falahudin, 2014) :
a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan.
Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam menyamakan
penafsiran materi yang disampaikan oleh guru, sehingga mengurangi
terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa.
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b. Proses pembelajaran menjadi jelas dan menarik.
Media pembelajaran mampu menampilkan informasi melalui suara,
gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun manipulasi yang
dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa dan merangsang siswa
bereaksi secara fisik maupun emosional, sehingga suasana belajar menjadi
hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.
c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
Media pembelajaran yang dirancang untuk dapat membantu guru dan
siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses
pembelajaran. Adanya media pembelajaran, guru dapat mengatur kelas
sehingga siswa aktif dalam proses belajar.
d. Efisien dalam waktu dan tenaga.
Media mampu merangkum topik atau materi pelajaran menjadi lebih
ringkas dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan kemampuannya tersebut
tujuan pembelajaran akan lebih mudah dicapai secara maksimal dengan
waktu dan tenaga seminimal mungkin.
e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Media pembelajaran memberikan pengalaman belajar secara nyata
pada siswa melalui kegiatan melihat, menyentuh dan merasakan, sehingga
pemahaman belajar siswa menjadi lebih baik, lebih efisien dan membantu
siswa menyerap materi pelajaran dengan lebih mendalam dan utuh.
f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan
kapan saja.
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Media pembelajaran dapat dirancang menyesuaikan kebutuhan,
situasi dan kondisi siswa, sehingga proses belajar dapat dilakukan dengan
lebih leluasa. Telah banyak pengembangan media pembelajaran yang
menggunakan komputer, web, video dan lainnya, yang memungkinkan
siswa dapat melakukan kegiaan belajar secara mandiri, tanpa terkait oleh
waktu dan tempat.
g. Media dapat menumbuhkan sikap dan pandangan positif siswa terhadap
materi dan proses belajar.
Media membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik yang
dapat menumbuhkan sikap cinta akan ilmu pengetahuan dan gemar
mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan.
h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif.
Adanya media pembelajaran membuat guru memiliki waktu untuk
memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu
kesulitan siswa dalam belajar, pembentukan kepribadian, memotivasi
siswa dan lain-lain.
i. Media dapat membuat meteri pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkrit
Media pembelajaran mampu menyajikan materi pelajaran yang
rumit menjadi lebih sederhana dan jelas. Media memberi pengalaman dan
pemahaman pada siswa mengenai bentuk dan proses yang tidak dapat
ditemui langsung dalam kehidupan sehari-hari.
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j. Media dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu
Media pembelajaran dapat menghadirkan hal-hal yang terbatas
ruang dan waktu dalam proses pembelajaran siswa melalui gambar dan
video yang dapat menampilkan kejadian-kejadian masa lalu ataupun yang
terjadi di negara lain.
k. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indra manusia
Dalam pelajaran Biologi siswa dituntun untuk memahami sebuah
objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar ataupun terlalu jauh, namun
dengan bantuan media siswa dapat memahami dan mengamati bentuk
objek tersebut dengan mudah. Sebagai contoh proses perkembangan janin
dalam kandungan selama sembilan bulan, dapat dipercepat dan disaksikan
melalui media hanya dalam waktu yang singkat.
C. Jenis-jenis Media Pembelajaran
Secara umum media pembelajaran dibedakan menjadi media visual,
media audio dan media audio-visual. Namun seiring dengan perkembangan
zaman penggolongan media telah disesuaikan dengan karakteristiknya,
begitupula dengan media pembelajaran visual. Smaldino mengklasifikasi
media visual secara terperinci menurut karekteristiknya (Batubara, 2020).
1. Realistik
Media visual realistik merupakan sebuah media berupa foto dengan
tampilan dan warna yang sama dengan objek aslinya sehingga tampak
begitu nyata. Sedangkan gambar, simbil, ikon maupun sketsa yang warna
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dan tampilannya tidak sama dengan objek aslinya dinamakan media visual
bukan realistik.
2. Analogi
Media visual analogis adalah media visual yang berfungsi untuk
menyampaikan konsep melalui analogi gambar yang bercerita mengenai
konsep tersebut.
3. Organisasional
Media visual organisasional adalah media dengan sebuah gambar yang
mendiskripsikan hubungan kualitatif antar elemen / komponen. Contoh
umum media ini seperti diagram alur dan peta.
4. Relasional
Media visual relasional merupakan media visual yang menggambarkan
hubungan kuantitatif antar elemen. Contohnya seperti data pada diagram
batang, grafik garis waktu, dan diagram lingkaran.
5. Tranformasional
Media visual tranformasional adalah media visual yang menggambarkan
sebuah pergerakan atau perubahan berdasarkan dengan waktu dan
tempatnya, seperti gambar siklus air ataupun proses perkembangbiakan
hewan.
6. Interpretif
Media visual interpretif adalah media visual yang menggambarkan
hubungan teoritis atau abstak, seperti skematik sirkuit listrik. Media ini
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berfungsi membantu siswa dalam memahami suatu proses atau kejadian
yang tidak terlihat.
D. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran yang Baik
Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang
baik (Asyhar, 2011), antara lain:
1. Jelas dan rapi.
Kriteria jelas dan rapi mencakup peraturan format sajian atau bentuk
penyajian, suara, tulisan dan ilustrasi gambar. Media pembelajaran yang
tidak memenuhi kriteria tersebut atau kurang rapi dapat mengurangi
kemenarikan dan kejelasan media, sehingga fungsi media sebagai
perbaikan dalam pembelajaran tidak maksimal.
2. Bersih dan menarik.
Media yang bersih adalah media yang tidak terdapat gangguan pada teks,
gambar, suara dan video pada media pembelajaran. Produk media
pembelajaran yang kurang bersih nantinya dapat mengganggu konsentrasi
dan mengurangi nilai kemenarikan media.
3. Cocok dengan sasaran.
Media yang dipilih harus sesuai dengan kapasitas sasaran penggunanya.
Keefektifan media untuk kelompok belum tentu sama dengan apabila
media digunakan perorangan.
4. Relevan dengan topik yang diajarkan.
Sebuah media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik isi berupa
fakta, konsep, prinsip, dan prosedural kecil atau generalisasi. Selain itu
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relevansi untuk mebuat pembealajaran menjadi efektif, maka media harus
selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan
mental siswa.
5. Sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Media pembelajaran yang baik harus sesuai dengan tujuan instruksional
yang ditetapkan dan mengacu pada salah satu atau gambungan dari ranah
kognitif, afektif dan psikomotor.
6. Praktis, luwes, dan tahan.
Kriteria ini dimaksudkan agar guru memilih media pembelajaran yang
telah tersedia dan mudah didapat. Media pembelajaran yang baik
sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan
yang tersedia di sekitarnya, dan mudah dipindahkan serta dibawa.
7. Berkualitas baik.
Media pembelajaran yang baik juga harus memiliki kualitas yang baik.
Sebuah media harus memenuhi persyaratan teknis tertentu, contohnya
seperti kualitas gambar pada pengembangan visual harus harus memiliki
resolusi gambar yang tinggi, sehingga pesan atau informasi pada media
dapat tersampaikan dengan baik karena tidak terganggu oleh elemen
lainnya.
8. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar.
Ukuran media sebaiknya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. media
yang terlalu besar atau terlalu kecil akan sulit digunakan dalam suatu kelas
dan dapat menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi kurang kondusif.
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E. Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Permainan
Game atau permainan adalah suatu kegiatan yang digemari oleh banyak
kalangan dan dilakukan sebagai hiburan atau untuk mendapatkan kesenangan.
Game dapat menyebabkan pemainnya menjadi kecanduan sehingga kerap lupa
waktu. Namun di lain sisi melalui game seseorang juga dapat belajar banyak
hal seperti sportivitas, semangat pantang menyerah dan beradu strategi
(Kavihta, 2015).
Dalam dunia pendidikan permainan dapat digunakna sebagai model
ataupun media saat proses pembelajaran. Sebagai media pembelajaran,
permainan mempunyai peluang yang cukup baik untuk menunjang proses
pembelajaran agar lebih efektif dan inovatif. Siswa lebih menyukai
pembelajaran yang lebih menyenangkan dan santai, sehingga tidak merasa
berada dalam tekanan ketika belajar. Permainan yang berperan sebagai media
pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa dalam proses belajar secara
mandiri dan menciptakan suasana kreatif bagi siswa, sehingga kegiatan belajar
menjadi lebih menarik (Priatmoko, 2012)
Permainan yang dijadikan sebagai media pembelajaran memiliki
kelebihan untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan untuk
dilakukan sehingga dapat menghibur dan menarik perhatian siswa, selain itu
media permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif antara siswa dengan
guru ataupun siswa dengan teman sebayanya. Media pembelajaran berbasis
permainan memiliki beberapa keunggulan seperti (Sadiman dkk, 2011) :
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1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan
memberikan efek terhibur.
2. Dengan adanya permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif siswa
untuk belajar.
3. Permainan dapat memberikan umpan balik secara langsung.
4. Permainan memungkinkan penerapan konsep ataupun peran-peran ke
dalam situasi pernah yang sebenarnya di dalam masyarakat.
5. Permainan bersifat luwes.
6. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak.
F. Media Pembelajaran Magic Cube Box
Pemikiran pengembangan media Magic Cube Box berasal dari keunikan
permainan Magic Folding Photo Cube. Pada pengembangan ini, peneliti
memodifikasi bahan hingga desain gambar yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan tujuan pengembangan.
Magic Folding Photo Cube adalah sebuah album foto minimalis
berbentuk kubus dengan cara bermainnya mirip seperti permainan puzzle yang
menyusun atau memadukan potongan gambar sehingga menjadi satu gambar
utuh. Magic Folding Photo Cube terdiri dari 8 kubus kecil yang disusun
menjadi satu buah kubus berukuran besar dengan 6 sisi. Agar tidak mudah
lepas, dalam penyusunannya diberikan perekat di beberapa titik sisi kubus.
Karena permainan ini merupakan sebuah album foto minimalis maka di tiap
sisi pada kubus ditempeli sebuah gambar atau foto. Cara bermain Magic
Folding Photo Cube adalah dengan membuka potongan bagian kubus sesuai
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dengan arah bukanya yaitu dari dalam keluar, maka sisi-sisi kubus akan
menampilkan gambar yang semula acak menjadi satu gambar utuh.
Pengembangan media pembelajaran Magic Cube Box pada materi
sistem indra mengikuti konsep bentuk dan cara penggunan atau bermain Magic
Folding Photo Cube, namun pada sisi-sisi kubus dimodifikasi dengan
memberikan gambar organ alat indra beserta keterangannya. Selain itu sebagai
dasar ketahanan media, peneliti menggunakan triplek sebagai bahan baku
pembuatan media Magic Cube Box. Dengan adanya pengembangan media
pembelajaran ini, diharapkan media Magic Cube Box dapat menjadi alternatif
media pembelajaran atau media pendamping pembelajaran pada mata
pelajaran Biologi sub-materi Sistem Indra.

Gambar 2.1 Magic Folding Photo Cube
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G. Materi Sistem Indra Kelas XI SMA
Biologi adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang
makhluk hidup. Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran pada Kurikulum 2013
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, menyebutkan bahwa terdapat 14
kompetensi dasar pada mata pelajaran biologi kelas XI. Fokus pengembangan
media pembelajaran Magic Cube Box dalam penelitian ini, terdapat pada materi
sistem indra. Pada mata pelajaran Biologi kelas XI, sistem indra merupakan
bagian dari materi sistem koordinasi. Sub-materi sistem indra pada sistem
koordinasi mempelajari tentang mekanisme koordinasi dan regulasi serta
gangguan fungsi yang dapat terjadi. Sesuai dengan Kompetensi Dasar Biologi
SMA kurikulum 2013, materi ini ditetapkan pada KD 3.10.
Tabel 2.1 Kompetensi Dasar Biologi Kelas XI SMA
Kompetensi Dasar
Bab Materi
3.10
Menganalisis 4.10 Menyajikan hasil Sistem Saraf
hubungan
antara analisis pengaruh pola Sistem Hormon
struktur
jaringan hidup
terhadap Sistem Indra
penyusun organ pada kelainan pada struktur
sistem
koordinasi dan fungsi organ sistem
(saraf, hormone dan koordinasi
yang
alat
indra)
dalam menyebabkan
kaitannya
dengan gangguan sistem saraf
mekanisme koordinasi dan hirmin manusia
dan regulasi serta berdasarkan
studi
gangguan fungsi yang literatur.
dapat terjadi pada
sistem
koordinasi
manusia.
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B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Pengembangan
Media Pembelajaran Rubik Pintar Pada Materi Bangun Ruang Kubus yang
dilakukan oleh Dwitama (2018). Penelitian dilakukan di SMP Islam At-Taqwa
Tangerang Selatan yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon
siswa terhadap media rubik pintar pada materi bangun ruang. Hasil penelitian
menunjukkan skor penilaian 87.11% dari ahli materi, 94.82% dari ahli media,
3.825 dari uji kelompok kecil, dan 3.956 dari uji kelompok besar, yang berarti
media tersebut layak digunakan dan diterapkan pada siswa.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wardani (2019) tentang
Pengembangan Media Puzzle Kubus “Pak Rando” Pada Pembelajaran IPS
Kelas IV SDN Baciro Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk menghasilkan
sebuah produk berupa media puzzle kubus yang layak digunakan dalam
pembelajaran sehingga mampu menarik perhatian siswa dalam pembelajaran.
Hasil penelitian ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata validasi dari ahli
materi 4.69 dan ahli media 5. Produk yang dikembangkan juga melewati uji
produk dan uji coba pemakaian, dan mendapatkan skor rata-rata 4.73 dan 4.61.
Dari penilaian tersebut Media Puzzle Kubus untuk pembelajaran IPS
dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran.
Selain kedua penelitian tersebut, peneliti juga menambahkan penelitian
lainnya mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis permainan yang
dilakukan oleh Mulyanti (2019) tentang Pengembangan Media Woody Puzzle
pada materi Archaebacteria dan Eubacteria di SMA Negeri 15 Bandar lampung.
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Tujuan untuk mengetahui respon siswa dan kelayakan produk Woddy Puzzle
sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Woody
Puzzle sangat baik dan layak digunakan sebagai media dalam proses
pembelajaran dengan skor penilaian dari validator media, materi dan bahasa
adalah 87%, 84% dan 100% yang tergolong dalam kategori “Sangat Layak”
Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas maka dapat digambarkan
sebuah desain literatur map sebagai berikut :
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Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Game

Annisa Trista Dwitama
(2018)
Pengembangan
Media
Pembelajaran Rubik Pintar
Pada Materi Bangun Ruang
Kubus
Tujuan :
Menjelaskan pengembangan
dan kelayakan serta respon
peserta didik terhadap media
rubik pintar pada materi
bangun ruang

Putri Wisni Wardani (2019)
Pengembangan Media Puzzle
Kubus “Pak Rando” Pada
Pembelajaran IPS Kelas IV
SDN Baciro Yogyakarta
Tujuan :
Menghasilkan sebuah produk
berupa media puzzle kubus
yang layak digunakan dalam
pembelajaran
sehingga
mampu menarik perhatian
siswa dalam pembelajaran
IPS.

Ika Mulyanti (2019)
Pengembangan Media Woody
Puzzle
Pada
Materi
Archaebacteria
dan
Eubacteria.
Tujuan :
Mendeskripsikan
proses
untuk mengetahui kelayakan
Pengembangan Media Woody
Puzzle
Pada
Materi
Archaebacteria
dan
Eubacteria

Output :
Media belajar Rubik Pintar
berbentuk hard pada materi
bangun ruang kubus untuk
siswa SMP kelas VII

Output :
Media belajar Puzzle Kubus
berbentuk hard yang memuat
materi pembelajaran IPS Kelas
IV

Output :
Media belajar Woody Puzzle
berbentuk hard yang terbuat
dari kayu untuk materi
Archaebacteria dan Eubacteria

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
Pengembangan Media Pembelajaran Magic Cube Box Pada
Materi Sistem Indra Untuk Siswa SMA Kelas XI

Gambar 2.2. Literature Map
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C. Kerangka Berpikir
Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi guru
dalam kegiatan belajar bersumber pada tidak mendukungnya materi yang dapat
dihadirkan di dalam kelas seperti materi Sistem Indra. Hal ini cukup
mempengaruhi sikap siswa dalam memahami dan mengikuti pembelajaran.
Siswa menjadi kurang berperan aktif dan fokus dalam proses pembelajaran.
berdasarkan analisis yang dilakukan, penggunaan metode permainan dapat
menjadi alternatif untuk menarik minat dan motivasi siswa dalam mempelajari
materi Sistem Indra.
Metode permainan memiliki peluang menjadikan proses permbelajaran
menjadi lebih efektif. Penerapan metode permainan tentunya juga didukung
dengan media yang menarik dan menyenangkan. Menurut Priatmoko (2012)
media pembelajaran berbasis permainan dapat membantu siswa belajar secara
mandiri dan menciptakan suasana kreatif, sehingga proses belajar menjadi
lebih menarik.
Pendapat ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwitama
(2018) tentang Pengembangan Media Pembalajaran Rubik Pintar Pada Materi
Bangun Ruang Kubus dan Wardani (2019) tentang Pengembangan Media
Puzzle Kubus “Pak Rando” Pada Pembelajaran IPS Kelas IV SD N Baciro
Yogyakarta. Hasil penelitian menjukkan bahwa produk media pembelajaran
yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mulyanti (2019) mengenai
Pengembangan Media Woody Puzzle

pada materi Archaebacteria dan
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Eubacteria. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini
untuk mengetahui respon siswa dan kelayakan produk yang dikembangkan.
Hasilnya adalah produk media pembelajaran woody puzzle layak untuk
digunakan dalam proses pembelajara.
Ketiga penelitian diatas menghasilkan produk media pembelajaran
konvensional berbasis permainan. Media konvensional sendiri merupakan
sebuah media yang dalam pengoprasiannya tidak bergantung pada benda
elektronik dan internet. Media ini mudah digunakan dan dikembangkan karena
bersifat sederhana serta dapat ditemukan dalam lingkungan sekitar. Selain itu
dalam penggunaannya guru maupun siswa tidak memerlukan keterampilan
khusus.
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Analisis Kebutuhan
Keterbatasan materi pelajaran yang
tidak dapat dihadirkan di dalam
kelas mempengaruhi sikap siswa
dalam memahami dan mengikuti
pembelajaran.
Hal
tersebut
kemudian berdampak pada :
 Motivasi belajar siswa
rendah
 Keterlibatan / keaktifan
siswa dalam kegiatan belajar
rendah
Solusi :
 Media pembelajaran berbasis
permainan
berpeluang
menunjang kegiatan belajar
menjadi lebih efektif dan
inovatif.
 Media pembelajaran berbasis
permainan membantu siswa
belajar secara mandiri dan
menciptakan suasana kreatif
bagi
siswa,
sehingga
pembelajaran lebih menarik
 Penelitian yang dilakukan oleh
Dwitama (2018), Wardani
(2019) dan Mulyanti (2019)
menunjukkan
bahwa
pengembangan
media
pembelajaran
konvensional
berbasis
permainan
layak
digunakan dan diterapkan dalam
pembelajaran.

Potensi
 Media sangat penting dalam
proses pebelajaran
 Media
berperan
dalam
membantu
guru
menyampaikan
materi
pembelajaran
 Media
membantu
siswa
mempermudah
memahami
materi pembelajaran
 Media dapat meningkatkan
antusiasme
siswa
dalam
kegiatan pembelajaran
 Media berbasis permainan
dapat menciptakan suasana
belajar yang menarik dan
menyenagkan
 Media
pembelajaran
kovensional tidak terbatas
oleh teknologi seperti internet,
aplikasi, dan media elektronik.
 Media konvensional mudah
dioprasikan sehingga guru dan
siswa tidak memerlukan
kemampuan khusus
 Media konvensional mudah
untuk
didapat
dan
dikembangkan

Media Pembelajaran berbasis
permainan Magic Cube Box pada
materi Sistem Indra untuk siswa
kelas XI

Gambar 2.3. Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and
Development (Penelitian dan Pengembangan). Research and Development (RnD)
adalah jenis penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifannya, sehingga perlu dilakukan secara longitudinal
/ bertahap.
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti mengadaptasi
prosedur penelitian dari Brog and Gall yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013)
namun dengan adanya pembatasan. Adapun pembatasan dilakukan karena
keterbatasan waktu dan hanya diuji secara terbatas serta tidak untuk diproduksi
secara masal. Dari 10 langkah penelitian, peneliti hanya melaksanakan 5 langkah
penelitian yang meliputi 1. Potensi dan masalah, 2. Pengumpulan data, 3. Desain
produk, 4. Validasi desain, 5. Revisi desain. Berikut penjabaran secara detail
mengenai langkah penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti.
1. Potensi dan Masalah
Tahap potensi dan masalah dilaksanakan oleh peneliti dengan melakukan
studi literature dan analisis kebutuhan bedasarkan hasil wawancara. Studi
literature yang dilakukan membantu peneliti dalam menemukan permasalahan
yang terjadi dalam pembelajaran Biologi dan menemukan ide megenai
pengembangan media
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pembelajaran apa saja yang dapat dilakukan. Tahap berikutnya yaitu
wawancara, tahap ini dilakukan guna melihat permasalahan pembelajaran yang
dialami oleh guru secara nyata dan memantapkan ide mengenai pengembangan
media yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data atau informasi digunakan sebagai bahan perencanaan
produk yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan
yang ditemukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada guru
Biologi kelas XI mengenai model, metode, materi yang sulit, dan media yang
digunakan serta kendala-kendala yang dihadapi selama pembelajaran. Kegiatan
wawancara dilaksanakan di 4 sekolah negeri yang tersebar di Kabupaten Klaten
dan Kabupaten Bantul, empat sekolah tersebut diantaranya yaitu SMA N 2
Klaten, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Banguntapan, SMA N 1 Sedayu.
3. Desain Produk
Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya yakni desain
produk. Pada tahap ini pembuatan desain produk mengacu padahasil studi
literature yang dilakukan oleh peneliti. Perencanaan bentuk media Magic Cube
Box yang dikembangkan mengadaptasi permainan Magic Folding Photo Cube
yang memiliki cara bermain seperti puzzle dengan memadukan gambar.
Pembuatan desain produk diwujudkan dalam beberapa tahapan, yakni :
a. Menentukan bahan pembuatan media Magic Cube Box
b. Menentukan ukuran media yang dikembangkan
c. Membuat desain gambar rancangan media Magic Cube Box
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d. Mendesain gambar alat indra
e. Mendesain kotak penyimpanan media Magic Cube Box
f. Menyusun langkah penggunaan media Magic Cube Box
g. Menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran
h. Membuat LKPD sebagai pendamping media Magic Cube Box
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses pengujian untuk menilai rancangan
desain produk, baik kelebihan, kekurangan dan kesesuaian kriteria
pengembangan media pembelajaran yang dibuat. Pada tahap ini proses validasi
dilakukan oleh ahli media, ahli materi dan 2 guru Biologi kelas XI.
5. Revisi Desain
Setelah melakukan validasi desain, tahap berikutnya yakni revisi desain.
Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk
media yang dikembangkan berdasarkan kritik dan saran dari tenaga ahli atau
validator.
C. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Berikut spesifikasi produk media pembelajaran yang dikembangkan :
1. Media pembelajaran Magic Cube Box yang dikembangkan merupakan
media konvensional
2. Media pembelajaran Magic Cube Box berbentuk kubus.
3. Media pembelajaran Magic Cube Box memuat materi Biologi kelas XI
dengan pembatasan pokok bahasan pada materi sistem koordinasi sub
materi sistem indra.
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4. Media pembelajaran Magic Cube Box merupakan media pendamping pada
materi sistem indra.
5. Media pembelajaran Magic Cube Box tersusun dari 8 kubus kecil yang
masing-masing kubus berukuran 10×10×10 cm.
6. Media pembelajaran Magic Cube Box secara keseluruhan berukuran
20×20×20 cm.
7. Dengan ukurannya yang cukup besar, media pembelajaran Magic Cube Box
dimainkan/digunakan dengan menggunakan kedua tangan.
8. Media pembelajaran Magic Cube Box terbuat dari bahan triplek sehingga
mampu digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
9. Agar tidak mudah lepas, berberapa titik sisi media ditempel dengan sebuah
perekat.
10. Media pembelajaran Magic Cube Box menampilkan gambar-gambar alat
indra dan bagian-bagiannya beserta dengan keterangannya pada tiap sisisisinya.
11. Gambar pada media Magic Cube Box dicetak dengan menggunakan sticker
vinly dan dilaminasi.
12. Media pembelajaran Magic Cube Box dilengkapi dengan box / kotak /
wadah penyimpanan.
13. Kotak penyimpanan media Magic Cube Box terbuat dari karton dan diberi
pengunci serta pengait untuk memudahkan pengguna dalam membawa.
14. Media pembelajaran Magic Cube Box dilengkapi dengan petunjuk
penggunaannya yang tertempel dibalik penutup kotak penyimpanan.
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15. Media pembelajaran Magic Cube Box dilengkapi dengan lembar kerja
peserta didik (LKPD) yang dicetak dengan menggunakan kertas ivory 310
dan dilaminasi dua sisi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
wawancara dan pengisian lembar validasi yang berupa angket / kuisioner.
1. Wawancara
Wawancara dilaksanakan untuk dapat mengetahui kendala yang dialami
guru Biologi kelas XI khususnya dalam penggunaan media ajar selama kegiatan
pembelajaran. Penelitian menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan
memberikan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data
hasil wawancara kemudian dianalisis dan digunakan untuk menemukan potensi
pengembangan produk yang dilaksanakan.
2. Angket / Kuisioner
Angket / kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan
memberikan seperangkat pertanyaan tertulis pada guru Biologi kelas XI untuk
mengukur kualitas produk media yang dikembangkan sesuai dengan aspek
penilaian yang telah ditentukan. Jenis angket yang digunakan adalah angket
pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban menggunakan skala likert yang
menunjukkan tingkat setuju terhadap pernyataan pada angket.
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E. Instrumen Pengumpulan Data
1. Lembar Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
Wawancara diperlukan sebagai dasar informasi dalam melakukan analisis
kebutuhan untuk menemukan potensi dalam penelitian dan pengembangan
produk yang dilaksanakan. Dalam pengumpulan data diperlukan instrument
sebagai pedoman pelaksanaan wawancara yang berisikan butir-butir pertanyaan
mengenai model, metode dan media ajar beserta dengan kendala yang
ditemukan oleh guru pada pelaksanaan pembelajaran Biologi di kelas XI.
Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga guru dapat menjawabnya
secara bebas dan leluasa.
Berikut instrument yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan
wawancara :
Tabel 3.1 Indikator Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
1

2

3

4

Aspek Pertanyaan

Indikator

Informasi mengenai guru Nama Guru
biologi
Pendidikan Terakhir
Lama mengajar
Kelas yang diampu
Informasi
mengenai Akreditasi sekolah
keadaan sekolah
Kurikulum yang digunakan
Lama pemberlakuan kurikulum
Model
dan
Metode Model dan metode pembelajaran yang
Pembelajaran
yang digunakan
digunakan
Antusiasme siswa dalam mengikuti
pembelajaran
Kendala dalam proses pembelajaran
Solusi menghadapi kendala yang
ditemukan
Materi
pembelajaran Materi pembelajaran biologi yang dirasa
biologi
sulit pada kelas XI
Solusi yang diterapkan guru mengatasi
kesulitan materi yang dihadapi

No.
Pertanyaan
1
2
3 dan 5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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5

Media pembelajaran yang Pentingnya media dalam pembelajaran
digunakan
Media pembelajaran yang digunkan
dalam kegiatan belajar mengajar
Sumber media pebelajaran
Kendala dalam menggunakan media
pembelajaran
Antusiasme siswa dalam mengikuti
pembelajaran menggunakan media
pembelajaran
Pengembangan media yang sudah ada

16
15 dan 17
18
19
20
21

2. Lembar Kuisioner Validasi Produk
Lembar validasi berisikan pernyataan-pernyataan yang disusun secara
berstruktur untuk menguji kelayaka produk yang dikembangkan peneliti
berdasarkan pengetahuan para ahli. Validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli
media dan guru pembelajaran Biologi SMA. Lembar validasi dilengkapi dengan
instrument sebagai dasar penilaian yang dilakukan oleh para ahli.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Validasi Materi
Aspek penilaian

Indikator

Kesesuaian
media
dengan indikator dan
tujuan pembelajaran

1.

Ketercapaian
Kompetensi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ketercapaian tujuan
pembelajaran

1.

2.

No. Item
Instrumen
Kesesuaian media pembelajaran Magic
1
Cube Box dengan tujuan pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran Magic
2
Cube Box dengan indikator pembelajaran
Meningkatkan keaktifan siswa
1
Meningkatkan rasa kerjasama antar siswa
2
Membangun rasa ingin tahu siswa
3
Mendorong siswa untuk berfikir intuisi
4
Meningkatkan kemampuan analisis siswa
5
Melatih keterampilan kognitif siswa untuk
6
menemukan dan memecahkan masalah
Media pembelajaran Magic Cube Box
1
membantu siswa memahami materi sistem
indra
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Cakupan materi

Ketepatan materi

1. Media pembelajaran Magic Cube Box
mencakup keseluruhan
materi dalam
sistem indra
2. Media pembelajaran Magic Cube Box
sesuai dengan tingkat keterampilan
berfikir siswa SMA
1. Keakuratan gambar pada media Magic
Cube Box dengan materi sistem indra
2. Keakuratan keterangan pada gambar
3. Garis petunjuk yang menunjukkan
keterangan pada gambar terletak pada
posisi yang tepat dan jelas

1
2

1
2
3

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Validasi Media
Aspek penilaian
Kualitas Media

Indikator

1.
2.

Tampilan media

3.
1.
2.

Konten Isi

3.
1.
2.

3.

Penyajian media

1.
2.
3.

No. Item
Instrumen
Media dapat digunakan dalam jangka
1
panjang.
Bahan baku media Magic Cube Box
2
berkualitas baik
Bahan baku media Magic Cube Box aman
3
Jenis dan ukuran font yang digunakan jelas
1
dan mudah dibaca
Ukuran media Magic Cube Box yang
2
dibuat proporsional digunakan sebagai alat
pembelajaran di dalam kelas.
Kualitas gambar pada media baik
3
Sumber gambar relevan
1
Media pembelajaran Magic Cube Box
2
mampu meningkatkan aktivitas belajar
siswa
3
Media pembelajaran Magic Cube Box
mampu
membantu
siswa
dalam
memahami materi sistem indra
Media mudah digunakan
1
Media mudah dibawa / dipindahkan
2
Prosedur penggunaan media pembelajaran
3
Magic Cube Box jelas dan mudah dipahami
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Tabel 3.4 Kategori Penilaian Validasi
No.
1
2
3
4

Skor
Skor 4
Skor 3
Skor 2
Skor 1

Keterangan
Sangat setuju / sangat layak / sangat baik
Setuju / baik / sesuai layak
Tidak setuju / kurang setuju / kurang baik /
kurang sesuai / kurang layak
Sangat tidak setuju / sangat kurang baik /
sangat kurang sesuai / sangat kurang layak

Tabel 3.5 Kriteria Validator Pengembangan Media Pembelajaran Media
Magic Cube Box
Validator

Kualifikasi
Validator

Bidang Ahli

Dosen Materi
Pembelajaran

Lulusan S2 bidang
materi terkait

Ahli materi pembelajaran

Dosen Media
Pembelajaran

Lulusan S2 bidang
materi terkait

Ahli media pembelajaran

Guru

Lulusan S1 materi
terkait

Ahli pembelajaran kelas
XI

F. Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengetahui penilaian dan pendapat dari
produk yang dikembangkan peneliti. Metode analisis data dilakukan secara
kualitatif dan kuantitatif.
1. Analisis kualitatif
Analisis kualitatif didasarkan pada komentar yang didapatkan dari ahli
media, ahli materi dan guru Biologi kelas XI dalam lembar validasi. Metode analisis
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ini bertujuan untuk mengetahui kualitas serta kelayakan media Magic Cube Box
yang kemudian hasilnya menjadi bahan revisi.
2. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif didasarkan pada perolehan skor yang didapatkan dari
hasil validasi oleh ahli media, ahli materi dan guru Biologi kelas XI. Adapun
kategori penilaian mengacu pada parameter skala Likert dengan detail keterangan
skor 4 (sangat setuju), 3 (setuju), 2 (tidak setuju) dan 1 (sangat tidak setuju)
(Riduwan, 2009). Kategori ragu-ragu tidak diikutsertakan untuk menghindari sikap
keraguan pada validator. Perolehan skor kemudian dihitung rata-ratanya dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑋=

∑𝑥
𝑛

Keterangan :
X = Skor rata-rata
∑𝑥 = Jumlah skor yang diperoleh
𝑛 = jumlah keseluruhan item/aspek
Skor rata-rata kemudian dikonversikan dalam nilai kualitatif menggunakan
rumus Skala Likert yang diadaptasi dari Widyoko (2009) untuk mengetahui interval
penilaian skala numeriknya.
Tabel 3.6 Klasifikasi Penilaian Total
Rumus
X >Xᵢ + 1,8 × sbᵢ
Xᵢ + 0,6 × sbᵢ < X ≤ Xᵢ + 1,8 × sbᵢ
Xᵢ + 0,6 × sbᵢ < X ≤ Xi + 0,6× sbᵢ
Xᵢ – 1,8 × sbᵢ < X ≤ Xi – 0,6 × sbᵢ
X ≤ Xᵢ – 1,8 × sbᵢ

Interval Skor
>4,2
>3,4 – 4,2
>2,6 – 3,4
>1,8 – 2,6
≤1,8

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
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Penentuan kriteria :
Skor maksimal ideal = 5
Skor minimal ideal = 1
Skor aktual = X
Rata-rata ideal = Xᵢ
Simpangan baku ideal = sbᵢ
𝑋𝑖 =

1
(𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
2
1
(5 + 1) = 3
2

1
𝑠𝑏ᵢ = (𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙)
6
1
(5 − 1) = 0,67
6
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Penelitian ini dikatakan berhasil apabila :
1. Peneliti berhasil membuat media pembelajaran Magic Cube Box sebagai media
ajar pendamping pada materi sistem indra.
2. Kualitas media pembelajaran Magic Cube Box dinyatakan layak untuk uji
terbatas oleh validator
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kebutuhan
di beberapa sekolah. Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan melakukan
wawancara kepada guru bilogi kelas XI yang memiliki pengalaman mengajar
lebih dari 10 tahun. Beberapa sekolah yang menjadi tempat pengumpulan
informasi diantaranya adalah SMA N 1 Banguntapan, SMA N 1 Sedayu, SMA N
1 Jogonalan dan SMA N 2 Klaten. Tujuan peneliti memilih sekolah-sekolah
tersebut adalah untuk mengetahui media pembelajaran biologi yang digunakan
dan kendala yang ditemui selama proses belajar berlangsung di sekolah negeri
yang terletak di dua kabupaten dengan tingkat kemajuan yang tidak berbeda jauh
yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Bantul. Keempat sekolah tersebut
merupakan sekolah negeri yang terakreditasi A dan telah menerapkan kurikulum
2013 dalam sistem pembelajarannya.
Adapun pelaksanaan wawancara dilengkapi dengan instrumen pertanyaan
yang membahas mengenai proses kegiatan pembelajaran. Instrumen wawancara
telah disajikan secara terpetinci pada Bab III.

36
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
NO
1
2

3

DAFTAR
PERTANYAAN
Siapa nama Bapak/Ibu ?
Apa pendidikan terakhir
Bapak/Ibu saat ini ?

SMA N 1 BANGUNTAPAN

Sri Wahyuningsih
S1 Pendidikan, di IKIP
Yogyakarta. Lulus tahun
1997
Berapa lama Bapak/Ibu Sudah mengajar sejak tahun
mengajar ?
1997 hingga saat ini, atau
kurang lebih 22 tahun.

4

Kelas berapa saja yang Pernah mengampu di kelas
Bapak/Ibu ampu ?
10,11, dan 12. Namun tahun
ini (2019) khusus mengampu
pada kelas 10 dan 11

5

Berapa lama Bapak/Ibu Sejak tahun 1997 mengampu
mengampu kelas XI ?
kelas 10 dan 11, kemudian
pernah mengampu di kelas 12
pada tahun. Namun untuk
selanjutnya ada rolling guru
mengajar
di
berbagai
tingkatan kelas.

SMA N 1 SEDAYU

SMA N 2 KLATEN

SMA N 1 JOGONALAN

Heri Nur Wahyudin
S1 UNDIP Semarang ,
kemudian
mengambil
Akta di UNY 1976
Sudah mengajar sejak
tahun
1996.
Awal
mengajar di swasta,
kemudian sejak tahun
2003
mendapat
penugasan mengajar di
SMA N 1 Sedayu.
Saat ini mengampu kelas
10, 11 dan 12. Karena saat
ini guru dituntut untuk
mampu mengampu di
berbagai kelas sebagai
penguasaan materi
Awal mengajar di SMA N
1
Sedayu
(2003)
mengampu kelas 10 dan
11.

Dianita Hastiningrum
Pendidikan terakhir S1
Pendidikan Biologi di
UNS
Sudah mengajar selama
19 tahun sejak tahun
2000

Nurina Fajar Istiawati
Pendidikan terakhir S1
Pendidikan Bologi

Kelas X dan XI

Kelas X, XI dan XII

Sudah mengajar selama
10 tahun

Sudah mengajar di Tidak tentu bisa bergantikelas X dan XI selama ganti setiap tahunnya.
19 tahun
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6
7

8

9

Apa akreditasi di sekolah
Bapak/Ibu ?
Kurikulum apa yang
diterapkan di sekolah ini
?
Sejak kapan sekolah
menerapkan kurikulum
tersebut ?

Akreditasi sekolah A

Akreditasi sekolah A

Akreditasi sekolah A

Akreditasi sekolah A

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013

Kurikulum 2013

Sejak
tahun
2016
(sekolah pertama di
Kabupaten
Bantul
menggunakan kurikulum
2013)
Model dan metode yang
digunakan
disesuaikan
dengan
materi
pembelajaran.
Metode
yang digunkan seperti
diskusi.

Sejak tahun 2013

Kurikulum diterapakan
dari tahun 2014

Model
pembelajaran
yang digunakan ada
banyak,
contohnya
seperti
Descovery
Learning, Proble Based
Learning. Tetapi yang
paling sering digunakan
adalah
Descovery
Learning karena ada
tahapan
proses
kemudian
siswa
dituntut
untuk
menemukan sesuatu.
Untuk metode yang
digunakan
diskusi
informasi dan tanya
jawab

Model pembelajaran yang
diterapkan
Discovery
Learning.
Kemudian untuk metode
yang digunakan ada
diskusi dan tanya jawab

Sejak tahun 2016 namun
masih kelas 10. Pada tahun
2017 diterapkan di semua
kelas, dari kelas 10, 11 hingga
12
Selama
Bapak/Ibu Model
dan
metode
mengajar model dan disesuaikan dengan materi
metode apa yang sering pembelajaran.
Model
digunakan ?
pembelajaran yang pernah
digunakan seperti Discovery
Learning,
Inquiry¸Gallery
Learning,dll. Untuk metode
praktikum dan yang paling
sering digunakan adalah
Diskusi Informasi
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10

Bagaimana antusiasme
siswa
mengikuti
pembelajaran
dengan
model dan metode yang
Bapak/Ibu gunakan ?

Siswa antusias mengikuti Siswa antusias dalam Secara umum antusias,
pembelajaran
terutama mengikuti pembelajaran
namun juga tergantung
menggunakan
model
pada karakter siswa.
pembelajaran
discovery
learning dan sosio drama /
bermain peran

11

Apakah ada kesulitan
atau
kendala
yang
ditemui
selama
menggunakan model dan
metode yang digunakan
?

Kendala yang terjadi tidak
bisa langsung di rasakan
namun
perlu
melalui
pengujian atau penelitian.

12

Solusi apa yang biasanya
Bapak/Ibu
gunakan
untuk mengatasi kendala
tersebut ?

Tidak merasa kesulitan,
hanya terkadang siswa
mengalami
kesulitan
untuk menganalisis suatu

Kendala
yang
ditemukan disebabkan
karena kondisi siwa
yang tidak homogen
karena adanya sistem
zonasi (ada yang aktif,
ada yang tidak, ada yan
rajin ada yang malas,
ada yang pintar ada
yang kurang pintar),
sehingga guru harus
menseragamkan situasi
dan kondisi siswa.
Solusi yang diterapkan
adalah
pendekatan
personality
kepada
siswa diluar kegiatan
belajar mengajar

Jika pelajaran biologi
dipagi
hari
siswa
memiliki antusias yang
cukup tinggi atau jika
jam pelajaran siang dan
dari pagi belum ada
kegiatan diskusi maka
siswa akan antusias.
Kendalanya
adalah
mengkondisikan siswa,
dalam hal ini karena
siswa terkadang suka
mengandalkan
teman
yang dirasa cukup pintar

Menunjuk siswa untuk
menjawab
pertanyaan
lisan agar siswa dapat
berperan aktif didalam
kelas
dan
tidak
mengandalkan
teman
yang lain.
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13

Selama mengajar di Materi yang dirasa sulit yaitu
kelas XI, materi apa Sistem Gerak. Hal ini
yang Bapak/Ibu rasa dikarenakan siswa harus tau
sulit ?
dan menghafalkan tentang
rangka, baik itu nama tulang,
nama latinnya, letak dll,
kemudian yang kedua adalah
menggambarkan
gerakan
(otot,
perubahan
ATP
menjadi ADP hingga terjadi
gerakan) dll. Siswa masih
sulit untuk menghafalkan.
Namun dilain sisi sulit atau
tidaknya materi juga dapat
bergantung
terhadap
prasyarat pembelajaran yang
terdapat pada materi itu
sendiri.

14

Bagaimana Bapak/Ibu Menggunakan media rangka,
mengatasi hal tersebut ? kemudian dipelajari secara
perlahan dan bersama-sama,
kemudian
juga
bisa

Materi yang dirasa sulit
adalah jaringan hewan
karena memiliki hafalan
yang banyak, kemudian
antar jaringan memiliki
perbedaan yang tipis.

Materi yang dirasa sulit
adalah materi – materi
yang
tidak
bisa
dipraktekkan atau yang
besifat abstrak seperti
sistem imunitas, serta
bersifat hafalan seperti
sistem koordinasi.
Meskipun
telah
menggunakan
media
seperti torso siswa tetap
sulit menghafal bagianbagian pada sistem
indra (daya serap siswa
pada materi sistem
indra
rendah).
Sedangkan pada materi
sistem imun, belum ada
media seperti torso
yang dapat dipegang
oleh
siswa
untuk
menggambarkan bentuk
sistem imun itu sendiri.
Kesulitan
materi
tersebut diminimalisisr
dengan menggunakan
Power
Point,

Jaringan tumbuhan dirasa
cukup sulit dikarenakan
siswa kurang mampu
membedakan.

Solusinya
menjelaskan
siswa

dengan
kepada
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15

Buku pelajaran / buku
paket
apa
yang
Bapak/Ibu gunakan ?

16

Menurut
pendapat
Bapak/Ibu apakah media
pembelajaran
penting
digunakan
dalam
kegiatan
belajar
mengajar ?

17

Media pembelajaran apa
saja yang Bapak/Ibu
gunakan
selama
mengajar ?

menggunakan lagu yang
diganti liriknya.
Untuk
pelajaran
menggunakna buku dari
Direktorat
Jendral
Pendidikan,
Erlangga,
Yudistira dll
Media sangat penting untuk
membantu
menjelaskan
materi-materi tertentu. Hal ini
dikarenakan materi materi
pada biologi tidak dapat
dibayangkan.
Sehingga
dengan adanya media siswa
dapat menggunakan alat
indranya untuk memahami
materi melalui media.
PPT, Video, lagu dengan lirik
berisikan
materi
pembelajaran, sumber belajar
di lingkungan, kebun jamur,
untuk materi lingkungan ada
tempat pengolahan sampah,
green
gouse,
awetan/spesimen.

penayangan video serta
penggunaan torso.
Buku pelajaran yang Buku yang digunakan
digunakan dikarang oleh seperti buku paket dan
Slamet kaena banyak Erlangga
panduan praktikum.
Sudah pasti penting,
tanpa media siswa tidak
akan mampu mengerti
materi yang diajarkan.

Media
pembelajaran
sangat
penting
digunakan
untuk
menyampaikan materi
dan
konsep
pembelajaran. Tanpa
ada media pembelajaran
konsep materi sangat
sulit
tersampaikan
kepada siswa.
Media yang digunakan Media yang digunakan
PPT,
LKS
dan visual, audio, dan torso.
diterangkan
secara
manual (ceramah).
PPT digunakan untuk
mempercepat
pembelajaran. Kemudian
ada alat peraga dan
praktikum.
Untuk
video
diintegrasikan
dengan

Media penting untuk
menggiring persepsi anak
untuk memahami materi.

Media yang digunakan
video,
ppt
atau
menggunakan
torso
terganttung KD yang
digunakan pada saat
tersebut.
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materi dalam bab (include
dengan RPP), adanya
video juga didasarkan
pada kajian MGMP,
MGMP jugalah yang
membuat
/
mencari
videonya.
Media sudah tersedia dari
sekolah seperti preparat,
mikroskop dll, kemudian
untuk
materi
pembelajaran
sudah
berasal dari MGMP.

18

Darimana
Bapak/Ibu Sekolah dan inovasi guru.
memperoleh
media
tersebut ?

19

Apakah ada kendala atau Kemampuan siswa dalam Apabila
menggunakan
kesulitan
dalam menggunakan alat / media LKS soal-soal
yang
menggunakan
media seperti mikroskop
digunakan
dapat
pembelajaran
selama
dikatakan soal yang
kegiatan
belajar
ringan. Biasanya soal di
mengajar ?
LKS hanya menjadi
acuan untuk soal-soal
yang lebih sulit seperti
soal yang dibuat oleh
MKKS dll.
Siswa untuk memahami
materi perlu ada stressing
dari
guru,
namun

Untuk
media
pembelajaran berupa
torso telah disediakan
oleh sekolah. Namun
untuk media seperti
PPT dan terkadang juga
video guru membuat
sendiri
Tidak ada kendala
dalam
penggunaan
media
pembelajaran.
Kesulitan yang dialami
guru terdapat pada
proses
pebuatan
medianya.

Media sudah ada di
sekolah, guru tinggal
memanfaatkan

Kendala yang dihadapi
siswa kurang fokus ketika
pembelajaran terjadi serta
cukup sulit dibagian
siswa
menunjukan
bagian-bagian pada torso
sehingga harus membaca
referensi terlebih dahulu.
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20

Bagaimana antusiasme Dengan menggunakan media
siswa selama mengikuti membuat
pembelajaran
pembelajaran
dengan menjadi menyenangkan..
menggunkan
media
pembelajaran ?

21

Apakah
Bapak/Ibu Pengembangan
media
pernah mengembangkan pembelajaran yang sudah
media pembelajaran ?
pernah dilakukan seperti
membuat lagu yang liriknya
berisikan
materi
pembelajaran.

dibandingkan
dengan
cara manual siswa lebih
menikmati
dengan
menggunakan media.
Dilihat
dari
segi
antusiasme siswa dapat
dikatakan
relative.
Namun keuntungan bagi
siswa
adalah
dapat
memperjelas
materi
melalui gambar video dll.
Pernah, tapi masih sangat
terbatas,
contohnya
susunan DNA double
helix, mendesain sendiri
tentang sistem respirasi,
alat praktikum untuk
intensitas cahaya dalam
laut. Namun semua bab
sudah tersedia di MGMP

Sangat antusias, karena
media pebelajaran dapat
mengurangi rasa bosan
pada siswa.

Cukup membuat siswa
tertarik sehingga kondisi
kelas menyenangkan bagi
siswa.

Sudah
ada
media
pembelajaran
yang
dikembangkan
oleh
guru, contohnya seperti
Power Point, video, emodul.

Sudah pernah. Guru
membuat media seperti
model sel hewan dan
tumbuhan. Guru kurang
mengembangkan media
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Berdasarkan hasil wawancara guru menyadari pentingnya media dalam
proses pembelajaran. Media mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran biologi. Media yang kerpa digunakan oleh guru
diantaranya PPT (Power Point), video, gambar, LKS dan torso. Penggunaan
media tersebut disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang telah
ditentukan. Adanya media pembelajaran sangat membantu guru dalam
menyampaikan materi sehingga siswa lebih mudah untuk memahaminya. Selain
media pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah, tidak jarang guru juga
mengembangkan media pembelajarannya sendiri meskipun masih dalam skala
terbatas.
Guru tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan media pembelajaran
yang ada. Hanya saja kendala pembelajaran timbul disebabkan karena sifat materi
pelajaran yang tidak bisa dihadirkan secara langsung di dalam kelas seperti
Sistem Indra. Kendala ini mempengaruhi sikap siswa dalam memahami dan
mengikuti pembelajaran. Guru mendapati bahwa siswa kurang terlibat dan kurang
focus dalam pembelajaran dengan lebih senang mengandalkan temannya dalam
mengerjakan tugas dan membuat media pembelajaran sebagai bahan mainan.
Menyikapi hal ini, guru mengatasinya dengan memberikan pertanyaan secara
lisan pada siswa.
Berdasarkan analisis tersebut, pada materi yang sulit dihadirkan di dalam
kelas seperti Sistem Indra dapat diatasi dengan menggunakan metode permainan.
Metode ini diharapkan dapat menarik minat dan motivasi siswa dalam
mempelajari materi Sistem Indra. Permainan dipilih karena dapat menciptakan
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suasana belajar yang menarik dan membuat siswa merasa tidak tertekan. Selama
peneliti melaksanakan kegiatan PLP KP, terlihat bahwa pembelajaran yang
diintegrasikan dengan metode permainan dapat membuat keaktifan dan motivasi
belajar siswa meningkat. Setiap siswa berlomba untuk mencari tahu dan
menjawab pertanyaan yang diberikan.
Maka dari uraian analisis kebutuhan diatas peneliti mengembangkan media
pembelajaran berbasis permainan, sebagai media pendamping dalam pebelajaran
biologi untuk membantu siswa memahami bagian bagian pada sistem indra
dengan nama Magic Cube Box Alat Indra.
B. Kajian Produk Awal
Media pembelajaran Magic Cube Box merupakan pengembangan media
konvensional yang terinspirasi dari permainan magic folding photo cube. Magic
folding photo cube adalah sebuah album minimalis berbentuk kubus yang pada
tiap sisinya berisi sebuah foto atau gambar. Cara penggunaan pada permainan ini
sama dengan permainan puzzle, yaitu dengan memadukan potongan gambar
sehingga menjadi gambar yang utuh. Pada pengembangan yang dilakukan,
peneliti memodifikasi gambar dan bahan baku pembuatan media Magic Cube Box
serta menambahkan komponen kotak penyimpanan, petunjuk penggunaan dan
LKPD. Berikut deskripsi media pembelajaran Magic Cube Box pada sistem indra.
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Gambar 4.1. (a) Kotak Penyimpanan Awal, (b) Petunjuk Penggunaan Awal, (c)
LKPD Awal, dan (d) Media Magic Cube Box Awal

a. Kotak Penyimpanan
Kotak penyimpanan media Magic Cube Box berbentuk kubus dengan
ukuran 22 cm × 22 cm × 22 cm. Latar belakang pada kotak ini didesain dengan
warna hijau toska oleh peneliti, warna ini menutupi hampir seluruh sisi kotak
kecuali pada bagian alas kotak yang berwarna hitam. Kemudian pada sisi dan
penutup kotak diberikan tambahan berupa ilustrasi gambar telinga, bibir, hidung,
mata dan tangan yang melambangkan 5 panca indra dan keterangan materi Sistem
Indra. Selain itu pada bagian penutup kotak memiliki tambahan yang lebih banyak
dibandingkan pada sisi kotak lainnya berupa logo Univeristas Sanata Dharma,
judul pengembangan media pembelajaran Magic Cube Box, dan nama serta NIM
penulis.
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b. Petunjuk penggunaan
Lembar petunjuk penggunaan media pembelajaran Magic Cube Box
merupakan panduan bagi siswa dan guru dalam memainkan atau menggunakan
media Magic Cube Box. Lembar ini berisikan tujuan pembelajaran, komponen
yang ada pada perangkat media pembelajaran Magic Cube Box dan langkahlangkah penggunaannya. Lembar petunjuk penggunaan didesain dengan
degradasi berbagai warna dan ilustrasi gambar mengenai fungsi sistem indra yang
kemudian dicetak dengan menggunakan kertas ivory dengan ukuran 17,5 cm x
11,5 cm dan delaminating. Lembar petunjuk penggunaan ditempelkan pada
bagian dalam penutup kotak penyimpanan.
c. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Media pembelajaran Magic Cube Box dilengkapi dengan LKPD (Lembar
Kerja Peserta Didik) yang berisikan 10 pertanyaan mengenai Sistem Indra. Agar
lebih menarik peneliti mendesain tiap lembar pertanyaan. Terdapat 4 lembar
bagian LKPD yang terdiri dari lembar pertama yang berisikan judul LKPD, tujuan
pembelajaran dan langkah kerja, lembar kedua berisikan pertanyaan nomor 1
hingga 3, lembar ketiga berisikan pertanyaan nomor 4 hingga 7, dan lembar
keempat berisikan pertanyaan nomor 8 hingga 10. Lembar kerja peserta didik
dicetak menggunakan kertas ivory dengan ukuran 20cm × 20 cm dan dilaminating
kemudian diletakkan di atas media Magic Cube Box didalam kotak penyimpanan.
d. Media Magic Cube Box
Media Magic Cube Box merupakan pengembangan media pembelajaran
yang dilakukan oleh peneliti. Media ini berbentuk kubus dengan total ukuran 20
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cm × 20 cm × 20 cm. Bahan dasar pembuatan media ini merupakan triplek kayu
dengan tebal 3 ml. Langkah awal pembuatan media ini adalah memotong triplek
dengan ukuran 10 cm. Potongan triplek kemudian disusun menjadi kubus kecil
sebanyak 8 buah. Lalu kubus-kubus kecil tersebut dibentuk menjadi kubus besar
berukuran 20 cm dengan teknik penempelan kubus disesuaikan dengan arah buka
atau penggunaan media. Dari teknik penempelan tersebut maka media Magic
Cube Box memiliki 6 sisi luar dan 4 sisi dalam. Sisi sisi tersebut kemudian
ditempel dengan gambar bagian-bagian pada sistem indra. Gambar bagian sistem
indra didesain dengan latar belakang berwarna putih dan bingkai luar berwarna
hitam. Keterangan-keterangan pada gambar menggunakan jenis font Arial
Rounded MT Bold berwarna hitam dan pada sisi kiri bawah diberikan tambahan
keterangan mengenai sumber gambar. Desain gambar alat indra kemudian dicetak
dengan menggunakan kertas stiker chromo agar mendapatkan efek glossy pada
permukaan gambar.
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C. Revisi Produk
Tabel 4.2. Perbandingan Produk Awal dan Akhir
No
1.

Poin Komentar
Keterangan
terpotong

Revisi

gambar

Gambar sebelum perbaikan
Gambar sesudah perbaikan
Terdapat beberapa keterangan gambar yang terpotong Keterangan gambar yang terletak dipotongan antar kubus telah
diberi jarak.
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2.

Masih ada istilah bahasa
asing

Gambar sebelum perbaikan

Gambar Setelah Perbaikan

Terdapat beberapa istilah bahasa Inggris yang terdapat Istilah bahasa asing pada LKPD telah diubah dengan
menggunakan Bahasa Indonesia.
pada LKPD
3.

Ketidaksesuaian
soal
pada LKPD dengan
keterangan organ pada
media Magic Cube Box
Gambar setelah perbaikan
Gambar sebelum perbaikan
Terdapat istilah umami pada soal LKPD, sedangkan Karena
keterbatasan
kemampuan
penulis
dalam
diketerangan pada gambar indra pengecap tidak menggunakan aplikasi pengeditan, maka soal pada LKPD
tercantum istilah / bagian yang dapat merasakan rasa disunting ulang dan menghilangkan istilah umami.
umami.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

4.

Kebenaran
mengenai
istilah papila fungiformis
adalah papila jamur

Gambar sebelum perbaikan
Gambar setelah perbaikan
Terdapat istilah papila fungiformis / papila jamur pada Menurut jurnal karya Sunny Wangko (2013) yang bejudul
katerangan disalah satu papila lidah
Papila Lidah dan Kuncup Kecap menjelaskan bahwa papila
fungiformisa adalah papila berbentuk jamur yang terletak di
permukaan dorsal lidah. Istilah papila jamur digunakan untuk
lebih mudah mengingatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut
peneliti memutuskan untuk menghapus istilah papila jamus
pada keterangan gambar papila lidah.
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5.

Ketidakjelasan
keterangan gambar pada
organ telinga.

Gambar setelah perbaikan
Gambar sebelum perbaikan
Terdapat keterangan gambar yang masih berwarna Keterangan gambar tulang rawan dan otot temporal telah
hitam, sehingga berkemungkinan membingungkan diberi warna hijau karena berada di daerah bagian telinga luar.
dalam mengklasifikasikan komponen organ tersebut.
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6.

Media Magic Cube Box
harus dipegang dengan
dua tangan dan tidak ada
pengancing antar bagian
kubus.

Gambar sebelum perbaikan
Dalam penggunaan media Magic Cube Box harus
menggunakan dua tangan dan apabila diangkat media
Magic Cube Box tidak berbentuk utuh karena terdapat
bagian yang menggantung.

Gambar setelah pebaikan
Karena ukurannya yang besar, maka penggunaan media
Magic Cube Box sebenarnya harus menggunakan kedua
tangan, selain itu media tidak dapat diberi pengunci diantara
celah kubus karena akan mengganggu penampilan gambar
alat indra. Namun alternatif solusi yang dipilih adalah dengan
memberikan magnet pada bagian dalam sisi kubus kecil agar
ketika diangkat magnet dapat menahan kubus untuk tidak
menggantung.
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7.

Prubahan ukuran font

Gambar setelah perbaikan
Gambar sebelum perbaikan
Ukuran font pada LKPD awal adalah 12. Dengan Ukuran font diperbesar 16 dan jarak antar baris juga
ukuran tersebut, dalam satu lembar LKPD dapat diperlebar. Dengan perbesaran ukurna tersebut, dalam satu
memuat 3-4 butir soal.
lembar LKPD cukup untuk memuat 1-2 butir soal
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8.

Ketidaksesuaian ukuran
kotak
penyimpanan
Magic Cube Box

Gambar sebelum perbaikan

Gambar setelah perbaikan
Kotak penyimpanan dibuat dengan ukuran 22 × 22 × Ukuran kotak penyimpanan media Magic Cube Box telah
22 cm. ukuran tersebut membuat pengguna susah diubah menjadi 22 × 22 × 22 cm sehingga dapat mengeluarkan
untuk mengeluarkan media Magic Cube Box.
dan memasukkan media Magic Cube Box dengan lebih
mudah.
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9.

Petunjuk
penggunaan
media kurang detail dan
letaknya tidak strategis.

Gamar sebelum perbaikan

Gambar setelah perbaikan
Cara / petunjuk penggunaan mendia Magic Cube Box Karena model kotak penyimpanan Magic Cube Box berubah
masih belum baik karena kurang detail dan berada maka lembar petunjuk penggunaan yang terletak di bagian
pada sisi dalam penutup kotak yang terpisah dengan dalam sisi kubus maka akan lebih mudah dibaca. Petunjuk
wadahnya.
penggunaan juga diperbaiki menjadi lebih detail
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D. Hasil Validasi Produk
Produk pengembangan media pembelajar Magic Cube Box pada materi
sistem indra kelas XI yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh ahli media, ahli
materi dan guru biologi kelas XI. Tujuan dari validasi produk adalah untuk
mengetahui kelayakan produk media Magic Cube Box sebagai media pendamping
pembelajaran pada materi sistem indra kela XI , yang dikembangkan oleh peneliti.
Berikut data hasil validasi oleh ahli materi, ahli media, dan guru biologi kelas XI.
1. Data Hasil Validasi Ahli Materi dan Ahli Media
Pengembangan media pembelajaran Magic Cube Box pada materi sistem
indra kemudian divalidasi oleh Ibu Y.M.L.F sebagai ahli materi dan Bapak A.T.P
sebagai ahli media. Validasi yang dilakukan oleh ahli materi meliputi aspek
kesesuaian medua dengan indikator dan tujuan pembelajaran, ketercapaian
kompetensi, dan cakupan materi, sedangkan ahli media melakukan validasi pada
aspek kualitas media, tampilan media, konten isi dan penyajian media.
Pelaksanaan validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan media ini dilakukan
sebanyak satu kali. Berikut rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli materi dan
media.
Tabel 4.3. Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai
Kesesuaian media dengan
indikator
dan
tujuan
pembelajaran
Ketercapaian kompetensi
Cakupan materi
Ketepatan materi
Skor Keseluruhan
Jumlah Item

Hasil Perolehan Skor
8
21
7
9
45
13
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Rerata
=
keseluruhan/
item
Kriteria

Ʃ
Ʃ

skor
seluruh

3,4
Baik Baik

Dilihat dari hasil rekapitulasi data validasi materi oleh validator I sebagai
ahli materi diketahui bahwa media pembelajaran Magic Cube Box termasuk ke
dalam kategori media “Baik” dengan nilai rata-rata 3,4. Penilaian ini berdasarkan
pada aspek kesesuaian media dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang
mendapatkan total nilai 8, ketercapaian kompetensi mendapatkan nilai 21,
cakupan materi mendapatkan nilain 7, dan ketepatan materi yang mendapatkan
nilai 9.
Selain penilaian secara kuantitatif, validator I juga memberikan komentar
berupa kritik dan saran sebagai masukkan kepada peneliti untuk memperbaiki
media pembelajaran Magic Cube Box yang dikembangkan. Adapun kritik dan
saran yang diberikan validator I berkaitan dengan keterangan gambar pada media
dan ketepatan materi. Pada keterangan gambar validator menyarankan untuk
memperbaiki beberapa keterangan gambar yang terpotong akbibat berada di
antara sela-sela kubus dan masih terdapat keterangan di organ telinga yang belum
dikelompokkan sehingga perlu diberikan warna sesuai dengan letaknya pada
telinga. Sedangkan pada ketepatan materi Validator I meminta peneliti meninjau
kembali istilah yang benar mengenai papila fungiformis dan pernyataan pada
pertanyaan LKPD mengenai pengecap rasa umami yang tidak sesuai dengan
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keterangan pada gambar di media Magic Cube Box. Selain itu validator I juga
menyarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia pada keseluruhan perangkat.
Berdasarkan penilaian dan kritik serta saran yang diberikan, maka
Validator I menyatakan bahwa media pembelajaran Magic Cube Box yang
dikembangkan oleh peneliti layak digunakan untuk uji produk dalam lingkup
terbatas dengan perbaikan.
Tabel 4.4. Rekapitulasi Data Validasi oleh Ahli Media
Aspek yang dinilai
Kualitas Media
Tampilan Media
Konten Isi
Penyajian Media
Skor Keseluruhan
Jumlah Item
Rerata
=
Ʃ
skor
keseluruhan/ Ʃ seluruh
item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
10
13
10
8
41
13
3,1
Cukup Baik

Berdasarkan hasil rekapitulasi data validasi oleh validator II (ahli media)
diketahui bahwa rata-rata penilaian media adalah 3,1 yang menunjukkan kategori
“Cukup”. Berbeda dengan validasi materi, penilaian media didasarkan pada aspek
kualitas media, tampilan media, konten isi dan penyajian media. Perhitungan ratarata mengacu pada rumus yang telah dijabarkan pada BAB III.
Dalam menilai media pembelajaran yang dikembangkan validator II
menambahkan komentar disetiap aspek penilaian. Pada aspek kualitas media
validator II menyaran untuk memberikan perekat yang lebih tahan lama dan tidak
mudah sobek pada sambungan kubus yang terlipat dan menambahkan pegangan
serta pengunci pada wadah dan media Magic Cube Box, hal ini dikarenakan
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wadah dan media Magic Cube Box cukup licin apabila dibawa / dipegang dengan
satu tangan. Kemudian pada aspek tampilan media validator II mengomentari
bahwa ukuran font pada media Magic Cube Box terlalu kecil untuk dibaca secara
berkelompok, serta ukuran media tidak porposional apabila digunakan dalam
lingkup kelas, namun sudah cukup porposional untuk digunakan secara
berkelompok. Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa terdapat kesalahan
penulisan dalam lembar validasi yang menyatakan bahwa ukuran media Magic
Cube Box digunakan sebagai alat pembelajaran di dalam kelas, namun yang benar
adalah di dalam kelompok. Selain itu terdapat beberapa keterangan gambar yang
terpisah karena terletak pada bagian potongan / sela-sela kubus. Pada aspek
konten isi validator II menyebutkan bahwa media pembelajaran Magic Cube Box
belum sepenuhnya mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa karena aktivitas
yang timbul tidak selalu terkait dengan materi pembelajaran, serta kemampuan
media Magic Cube Box untuk membantu siswa dalam memahami materi sistem
indra belum maksimal karena hanya berisikan anatomi organ dan belum
menyangkut prosesnya. Kemudiaan yang terakhir yaitu pada aspek penyajian,
validator II memberikan komentar bahwa tidak mudah mengelurkan media Magic
Cube Box dari wadahnya dikarenakan ruang antara media dengan wadah sangat
sempit sehingga untuk mengeluarkannya pengguna perlu membalikkannya,
kemudian media tidak mudah dibawa / dipindahkan karena perlu diangkat
menggunakan dua tanga dan prosedur penggunaan media masih kurang
jelas/detail serta penempatan petunjuk penggunaan di balik penutup wadah
kurang tepat karena tidak bisa langsung terlihat.
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Kritik lainnya yang diberikan validator II diluar aspek penilaian media
Magic Cube Box yaitu mengenai ukuran font pada petunjuk penggunaan dan
LKPD masih terlalu kecil, gambar pada bagian bahwa media mudah rusak karena
terkena gesekkan dan media Magic Cube Box tidak memiliki pengunci antar
kubusnya sehingga apabila media diangkat akan ada kubus yang membuka.
Dilihat dari penilaian dan komentar berupa kritik dan saran yang diberikan oleh
validator II maka media pembelajaran Magic Cube Box layak digunakan uji
produk dalam lingkup terbatas dengan perbaikan.
2. Data Hasil Validasi Guru Biologi Kelas XI
Pengembangan media pembelajaran Magic Cube Box pada sistem indra
kelas XI juga divalidasi oleh guru biologi kelas XI. Dalam hal ini peneliti memilih
Ibu D.H sebagai validator III dan Ibu R.D sebagai validator IV. Proses validasi
dilakukan sebanyak satu kali, dengan aspek penilaian yang meliputi materi dan
media. Berikut hasil rekapitulasi data keseluruhan validasi yang dilakukan oleh
guru biologi kelas XI :
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi oleh Guru Biologi Kelas XI
Aspek yang dinilai

Kualitas Media
Tampilan Media
Konten Isi
Penyajian Media
Kesesuaian media dengan indikator dan
tujuan pembelajaran
Ketercapaian kompetensi
Cakupan materi
Ketepatan materi
Skor Keseluruhan
Jumlah Item

Hasil Peroleh Skor
Validator
Validator IV
III
12
10
12
14
9
11
9
11
6
7
19
6
9
82
26

23
7
10
93
26
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Rerata = Ʃ skor keseluruhan/ Ʃ seluruh
item
Kriteria

3,1

3,5

Cukup Baik

Baik

Hasil rekapitulasi validasi yang dilakukan oleh validator III yang
merupakan guru biologi kelas XI mendapatkan perolehan skor rata-rata 3,1
dengan kriteria skor “Cukup”. Validasi ini meliputi aspek pada media dan materi
diantaranya aspek kualitas media, tampilan media, konten isi, penyajian media,
kesesuaian media dengan indikator dan tujuan pembelajaran, ketercapaian
kompetensi, cakupan materi dan ketepatan materi.
Dalam penialain ini validator III memberikan saran mengenai ukuran
media Magic Cube Box yang dapat dibuat fleksibel menyesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan peserta didik dalam hal intelektualitas serta
emosional. Dari penilaian dan komentar tersebut, validator III menyatakan bahwa
media pembelajaran Magic Cube Box layak digunakan uji produk lingkup terbatas
dengan perbaikan.
Validator IV juga memberikan penilaian terhadap produk media yang
dikembangkan dengan perolehan skor total 93 dan rata-rata 3,5. Skor rata-rata
tersebut kemudian dikonversi menjadi data kualitatif dengan kriteria “Baik”.
Sama halnya dengan validator III, validasi ini didasarkan pada penlaian materi
dan media.
Pada validasi ini validator IV memberikan kritik dan saran yang
menyebutkan bahwa media layak untuk digunkaan dalam pembelajaran sistem
indra hanya saja guru pelu menyiapkan media yang memadai jumlahnya agar
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dapat digunakan untuk belajar kelompok di dalam kelas. Berdasarkan penilaian
dan komentar yang diberikan Validator IV menyatakan bahwa media
pembelajaran Magic Cube Box pada materi sistem indra kelas XI layak digunakan
untuk uji produk dalam lingkup terbatas tanpa perbaikan.
E. Kajian Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa sebuah media
pembelajaran bernama Magic Cube Box yang memuat 8 gambar organ alat indra
beserta dengan keterangan komponen penyusunnya. Sebelum mencapai produk
akhir, media Magic Cube Box telah divalidasi oleh ahli media, ahli materi dan dua
guru bilogi kelas XI. Ahli media dan ahli materi yang dipilih peneliti merupakan
dosen Pendidikan Biologi USD yang berkompeten dan ahli pada bidangnya. Hasil
validasi berupa penilaian, komentar, kritik dan saran yang kemudian dijadikan
peneliti sebagai dasar dalam melakukan perbaikan/revisi produk, sehingga
nantinya produk yang dikembangkan dapat mencapai kriteria layak digunakan
dalam pebelajaran oleh guru dan siswa. Berikut adalah kajian produk akhir setelah
mengaami perbaikan.
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Gambar 4.2. (a) Kotak Penyimpanan Akhir, (b) Petunjuk Penggunaan Akhir, (c)
LKPD Akhir, (d) Media Magic Cube Box Akhir

a. Kotak Penyimpanan Akhir
Kotak penyimpanan media Magic Cube Box yang awalnya terpisah antara
penutup dan kotaknya kini diubah menjadi kotak dengan model gift box yang
memiliki pengunci pada bagian depannya, sehingga penutup dengan wadahnya
tidak terpisah. Selain itu ukuran kotak juga berubah yang semula berukuran 22 ×
22 × 22 cm kini menjadi 26 × 26 × 26 cm. Dengan bertambah besarnya ukuran
kotak penyimpanan maka pengguna menjadi lebih mudah dalam mengeluarkan
ataupun memasukkan media belajar Magic Cube Box. Background pada kotak
masih tetap menggunakan warna tosca diseluruh sisi kecuali pada bagian alasnya
yang berwarna hitam. Kemudian terdapat perubahan gambar pada bagian gambar
indra pengecap. Gambar indra pengecap pada kotak yang sebelumnya bergambar
bibir kini berubah menjadi gamba lidah sebagai ciri khas indra pengecap.
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b. Lembar Petunjuk Penggunaan Akhir
Lembar petunjuk penggunaan tidak mengalami perubahan secara
signifikan. Background dan gambarnya masih sama dengan lembar petunjuk
penggunaan yang lama, hanya saja pada bagian petunjuk penggunaannya kini
dibuat lebih detail. Selain itu kertas yang digunakan bukan lagi kertas ivory 310
yang delaminating, melainkan kertas sticker chromo yang dilaminasi glossy.
Ukuran lembar petunjuk penggunaan pada produk akhir diperbesar dengan
ukuran 20 cm × 15 cm, yang kemudian ditempel/diletakkan di bagian sisi dalam
penutup media Magic Cube Box.
c. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Akhir
LKPD pada produk akhir media Magic Cube Box dicetak dengan
menggunakan kertas ivory 310 dengan ukuran 20 cm × 20 cm yang kemudian
dilaminasi glossy agar tahan air dan tahan lama. Selain itu ukuran font pada uraian
soal juga diperbesar menjadi 16, sehingga pada satu lembar hanya berisikan 1-2
soal saja. Kini jumlah lembar LKPD pada produk akhir adalah 7 lembar dengan
komponen 1 lembar judul dan 6 lembar soal. Lembar LKPD tersebut berada
dalam sebuah amplop coklat, yang berada di dalam kotak / wadah media Magic
Cube Box.
d. Media Magic Cube Box
Setelah mengalami perbaikan terdapat perubahan pada gambar dan
penambahan magnet di sisi dalam kubus. Keterangan gambar pada media yang
sebelumnya terpotong karena terletak diantara celah kubus disunting ulang,
sehingga tidak melewati celah kubus dan tidak terpotong. Selain itu ditambahkan
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angka pada sudut kanan bawah gambar. Penomoran ini dimaksudkan agar
pengguna mampu mengetahui alur permainan media Magic Cube Box, dan
sebagai penanda dalam meletakkan gambar awal media di meja maupun di dalam
kotak penyimpanannya. Kemudian penambahan magnet pada sisi dalam kubus
dimaksudkan untuk tetap menjaga posisi Magic Cube Box, sehingga tidak terlepas
ketika diangkat.
Secara umum penampilan media Magic Cube Box masih sama dengan
produk sebelumnya. Ukuran media Magic Cube Box adalah 20 × 20 cm, dengan
bahan baku pembuatan berupa triplek yang berukuran 3 ml. Media Magic Cube
Box disusun dengan menggunakna 8 kubus kecil yang saling direkatkan dengan
lakban dan kemudian sisi sisinya ditempel gambar alat indra beserta dengan
keterangan komponennya. Gambar dicetak dengan menggunakan sticker Vinyl
yang kemudian dilaminasi glossy agar tidak mudah robek dan tahan air.
F. Pembahasan
Penelitian

yang

dilaksanakan

merupakan

jenis

penelitian

dan

pengembangan Brog & Gall. Peneliti menggunakan 5 dari 10 langkah yang
dikemukakan karena adanya batasan, seperti yang sudah dijelaskan pada BAB III.
Langkah pertama dalam penelitian ini dilaksanakan dengan observasi dan
wawancara guru Biologi Kelas XI di empat sekolah negeri yang terletak di
Kabupaten Klaten dan Bantul. Sekolah – sekolah tersebut diantaranya adalah
SMA N 2 Klaten, SMA N 1 Jogonalan Klaten, SMA N 1 Banguntapan dan SMA
N 1 Sedayu. Observasi dan wawancara dilakukan guna memperoleh informasi
mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang nantinya dijadikan sebagai
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bahan pertimbangan dalam memantapkan ide penelitian dan pengembangan yang
dilaksanakan.
Berdasarkan

hasil

wawancara

diketahui

bahwa

selama

proses

pembelajaran guru kerap menggunakan model Discovery Learning dengan
metode diskusi informasi. Strategi pembelajaran ini dipilih karena dalam
pelaksanaannya terdapat tahapan proses yang menuntun siswa untuk menemukan
sesuatu dalam pemecahan masalah. Namun pada dasarnya pemilihan model dan
metode pembelajaran ini disesuaikan kembali dengan materi pelajaran yang akan
diajarkan. Selain itu media pembelajaran yang kerap digunakan diantaranya
adalah PPT (Power Point), video, gambar, LKS dan torso.
Dalam proses pembelajaran, media membantu guru menyampaikan
materi pelajaran terutama pada materi yang bersifat abstrak dan tidak bisa
dihadirkan di dalam kelas. Keterbatasan materi pembelajaran yang tidak mampu
dihadirkan di dalam kelas secara langsung, mempengaruhi minat siswa untuk
memahami dan mengikuti pembelajaran. Hal ini dikarenakan sifat materi tersebut
membentuk pola pikir siswa terhadap pembelajaran biologi menjadi sulit, seperti
pada materi Sistem Indra.
Magic Cube Box merupakan sebuah pengembangan media pembelajaran
konvensional visual realistik yang tidak hanya mengandalkan kemampuan visual,
namun juga dipadukan dengan keterampilan motorik, sehingga nantinya dapat
merangsang aktifitas belajar siswa. Media ini dilengkapi dengan lembar kerja
peserta didik yang memuat soal-soal megenai Sistem Indra. Konsep pengemasan
soal pada LKPD yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari diharapkan mampu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

menarik perhatian dan rasa ingin tahu siswa. Dalam proses pembelajaran, media
Magic Cube Box diterapkan pada model pembelajaran Discovery Learning
dengan metode permainan dalam kelompok. Strategi belajar ini dipilih agar siswa
dapat melibatkan diri dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri,
berpikir kritis dan belajar aktif namun dalam suasana yang menyenangkan,
sehingga tidak membuat siswa merasa tertekan belajar.
Untuk mengetahui kelayakan produk media Magic Cube Box yang
dikembangkan, maka dilakukan validasi oleh para ahli. Validasi materi dilakukan
oleh ahli materi (Y.M.L.F) yang diperoleh hasil rata-rata 3.4 dengan kategori
“Baik”. Selanjutnya validasi media dilakukan oleh ahli media (A.T.P), dengan
hasil penilaian diperoleh rata-rata 3.1 yang masuk kedalam kategori “Cukup
Baik”. Validasi berikutnya dilakukan oleh 2 Guru Biologi kelas XI yang menilai
aspek materi dan media. Hasil penilaian didapatkan rata-rata 3.1 dengan kategori
“Cukup Baik” dari Guru Biologi I (D.H) dan 3.5 dengan kategori “Baik” dari
Guru Biologi II (R.D).
Berkaitan dengan penilaian tersebut, validator juga memberikan komentar
pada isi konten dan desain media Magic Cube Box sebagai dasar perbaikan.
Perbandingan perbaikan dan perubahan produk media pembelajaran Magic Cube
Box awal dan akhir dapat dilihat secara detail pada tabel 4.2. Perbaikan pertama
dilakukan dengan mengubah ukuran kotak penyimpanan yang semula berukuran
22 × 22 × 22 cm menjadi 26 × 26 × 26 cm. Perubahan dilakukan, karena pada
ukuran awal tidak terdapat ruang yang cukup untuk mengeluarkan media dengan
kedua tangan, sehingga pengguna perlu membalikkan kotak apabila ingin
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mengeluarkan media. Kemudian selain ukuran, model kotak penyimpanan juga
diubah menjadi bentuk gift box, yang antara wadah dan penutupnya tidak terpisah
serta terdapat pengunci pada salah satu sisi. Pemberian pengunci pada kotak
penyimpanan merupakan pemenuhan kriteria media pembelajaran yang baik agar
lebih aman dan mengurangi tingkat resiko kecelakaan pada saat kegiatan belajar
berlangsung (Astriani, 2018)
Perbaikan kedua dilakukan pada lembar kerja peserta didik. Diantaranya
seperti perubahan ukuran font pada uraian soal yang semula 12 menjadi 16.
Dengan ukuran font yang lebih besar muatan jumlah soal dalam satu LKPD yang
semula 3-4 menjadi 1-2 butir soal saja, sehingga lebih efektif digunakan dalam
kelompok, karena tidak menyulitkan siswa untuk membacanya dan pembelajaran
menjadi lebih kondusif (Asyhar, 2011). Selain itu, juga dilakukan penyuntingan
istilah-istilah pada uraian soal LKPD. Penyuntingan ini dilakukan guna
menghindari kesalahan penangkapan makna yang sebenarnya. Makna dapat
diungkap dengan jelas apabila seseorang dapat memilih kosakata dan tata bahasa
yang tepat dan benar (Gurning, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka beberapa
istilah asing pada soal di LKPD kemudian diseragamkan menggunakan Bahasa
Indonesia dan istilah umami pada soal No. 8 dihapuskan karena tidak sesuai
dengan keterangan gambar pada media Magic Cube Box. Melalui perbaikan ini
diharapkan siswa tidak mersa bingung dan salah menelaah soal pada LKPD.
Perbaikan berikutnya dilakukan pada petunjuk penggunaan media Magic
Cube Box. Peneliti menambahkan angka atau nomor urut sisi dibagian sudut
kanan bawah gambar pada media, hal ini bertujuan agar petunjuk penggunaan
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lebih terstrukur dan detail sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam
penggunaan dan lebih efisien (Utami, 2019). Selain itu, ukuran lembar petunjuk
penggunaan diperbesar dan dicetak menggunakan sticker chromo yang kemudian
ditempelkan pada sisi dalam penutup kotak penyimpanan. Peletakkan petunjuk
penggunaan dibalik penutup kotak ini bertujuan agar mudah ditemukan untuk
dibaca dan dipahami.
Terakhir, perbaikan dilakukan pada media Magic Cube Box. Terdapat
perubahan pada desain media diantaranya seperti penghapusan istilah papilla
jamur pada keterangan gambar di organ lidah. Penghapusan ini dilakukan guna
menyeragamkan keterangan papilla fungiformis dengan keterangan papilla
lainnya, yang juga tidak menggunakan istilah lain. Kemudian pada gambar organ
telinga, beberapa keterangan gambar yang masih berwarna hitam diubah
warnanya sesuai dengan peletakannya pada gambar. Perbaikan ini dilakukan
untuk mencapai tingkat kriteria media yang relevan dengan topik pembelajaran.
Media yang baik harus sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, prosedural kecil atau
generalisasi, kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswanya
agar dapat membuat proses pembelajaran menjadi efektif (Asyhar, 2011). Selain
itu untuk mencapai tingkat kerapihan dan kemenarikan media, peneliti mengedit
kembali keterangan gambar yang terpotong akibat berada pada titik buka media
dan menambahkan magnet pada bagian dalam kubus agar ketika diangkat bagian
bawah media tidak terbuka. Gangguan yang tidak diperlukan pada gambar media
dapat mengurangi kebersihan dan kemenarikan media, selain itu pemberian
magnet ditujukan agar media tetap mempertahankan posisi kubusnya ketika di
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angkat. Kerapihan media ini dapat mempengaruhi kemenarikan dan kejelasan
media sehingga fungsinya dapat menjadi tidak maksimal (Asyhar, 2011).
Produk akhir penelitian dan pengembangan berupa seperangkat media
konvensional berbasis permainan yang terdiri dari kotak penyimpanan, petunjuk
penggunaan, lembar kerja peserta didik, dan media Magic Cube Box. Penggunaan
media dalam kelompok belajar ini diharapkan mampu memunculkan minat dan
motivasi belajar siswa sehingga nantinya siswa dapat berperan aktif dalam
pembelajaran. Selain itu perbaikan yang telah dilakukan diharapkan mampu
menyempurnakan desain dan fungsi media sebagai media pendamping pada
materi Sistem Indra.
G. Kendala / Keterbatasan
Terdapat kendala/keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti dalam
mengembangan media pembelajaran Magic Cube Box untuk materi Sistem Indra
pada kelas XI. Kendala/keterbatasan tersebut di antaranya adalah :
1. Proses tersulit yang ditemukan oleh peneliti dalam mengembangkan media
Magic Cube Box adalah mensimetriskan ukuran potong triplek dan bentuk
kubus agar mendapatkan desain bentuk yang diinginkan.
2. Mendapatkan gambar-gambar komponen sistem indra yang sesuai dengan
kebutuhan seperti resolusi gambar tinggi, format gambar cdr / pdf / PNG,
keterangan gambar menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga apabila gambar
yang ditemukan tidak memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan, diperlukan
keterampilan khusus dalam menggunakan aplikasi edit gambar / foto seperti
Corel Draw.
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3. Memastikan kesesuaian simetrisitas antara stiker gambar dan media Magic
Cube Box sehingga ketika dipotong, keterangan gambar tidak berada di selasela antar kubus dan terpotong.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran
berbasis permainan pada materi sistem indra kelas XI yaitu :
1. Media pembelajaran Magic Cube Box didesain dengan memberikan gambar
anatomi alat indra di seluruh bagian sisinya, dan dilengkapi dengan kotak
penyimpanan, petunjuk penggunaan, serta LKPD. Media ini dibuat dengan
menggunakan triplek dan diberi magnet pada bagian dalam kubus-kubus
kecilnya sebagai mengunci.
2. Hasil validasi diperoleh nilai 3.1 dari ahli materi, 3.5 dari ahli media, 3.1 dari
guru Biologi I, dan 3.4 dari guru biologi II, yang apabila direrata diperoleh
nilai 3.25 dengan kategori “Cukup Baik”. Hasil tersebut menunjukan media
pembelajaran Magic Cube Box layak uji coba terbatas.
B. Saran
Setelah

melakukan

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

permainan, Magic Cube Box pada sub-materi sistem indra untuk siswa kelas XI,
maka peneliti menambahkan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya terkait
dengan media pembelajaran Magic Cube Box sebagai berikut :
1. Agar bentuk produk media Magic Cube Box simetris, dapat melakukan
pemotongan bahan baku triplek dengan mesin cutting laser, sehingga kubus
memiliki ukuran yang sama besar.
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2. Agar pengembangan media pembelajaran Magic Cube Box berjalan dengan
baik dan mudah dilakukan, dapat menambah dan meningkatkan keterampilan
dalam menggunakan aplikasi penunjang seperti Corel Draw.
3. Agar keterangan tidak terpotong maka perlu ketelitian dalam mengukur jarak
antar kata dan penempatan keterangan gambar, sehingga nantinya keterangan
gambar tidak berada di sela-sela antar kubus.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan dan Instrumen Validasi
1.1 Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Daftar Pertanyaan
Siapa nama Bapak/Ibu ?
Apa pendidikan terakhir Bapak/Ibu saat ini ?
Berapa lama Bapak/Ibu mengajar ?
Kelas berapa saja yang Bapak/Ibu ampu ?
Berapa lama Bapak/Ibu mengampu kelas XI ?
Apa akreditasi di sekolah Bapak/Ibu ?
Kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini ?
Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum tersebut ?
Selama Bapak/Ibu mengajar model dan metode apa yang sering digunakan ?
Bagaimana antusiasme siswa mengikuti pembelajaran dengan model dan
metode yang Bapak/Ibu gunakan ?
Apakah ada kesulitan atau kendala yang ditemui selama menggunakan model
dan metode yang digunakan ?
Solusi apa yang biasanya Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi kendala
tersebut ?
Selama mengajar di kelas XI, materi apa yang Bapak/Ibu rasa sulit ?
Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi hal tersebut ?
Buku pelajaran / buku paket apa yang Bapak/Ibu gunakan ?
Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah media pembelajaran penting digunakan
dalam kegiatan belajar mengajar ?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu gunakan selama mengajar ?
Darimana Bapak/Ibu memperoleh media tersebut ?
Apakah ada kendala atau kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran
selama kegiatan belajar mengajar ?
Bagaimana antusiasme siswa selama mengikuti pembelajaran dengan
menggunkan media pembelajaran ?
Apakah Bapak/Ibu pernah mengembangkan media pembelajaran ?
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1.2 Instrumen Validasi Materi
No.
A.
1

2

B.
1
2
3
4
5
6

C.
1

2

D.
1
2
3

Skor
Komentar
1
2 3 4
Kesesuaian Media Dengan Indikator dan Tujuan Pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran
Magic Cube Box dengan tujuan
pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran
Magic Cube Box dengan indikator
pembelajaran
……
Total Skor
Ketercapaian Kompetensi
Meningkatkan keaktifan siswa
Meningkatkan rasa kerjasama antar
siswa
Membangun rasa ingin tahu siswa
Mendorong siswa untuk berfikir
intuisi
Meningkatkan kemampuan analisis
siswa
Melatih keterampilan kognitif siswa
untuk menemukan dan memecahkan
masalah
……
Total Skor
Cakupan Materi
Media pembelajaran Magic Cube
Box mencakup keseluruhan materi
dalam sistem indra
Media pembelajaran Magic Cube
Box
sesuai
dengan
tingkat
keterampilan berfikir siswa SMA
……
Total Skor
Ketepatan Materi
Keakuratan gambar pada media
Magic Cube Box dengan materi
sistem indra
Keakuratan keterangan pada gambar
Garis petunjuk yang menunjukkan
keterangan pada gambar terletak
pada posisi yang tepat dan jelas
……
Total Skor
……
SKOR AKHIR
Pernyataan
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1.3 Instrumen Validasi Media
No.

Pernyataan

A.

Kualitas Media
Media dapat digunakan dalam
jangka panjang.
Bahan baku media baik
Keamanan media Magic Cube Box
Total Skor
Tampilan Media
Jenis dan ukuran font yang
digunakan jelas dan mudah dibaca
Ukuran media Magic Cube Box
yang dibuat proporsional digunakan
sebagai alat pembelajaran di dalam
kelas.
Kualitas gambar pada media baik
Akurasi media baik
Total Skor
Konten Isi
Sumber gambar relevan
Media pembelajaran Magic Cube
Box mampu meningkatkan aktivitas
belajar siswa
Media pembelajaran Magic Cube
Box mampu membantu siswa dalam
memahami materi sistem indra
Total Skor
Penyajian Media
Media mudah digunakan
Media mudah dibawa / dipindahkan
Prosedur
penggunaan
media
pembelajaran Magic Cube Box jelas
dan mudah dipahami
Total Skor

1
2
3
B.
1

2
3
4
C.
1
2

3

D.
1
2
3

1

Skor
2
3

4

Komentar

……

……

……

SKOR AKHIR

……
……
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1.4 Instrumen Validasi Materi dan Media
No.
A.
1

2

B.
1
2
3
4
5
6

C.
1

2

D.
1
2
3

Skor
Komentar
1 2 3 4
Kesesuaian Media Dengan Indikator dan Tujuan Pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran
Magic Cube Box dengan tujuan
pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran
Magic Cube Box dengan indikator
pembelajaran
……
Total Skor
Ketercapaian Kompetensi
Meningkatkan keaktifan siswa
Meningkatkan rasa kerjasama antar
siswa
Membangun rasa ingin tahu siswa
Mendorong siswa untuk berfikir
intuisi
Meningkatkan kemampuan analisis
siswa
Melatih keterampilan kognitif
siswa untuk menemukan dan
memecahkan masalah
……
Total Skor
Cakupan Materi
Media pembelajaran Magic Cube
Box mencakup keseluruhan materi
dalam sistem indra
Media pembelajaran Magic Cube
Box sesuai dengan tingkat
keterampilan berfikir siswa SMA
……
Total Skor
Ketepatan Materi
Keakuratan gambar pada media
Magic Cube Box dengan materi
sistem indra
Keakuratan
keterangan
pada
gambar
Garis petunjuk yang menunjukkan
keterangan pada gambar terletak
pada posisi yang tepat dan jelas
……
Total Skor
Pernyataan
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E.
1
2
3
F.
1

2
3
4
G.
1
2

3

H.
1
2
3

Kualitas Media
Media dapat digunakan dalam
jangka panjang.
Bahan baku media baik
Keamanan media Magic Cube Box
Total Skor
Tampilan Media
Jenis dan ukuran font yang
digunakan jelas dan mudah dibaca
Ukuran media Magic Cube Box
yang
dibuat
proporsional
digunakan
sebagai
alat
pembelajaran di dalam kelas.
Kualitas gambar pada media baik
Akurasi media baik
Total Skor
Konten Isi
Sumber gambar relevan
Media pembelajaran Magic Cube
Box
mampu
meningkatkan
aktivitas belajar siswa
Media pembelajaran Magic Cube
Box
mampu membantu siswa
dalam memahami materi sistem
indra
Total Skor
Penyajian Media
Media mudah digunakan
Media
mudah
dibawa
/
dipindahkan
Prosedur
penggunaan
media
pembelajaran Magic Cube Box
jelas dan mudah dipahami
Total Skor

……

……

……

SKOR AKHIR

……
……
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Lampiran 2. Peragkat Pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, Bahan Ajar, Soal, Dll, Dilengkapi Dengan Kisi-Kisi Soal dan Rubrik
Penskoran)
2.1 Silabus
SILABUS
Nama Sekolah
: SMA
Mata Pelajaran
: BIOLOGI
Kelas
: XI MIPA
Kompetensi Inti (KI) :
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. tanggungjawab, d. peduli (gotong royong, kerjasama,
toleran, damai), e.bertanggung jawab, f. responsif dan g. pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar , bangsa, negara, kawasan
regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b.
teknologi, c.seni, d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara : a. afektif, b. kreatif, c. produktif, d.kritis, e. mandiri,
f. kolaboratif, g. komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkritalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Indikator Pencapaian
Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.10

Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
koordinasi (saraf,
hormone dan alat
indra)
dalam
kaitannya dengan
mekanisme
koordinasi
dan
regulasi
serta
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
koordinasi
manusia.











Menganalisis
mekanisme
hubungan struktur
jaringan penyusun
organ
sistem
kordinasi.
Mendeteksi fungsi
saraf pada tubuh.
Menghubungkan
alur
perambatan
implus pada sistem
saraf secara fisik,
kimia dan biologi.
Menganalisis fungsi
hormon pada tubuh
manusia
Memrpoyeksikan
cara kerja kulit,
telinga, lidah, mata
dan hidung.
Merinci ke bagianbagian
struktur
penyusun jaringan
kulit, mata, lidah,
mata dan hidung.

Materi Pokok







Sistem
saraf
Sistem
hormon
Sistem
indra
Pengaruh
pola hidup
pada
sistem
koordinasi
Kelainan
pada
sistem
koordinasi

Pembelajaran
Mengamati
 Melakukan percobaan/
permainan mengenai
proses
perambatan
stimulus
untuk
menunjukkan fungsi
syaraf pada tubuh.
Menanya
 Memberi
pertanyaan
kepada siswa mengenai
fenomena respon otak
terhadap stimulus
Mengumpulkan Data
 Melakukan demonstrasi
gerak reflek, letak bintik
buta, letak reseptor
perasa pada lidah serta
mengaitkan
proses
perambatan implus pada
syaraf
 Merinci
langkahlangkah
perambatan
implus pada sistem
syaraf secara fisik,
kimia dan biologi dan

Penilaian





Tes
Tertulis
Penugasan
Unjuk
kerja
Observasi

Alokas
i
Waktu
6 JP × 
45
menit 

Sumber
Belajar
Buku paket
biologi
LKS
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Mendiaknosis
gangguang fungsi
akibat
ketidakseimbangan
hormon
pada
manusia

mengaitkan
dengan
gerak otot sebagai organ
efektor kerja saraf
 Menganalisis bagianbagian struktur jaringan
penyusun alat indra
melalui studi literatur
dan
media
pembelajaran.
Mengasosiasikan
 Mengaitkan struktur sel
saraf dengan fungsi dan
membedakan dengan
sel-sel penyusun tubuh
lainnya dalam fungsi
bioproses pada tubuh.
 Menyimpulkan faktor
penyebab
gangguan
pada fungsi sistem
koordinasi
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan hasil
demonstrasi
yang
dikaitkan dengan hasil
kajian literatur dalam
diskusi kelas tentang
hubungan ketiga sistem
(saraf, endokrin, dan
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4.10 Menyajikan hasil
analisis pengaruh
pola
hidup
terhadap kelainan
pada struktur dan
funsi organ sistem
koordinasi yang
menyebabkan
gangguan sistem
saraf dan hormon
pada
manusia
berdasarkan studi
literatur.



Menampilkan hasil
analisis
pengaruh
pola hidup terhadap
kelainan struktur dan
fungsi organ sistem
koordinasi
berdasarkan
studi
literatur
dalam
bentuk Power Point.

indra) pada sistem
koordinasi.
Mempresentasikan hasil
analisis pengaruh pola
hidup terhadap kelainan
struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi
berdasarkan
studi
literatur
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2.2. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

: Biologi
: XI / 2 (Dua)
: Sistem Koordinasi
: 3 kali pertemuan (2 JP x45 menit)
: 2020/2021

A. Kompetensi Inti
KI 1
: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2
: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,
responsif, dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan raasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4
: Mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di
sekolah maupun secara mandiri dan mampu menggunakan metode
sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No

3.10

Kompetensi Dasar
No
Kompetensi Dasar
Menganalisis hubungan antara
Menyajikan hasil analisis pengaruh
struktur jaringan penyusun
pola hidup terhadap kelainan pada
organ pada sistem koordinasi
struktur dan fungsi organ sistem
(saraf, hormon dan alat indra)
koordinasi
yang
menyebabkan
dalam
kaitannya
dengan 4.10 gangguan sistem saraf dan hormon
mekanisme koordinasi dan
pada manusia berdasarkan studi
regulasi serta gangguan fungsi
literatur
yang dapat terjadi pada sistem
koordinasi manusia.
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No

3.10.1

3.10.2

3.10.3
3.10.4

3.10.5

3.10.6

Indikator Pencapaian
Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi
No
(IPK)
(IPK)
Menganalisis
mekanisme 4.10.1 Menampilkan hasil analisis pengaruh
hubungan struktur jaringan
pola hidup terhadap kelainan struktur
penyusun
organ
sistem
dan fungsi organ sistem koordinasi
kordinasi.
berdasarkan studi literatur dalam
bentuk Power Point.
Memproyeksikan
alur
perambatan implus pada
sistem saraf secara fisik, kimia
dan biologi.
Menganalisis fungsi hormon
pada tubuh manusia
Memrpoyeksikan cara kerja
kulit, telinga, lidah, mata dan
hidung.
Merinci ke bagian-bagian
struktur penyusun jaringan
kulit, mata, lidah, mata dan
hidung.
Mendiaknosis
gangguang
fungsi
akibat
ketidakseimbangan hormon
pada manusia

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintific menggunakan
model pembelajaran discovery learning serta metode pembelajran tanya
jawab, studi pustaka, diskusi dan presentasi pada materi Sistem Koordinasi
Siswa kelas XI dapat memiliki pengetahuan tentang struktur dan fungsi sel
pada sistem saraf, sistem hormone, sistem indra, pengaruh pola hidup
terhadap sistem koordinasi, dan kelainan pada sistem koordinasi.
D. Materi Pembelajaran
Fakta
 Gangguan pada sistem saraf
 Gangguan pada sistem hormone
 Gangguan pada sistem indra
Konsep
 Sistem Saraf : struktur neuron, mekanisme terjadinya gerak, sistem saraf
manusia
 Sistem Hormon : jenis dan fungsi hormon
 Sistem Indra : peraba, pengecap, penglihatan, pendengaran, pembau
Prosedur
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 Pengamatan struktur mata, hidung, lidah, kulit dan telinga
Metakognitif
 Pengaruh pola hidup terhadap gangguan sistem koordinasi
E. Pendekatan / Metode Pembelajaran
Pendekatan
: Scientific
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Diskusi, Tanya Jawab, Studi Pustaka dan Presentasi
F. Alat / Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat / Media
 Alat:
- LCD, Laptop
 Media :
- PPT, LKPD, Buku Paket, Media Magic Cube Box
2. Sumber Belajar
 Power Point tentang Sistem Koordinasi
 Buku Paket Biologi Kelas XI
 Internet
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Ke 1 : : ( 2 JP x 45 menit)
Materi Pembelajaran :
- Sistem Hormon
- Kelainan pada Sistem Hormon
No
1

Kegiatan

Rincian kegiatan

Pendahuluan








Orientasi
Salam pembuka, menanyakan kabar
siswa dan berdoa untuk memulai
pembelajaran.
Memeriksa daftar kehadiran siswa
Apresepsi
Menanyakan kembali ateri yang
dipelajari sebelumnya dan
mengaitkannya dengan materi yang akan
diajarkan.
Guru mengajukan pertanyaan “Apa
kalian tau mengenai kelainan atau
penyakit gigantisme? Apa yang
menyebabkan kelainan tersebut muncul?”
Motivasi
Memberikan gambaran tentang manfaat
pentingnya mempelajari sistem hormon

Alokasi
waktu
15 menit
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2

Kegiatan
Inti

dan kelainannya dalam kehidupan seharihari.
Pemberian Acuan
 Menyampaikan tujuan pembelajaran dari
KD yang akan dicapai
 Menyampaikan mekanisme pelaksanaan
pembelajaran.
 Menyampaikan teknik penilaian selama
pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(pemberian
Peserta didik diberi motivasi
rangsangan)
atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada
topik materi sistem hormone
dan kelainannya pada manusia
dengan cara:
 Melihat
Guru menayangkan
video peran hormon
dalam pertumbuhan
manusia. (Mengamati)
 Membaca
Siswi diminta mencari
dari buku, jurnal atau
browsing dari internet
mengenai sistem
hormone dan kelainan
sistem hormon pada
manusia. (Mengamati)
Problem
CRITICAL THINKING
statement
(BERPIKIR KRITIS)
(Identifikasi
Guru memberikan kesempatan
masalah)
bagi siswa untuk
mengidentifikasi tayangan
video mengenai sistem hormon
dalam pertumbuhan manusia
melalui kegitan tanya jawab,
Contohnya:
 Mengajukan
Pertanyaan:
Siswa diajak untuk
membuat pertanyaan
terkait dengan sistem
hormone dan
kelainannya pada
manusia. (Menanya)

60 menit
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Data
Collection
(Pengumpulan
data)

Data
processing
(Pengolahan
data)

COLLABORATION
(KERJASAMA)
Siswa dibagi dalam beberapa
kelompok belajar untuk
melakukan kegiatan:
 Berdiskusi
1. Berdiskusi membagi
tugas dalam
kelompok
2. Berdiskusi
mengenai proses
pada sistem hormon
dan kelainannya
pada tubuh manusia
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Mengumpulkan
Informasi
1. Siswa diminta untuk
mencari informasi
tambahan dengan
melakukan kajian
literature dan
browsing
(Mengumpulkan
Informasi)
2. Siswa mencatat halhal penting hasil
diskusi yang telah
diproleh pada buku
catatan masingmasing.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
COLLABORATION and
CRITICAL THINKING
Siswi dalam kelompok
mengolah data dengan cara:
 Berdiskusi
Siswa berdiskusi
mengenai data
informasi yang telah
diperoleh untuk
mengerjakan LKS.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
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 Saling bertukar
informasi
Siswa saling bertukar
informasi mengenai
hasil pengerjaan LKS
dalam kelompok.
(Mengkomunikasikan)
Verification
CRITICAL THINKING
(Pembuktian)
 Perwakilan kelompok
diminta menyampaikan
hasil diskusi yang
diperoleh.
(Mengkomunikasikan)
 Guru mempersilahkan
kelompok lain untuk
menanggapi hasil
presentasi kemudain
memberikan pendapat
atau pertanyaan
Generalization CREATIVITY
(menarik
(KREATIVITAS)
Kesimpulan)
 Guru membimbing
siswa untuk menarik
kesimpulan dari poinpoin penting yang
muncul selama kegiatan
pembelajaran yang
dilaksanakan.
(Mengumpulkan
Informasi)
COMMUNICATION
(BERKOMUNIKASI)
 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk melakukan
tanya jawab mengenai
materi sistem hormone
dan kelainannya pada
manusia yang belum
dipahami selama
kegiatan
 Guru memberikan
umpan balik dan
penjelasan singkat yang
berkaitan dengan materi
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sistem hormone dan
kelainannya
3

Penutup

Siswa :
 Siswa diminta untuk membuat
rangkuman mengenai sistem hormon dan
kelainannya pada tubuh manusia dengan
bimbingan guru.
 Siswa melakukan refleksi terkait dengan
pembelajaran yang telah berlangsun.
Guru:
 Memberikan peneguhan terkait kegiatan
pembelajaran yang sudah dilakukan
 Memberikan evaluasi singkat untuk
mengukur ketercapaian pembelajaran
 Memberikan tugas untuk
mempersiapakan materi yang akan
diajarkan pada pertemuan berikutnya di
rumaha masing-masing.

15 menit

Pertemuan Ke 2 : ( 2 JP x 45 menit)
Materi Pembelajaran :
- Sistem Hormon
- Kelainan pada Sistem Hormon
No

Kegiatan

1

Pendahuluan

Rincian kegiatan










Orientasi
Salam, menanyakan kesiapan siswi
dalam mengikuti pembelajaran.
Memeriksa daftar kehadiran siswa
Apresepsi
Mengaitkan materi sebelumnya dengan
materi yang akan diajarkan.
Guru mengajukan pertanyaan “Pernahkah
kalian memperhatikan bahwa ketika kaki
menginjak benda yang tajam maka secara
otomatis kita akan berteriak?”
Motivasi
Memberikan gambaran tentang
pentingnya mempelajari sistem saraf dan
kelainannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pemberian Acuan
Memberikan ruang lingkup dan tujuan
pembelajaran.
Menyampaikan mekanisme pelaksanaan
pembelajaran.

Alokasi
waktu
15 menit
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2

Kegiatan
Inti

Menyampaikan teknik penilaian selama
pembelajaran

Stimulation
(pemberian
rangsangan)

Problem
statement
(Identifikasi
masalah)

Data
Collection
(Pengumpulan
data)

60 menit
KEGIATAN LITERASI
Peserta didik diberi motivasi
atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada
topik materi sistem saraf dan
kelainannya dengan cara:
 Mengamati
Siswi diminta
mengamati sebuah
video tentang cara kerja
sistem saraf
(Mengamati)
 Membaca
Siswi diberi bahan
bacaan berupa artikel
mengenai sistem saraf
dan kelainannya.
(Mengamati)
CRITICAL THINKING
(BERPIKIR KRITIS)
Guru memberikan kesempatan
bagi peserta didik untuk
mengidentifikasi isi artikel
mengenai sistem saraf dan
kelainannya melalui tanya
jawab, Contohnya:
 Mengajukan
Pertanyaan:
Siswa diajak untuk
membuat pertanyaan
terkait dengan sistem
saraf dan kelainannya.
(Menanya)
COLLABORATION
(KERJASAMA)
Siswa diminta untuk berkumpul
dengan kelompok diskusi yang
telah dibuat pada pertemuan
sebelumnya:
 Berdiskusi
1. Berdiskusi membagi
tugas dalam
kelompok
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Data
processing
(Pengolahan
data)

2. Berdiskusi untuk
menganalisis jurnal
ataupun artikel
mengenai system
saraf dan
kelainannya.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Mengumpulkan
Informasi
1. Siswa diminta untuk
mengumpulkan
informasi tambahan
dengan melakukan
kajian literature dan
browsing.
(Mengumpulkan
Informasi)
2. Peserta didik
mencatat hasil
diskusi yang telah
diproleh pada buku
catatan masingmasing.
COLLABORATION and
CRITICAL THINGKING
Siswa dalam kelompok
mengolah data dengan cara:
 Berdiskusi tentang data
atau informasi yang
telah diperoleh dari
analisis jurnal dan
artikel serta kajian
literature dan browsing.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Berdiskusi untuk
menyusun Power Point
sesuai dengan artikel
yang diberikan.
 Saling bertukar
informasi siswa dalam
kelopok saling bertukar
informasi dari data yang
diperoleh.
(Mengkomunikasikan)
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Verification
(Pembuktian)

CRITICAL THINKING
 Perwakilan kelompok
diminta menyampaikan
hasil analisis jurnal atau
artikel serta informasi
tambahan yang
diperoleh dari kajian
literature dan browsing
(Mengkomunikasikan)
 Kelompok lain
sipersilahkan untuk
menanggapi hasil
presentasi dengan
memberikan pendapat
maupun bertanya
(Menanya)
Generalization CREATIVITY
(menarik
(KREATIVITAS)
Kesimpulan)
 Guru mengaraahkan
siswa untuk
menemukan point-point
penting yang diperoleh
selama pembelajaran
mengenai materi system
saraf dan kelainannya
pada manusia.
(Mengumpulkan
Informasi)
COMMUNICATION
(BERKOMUNIKASI)
 Guru membimbing
siswa untuk membuat
kesimpulan berdasarkan
hasil analisis secara
lisan dan tertulis.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Siswa diberi
kesempatan untuk
menanyakan hal-hal
yang belum dipahami
terkait dengan materi
system saraf dan
kelainannya (Menanya)
 Guru memberikan
umpan balik dan
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penjelasan singkat
berkaitan dengan materi
system saraf dan
kelainannya pada
manusia
3

Penutup

Siswa:
 Peserta didik melakukan refleksi terkait
dengan pembelajaran yang telah
berlangsun.
Guru:
 Memberikan peneguhan terkait kegiatan
pembelajaran yang sudah dilakukan
 Memberikan evaluasi singkat untuk
mengukur ketercapaian pembelajaran
dengan melakukan tanya jawab.
 Memberikan tugas untuk mencari sebuah
artikel atau jurnal mengenai kelainan
pada system saraf manusia, kemudian di
analisis dan dibuat resume.

15 menit

Pertemuan Ke 3 : 2 JP × 45 menit
Materi Pembelajaran :
- Sistem Indra
- Kelainan pada Sistem Indra
No
1

Kegiatan

Rincian kegiatan

Pendahuluan








Orientasi
Salam pembuka, menanyakan kabar
siswa dan berdoa untuk memulai
pembelajaran.
Memeriksa daftar kehadiran siswa
Apresepsi
Menanyakan kembali materi yang
dipelajari sebelumnya dan
mengaitkannya dengan materi yang akan
diajarkan.
Guru mengajukan pertanyaan “Mengapa
ketika kita mencium bau makanan maka
perut kita akan merasa lapar?”
Motivasi
Memberikan gambaran tentang manfaat
pentingnya mempelajari sistem indra dan
kelainan system indra yang dipengaruhi
oleh pola hidup.
Pemberian Acuan

Alokasi
waktu
15 menit
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2

Kegiatan
Inti

Menyampaikan tujuan pembelajaran dari
KD yang akan dicapai
 Menyampaikan mekanisme pelaksanaan
pembelajaran.
 Menyampaikan teknik penilaian selama
pembelajaran
Stimulation
KEGIATAN LITERASI
(pemberian
Peserta didik diberi motivasi
rangsangan)
atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada
topik materi sistem hormone
dan kelainannya pada manusia
dengan cara:
 Melihat
Guru memperlihatkan
media pembelajaran
Magic Cube Box pada
siswa. (Mengamati)
 Mengamati
Guru menampilkan
video mengenai peran
sistem indra dalam
kehidupan sehari-hari.
(Mengamati)
 Membaca
Siswa diminta mencari
informasi mengenai
sistem indra dan
kelainannya dari buku,
jurnal atau browsing
internet. (Mengamati)
Problem
CRITICAL THINKING
statement
(BERPIKIR KRITIS)
(Identifikasi
Guru memberikan kesempatan
masalah)
bagi siswa untuk
mengidentifikasi tayangan
video mengenai peran sistem
indra dalam kehidupan seharihari melalui kegitan tanya
jawab, Contohnya:
 Mengajukan
Pertanyaan:
Siswa diajak untuk
membuat pertanyaan
terkait dengan sistem
indra dan pola hidup

60 menit
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Data
Collection
(Pengumpulan
data)

Data
processing
(Pengolahan
data)

yang menyebabkan
gangguan pada sistem
indra. (Menanya)
COLLABORATION
(KERJASAMA)
Siswa diminta untuk berkumpul
sesuai dengan kelompok
diskusi yang telah dibentuk
pada pertemuan sebelumnya,
dan melakukan :
 Berdiskusi
1. Berdiskusi membagi
tugas dalam kelompok
untuk mengerjakan LKS
2. Berdiskusi mengenai
proses kerja pada sistem
indra dan kelainannya
pada tubuh manusia
dengan menggunakan
media Magic Cube Box
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Mengumpulkan
Informasi
1. Siswa diminta untuk
mencari informasi
dengan melakukan
kajian literature dan
browsing
(Mengumpulkan
Informasi)
2. Siswa mencatat hal-hal
penting yang diperoleh
dari kajian literature dan
browsing pada buku
catatan masing-masing.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
COLLABORATION and
CRITICAL THINGKING
Siswi dalam kelompok
mengolah data dengan cara:
 Berdiskusi
Siswa berdiskusi untuk
mengerjakan LKS
dengan memanfaatkan
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media Magic Cube Box.
(Mengasosiasi /
Mengolah)
 Mencari informasi
Siswa diminta untuk
menggunakan media
Magic Cube Box dan
mencari informasi
tambahan melalui
internet / kajian
literature dalam
menjawab pertanyaan
pada LKS.
(Mengumpulkan
Informasi)
 Saling bertukar
informasi
Siswa saling bertukar
informasi mengenai
hasil pengerjaan LKS
dalam kelompok.
(Mengkomunikasikan)
Verification
CRITICAL THINKING
(Pembuktian)
 Perwakilan kelompok
diminta menyampaikan
hasil diskusi pengerjaan
LKS di depan kelas.
(Mengkomunikasikan)
 Guru mempersilahkan
kelompok lain untuk
menanggapi dengan
memberikan pendapat
maupun bertanya.
(Mengkomunikasikan)
Generalization CREATIVITY
(menarik
(KREATIVITAS)
Kesimpulan)
 Guru membimbing
siswa untuk
menemukan poin-poin
penting mengenai
sistem indra dan
kelainannya selama
pembelajaran
(Mengumpulkan
Informasi)
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COMMUNICATION
(BERKOMUNIKASI)
 Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk bertanya
terkait materi sistem
indra dan kelainannya
yang belum dipahami.
 Guru memberikan
umpan balik dan
penjelasan singkat yang
berkaitan dengan materi
sistem indra dan
kelainannya
3

Penutup

Siswa :
 Siswa diminta untuk membuat resume
mengenai sistem indra dan kelainannya
dengan bimbingan guru.
 Siswa melakukan refleksi terkait dengan
pembelajaran yang telah berlangsun.
Guru:
 Memberikan peneguhan terkait kegiatan
pembelajaran yang sudah dilakukan
 Memberikan evaluasi singkat dalam
bentuk tanya jawab secara lisan untuk
mengukur ketercapaian pembelajaran
 Memberikan tugas untuk mengulas
kembali materi sistem koordinasi yang
telah di pelajari selama 3 pertemuan
terakhir di rumah masing-masing

H. Penilaian Hasil Belajar
Sikap
No Instrumen
Teknik Penilaian
1
Lampiran 3
Non Tes
Pengetahuan
No Instrumen
1
Lampiran 3

Teknik Penilaian
Tertulis

Bentuk Instrumen
Observasi

Bentuk Instrumen
LKS

Keterampilan dan Pengetahuan
No Instrumen
Teknik Penilaian
Bentuk Instrumen
1
Lampiran 3
Unjuk
kerja Observasi
(Presentasi)

15 menit
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I. Lampiran
1. Uraian Materi
2. LKS
3. Instrumen Penilaian
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Lampiran 1. Uraian Materi
SISTEM KOORDINASI
Sistem koordinasi terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Sistem Saraf
2. Sistem Hormon
3. Sistem Indra
1. Sistem Saraf
Fungsi dari sistem saraf adalah :
 Memelihara fungsi tubuh
 Mengatur kontraksi otot
 Mengatur perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung secara
cepat.
 Mengatur sekresi beberapa kelenjar endokrin
Pada sistem saraf terdapat tiga komponen penting yang dibutuhkan untuk bereaksi
terhadap suatu rangsangan, yaitu reseptor (penerima rangsangan), sistem saraf, dan
efektor. Unit structural dan fungsional dari sistem saraf adalah neuron
Macam-macam neuron, yaitu :
a. Berdasarkan jumlah uluran :
- Neuron unipolar : memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel
- Neuron bipolar : memiliki uluran yaitu akson dan dendrit
- Neuron multipolar : memiliki satu akson dan beberapa dendrit.
b. Berdasarkan fungsinya :
- Neuron sensorik : berfungsi menghantarkan implus saraf dari alat indra ke
otak atau sumsum tulang belakang
- Neuron motoric : neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson
yang panjang, berfungsi membawa impuls dari otak atau sumsum tulang
belakang ke otot atau kelenjar tubuh.
- Neuron konektor: Berfungsi meneruskan rangsangan dari neuron sensorik
ke neuron motorik.
- Sinaps adalah sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain.
- Neuron yang terletak sebelum sinaps adalah neuron prasinaps, sedangkan
neuron yang terletak setelah sinaps adalah neuron pascasinaps.
- Penjalaran impuls melibatkan neuron prasinaps, neuron pascasinaps dan
neurotransmiter(zat penghantar).
Alur penghantaran impuls saraf dibedakan menjadi dua yaitu gerak sadar dan gerak
reflek. gerak sadar adalah gerak yang disadari, sedangkan gerak reflek adalah gerak
yang tidak disadari.
2. Sistem Hormon
Hormon adalah zat kimia dalam bentuk senyawa organic yang dihasilkan oleh
kelenjar endokrin. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi,
pertumbuhan, dan perkembangan.Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa
detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun.
Hormon mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
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Diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin
dalam jumlah sangat kecil
 Diangkut oleh darah menuju ke sel/jaringan target
 Mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel
target
 Mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus
 Mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target, tetapi dapat juga
mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan.
Hubungan saraf dengan hormon
 Hormon bekerja atas perintah dari sistem saraf. Sistem yang mengatur
kerjasama antara saraf dan hormon terdapat pada daerah hipotalamus.
Daerah hipotalamus sering disebut daerah kendali saraf endokrin
(neuroendocrine control).
 Hormon berfungsi dalam mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi
dan tingkah laku. Homeostasis adalah pengaturan secara otomatis dalam
tubuh agar kelangsungan hidup dapat dipertahankan. Contohnya
pengendalian tekanan darah, kadar gula dalam darah, dan kerja jantung.
3. Sistem Indra
a. Indra Penglihatan
Mata merupakan indra penglihatan yang dibentuk untuk menerima rangsangan
berkas-berkas cahaya pada retina. Kemudian, rangsangan ini dialihkan ke pusat
penglihatan melalui serabut-serabut nervus optikus untuk ditafsirkan.
1. Struktur Mata
Mata manusia berbentuk agak bulat, dilapisi oleh tiga lapis jaringan yang
berlainan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam mata.
Struktur mata mulai dari depan ke belakang, adalah sebagai berikut :
1) Kornea merupakan bagian depan mata yang transparan dan tembus
cahaya. Kornea berfungsi membantu memfokuskan bayangan pada
retina.
2) Iris adalah tirai berwarna di depan lensa yang bersambung dengan
selaput koroid. Iris berfungsi mengecilkan atau membesarkan ukuran
pupil. Iris menentukan warna mata.
3) Pupil merupakan bintik tengah iris mata dan merupakan celah dalam
iris yang dilalui cahaya untuk mencapai retina.
4) Aqueus humor merupakan cairan yang berasal dari badan siliari dan
diserap kembali ke dalam aliran darah pada sudut antara iris dan kornea
melalui vena halus yang dikenal sebagai saluran schlemm.
5) Lensa adalah sebuah benda transparan bikonveks (cembung pada kedua
sisi). Lensa terletak persis di belakang iris.
6) Vitreus humor merupakan cairan berwarna putih seperti agar-agar.
Cairan ini berfungsi untuk memberi bentuk dan kekokohan pada mata.
Selain itu, berfungsi juga untuk mempertahankan hubungan antara
retinan dengan selaput koroid.
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2. Reseptor Mata
Reseptor penglihatan mata ialah sel batang dan sel kerucut, yaitu sel-sel
yang tersusun rapat di bawah permukaan retina.
1) Sel batang
Sel batang berfungsi untuk penglihatan dalam cahaya suram, tetapi tidak
mampu membedakan warna.
2) Sel kerucut
Sel kerucut sangat peka terhadap intensitas cahaya tinggi sehingga
berperan untuk penglihatan pada siang hari dan dapat membedakan
warna biru.
3) Otot pada Mata
Mata memiliki enam otot penggerak mata, empat di antaranya lurus,
sementara yang dua lagi agak serong.
b. Indra Pendengaran
Telinga merupakan organ pendengaran. Telinga terdiri atas tiga bagian, yaitu
telinga luar, telinga tengah, dan rongga telinga dalam.
1. Telinga Luar
Telinga luar terdiri atas daun telinga yang merupakan tulang rawan elastis.
Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang
masuk, rambut rambut halus berfungsi untuk menghalangi benda asing yang
masuk, dan terdapat kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran
luar dan gendang telinga tidak kering.
2. Telinga Tengah
Telinga tengah disebut juga rongga timpani merupakan bilik kecil yang
mengandung udara. Rongga ini terletak di sebelah dalam membran timpani
atau gendang telinga. Di sebelah depan telinga tengah terdapat saluran
eustachius yang menghubungkan rongga dengan faring. Saluran ini
berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara antara udara luar
dengan udara di dalam telinga tengah.
3. Telinga Dalam
Rongga telinga dalam terdiri atas berbagai rongga yang menyerupai saluransaluran dalam tulang temporalis. Rongga-rongga ini disebut labirin tulang
dan dilapisi membran membentuk labirin membranosa. Labirin tulang
terdiri atas tiga bagian, yaitu vestibula, saluran setengah lingkaran yang
bersambung dengan vestibula, dan kokhlea. Kokhlea adalah sebuah tabung
berbentuk spiral yang membelit dirinya seperti rumah siput. Dalam setiap
belitan terdapat saluran membranosa yang mengandung ujung-ujung akhir
saraf pendengaran. Cairan dalam labirin membranosa disebut endolimfa dan
di luar labirin membranosa disebut perilimfa.
c. Indra Peraba
Kulit merupakan indra peraba. Kulit menutupi dan melindungi permukaan
tubuh dan bersambung dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga dan
lubanglubang masuk. Kulit dibagi menjadi dua lapisan, yaitu epidermis
(kutikula) dan dermis (korium).
a. Epidermis
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Epidermis tersusun atas epitelium berlapis dan terdiri atas dua lapisan, yaitu
lapisan tanduk dan zona germinalis.
b. Dermis
Lapisan dermis tersusun atas jaringan fibrus dan jaringan ikat yang elastic
d. Indra Perasa
Lidah merupakan indra perasa. Selain membantu proses pencernaan, lidah juga
dapat merasakan rasa makanan. Permukaan lidah kasar karena terdapat tonjolan
yang disebut papila. Papila ini berfungsi untuk mengecap. Ada empat macam
rasa kecapan, yaitu rasa manis, pahit, asam, dan asin.
e. Indra Penciuman
Indra penciuman terdapat di rongga hidung. Sel-sel sensori penerima rangsang
berupa bau terdapat di lapisan epitel dalam rongga hidung dan dilindungi oleh
mukus (lendir). Di akhir setiap sel sensori terdapat silia atau rambut pembau.
Rasa penciuman dirangsang oleh gas yang terhirup. Rasa penciuman ini sangat
peka, tetapi kepekaan ini mudah hilang bila dihadapkan pada suatu bau yang
sama untuk waktu yang lama. Rasa penciuman akan melemah bila kamu sedang
flu karena terdapat penumpukan cairan yang menghalangi silia untuk membaui
sesuatu.
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Lampiran 2. LKS
a. LKS Sistem Saraf
Kegiatan Pembelajaran
Presentasi
Sub Materi : Sistem Saraf
Tujuan Pembelajaran :
1. Siswa mampu menjelaskan penyakit pada sistem saraf.
2. Siswa mampu menyusun Power Point sebagai media pembelajaran.
Langkah Kerja :
1. Buka link artikel dibawah ini sesuai dengan nomor urut kelompok yang
telah di bentuk sebelumnya.
2. Perhatikan dan bacalah artikel tersebut dengan baik.
3. Berdasarkan artikel tersebut, buatlah Power Point sesuai dengan pokok
bahasan yang telah ditentukan.
4. Tambahkan informasi-informasi terkait berdasarkan sumber yang relevan
(Co : buku, jurnal, web, dll)
5. Presentasikan Power Point yang telah dibuat di depan kelas bersama dengan
kelompok.
Peraturan Presentasi :
1. Presentasi dilakukan selama 10 menit/kelompok. Meliputi waktu presentasi
dan tanya jawab dengan audience
2. Setiap kelompok presentator memberikan kesempatan kepada audience
untuk bertanya, dengan maksimal 3 pertanyaan/presentasi
3. Pertanyaan yang belum terjawab ketika waktu yang ditetapkan telah habis
dapat disimpan dan dijawab pada akhir pembelajaran.
Link Artikel
Kelompok 1 :
https://rsuppersahabatan.co.id/artikel/read/epilepsi
Kelompok 2 :
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/cerebral-palsy-bukanpenyakit
Kelompok 3 :
https://sains.kompas.com/read/2018/01/31/213400723/waspada-gejalaalzheimer-ini-sudah-dimulai-sejak-remaja
Kelompok 4 :
https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/11/170200123/meningitispenyakit-menular-ketahui-penyebab-gejala-hingga-pengobatannya
Kelompok 5 :
https://sains.kompas.com/read/2019/12/12/080324223/stroke-tempati-urutankedua-penyebab-kematian-kenali-faktor-risikonya?page=2
Pertanyaan :
1. Penyakit sistem saraf apa yang terdapat pada artikel tersebut ? Jelaskan !
2. Apa saja factor yang menyebabkan seseorang beresiko terkena penyakit /
kelainan saraf tersebut ?
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3. Bagaimana mekanisme kerja sistem saraf pada penderita yang mengalami
gangguan saraf sesuai dengan artikel yang Anda baca ?
4. Bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit
sistem saraf tersebut !
Nb : Tambahkan informasi-informasi penting terkait dengan penyakit sistem
saraf yang diperoleh !
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b. LKS Sistem Hormon
LEMBAR KERJA SISWA
Materi Sistem Hormon
Nama :

No.

:

Kelas : XI …..

Tanggal

:

Tujuan :
1. Siswa mampu mengidentifikasi kelenjar hormon pada manusia.
2. Siswa mampu menganalisis fungsi kerja Sistem Hormon
3. Siswa mampu menganalisis gejala dan gangguan pada Sistem Hormon
Langkah kerja :
1. Baca dan pelajarilah LKS ini dengan seksama !
2. Gunakan buku paket dan sumber pembelajaran lainnya untuk membantu
menjawab pertanyaan !
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar dan seksama !
4. Tuliskan jawaban anda pada kolom jawab yang telah disediakan di bawah !
Jawablah pertanyaan – pertanyaan dibawah ini dengan baik dan benar !
1. Perhatikan gambar di bawah ini !

Identifikasilah macam kelenjar hormon pada manusia, jenis hormon yang
dihasilkan, fungsi dan efek yang ditimbulkan ! Isikan pada tabel di bawah
ini !
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No

Kelenjar
Hormon

Hormon
yang
dihasilkan

Fungsi

Jika
Kelebihan

Jika
Kekurangan

2. Dalam beberapa kasus, kita sering mendengar seseorang kerap menantang
maut dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim atau menegangkan,
seperti melompat dari ketinggian, menyelam di laut yang sangat dalam,
berinteraksi dengan hewan liar dan masih banyak lagi. Berdasarkan
beberapa contoh kegiatan tersebut, hal apa yang menyebabkan seseorang
menggemari kegiatan-kegiatan ekstrim? Menurutmu mekanisme kerja
hormone apa yang membuat seseorang kadang kala ketagihan dengan
akitivitas ekstrim tersebut ?
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia telah mencanangkan gerakan
KB bagi seluruh warganya. KB / Keluarga Berencana ini merupakan sebuah
gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan
membatasi kelahiran. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap
ideal adalah dua. Saat ini salah satu cara pelaksanaan KB yaitu dengan
merekayasa sistem hormon. Dalam hal ini hormon yang digunakan
merupakan hormon sintetik progestin dan estrogen yang diwujudkan dalam
bentuk pil KB ataupun suntikan. Dari pernyataan tersebut, jelaskan
mekanisme rekayasa hormon dalam mempengaruhi fungsi sistem
reproduksi pada wanita !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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4. Ketika seseorang dalam keadaan genting atau berbahaya seperti dikejar
anjing, maka ia akan merasakan detak jantungnya berubah menjadi cepat
dan ritme otot meningkat sehingga dapat berlari di luar kemampuannya.
Berdasarkan hal tersebut, jelaskan hubungan antara produksi hormon pada
kelenjar adrenalin dengan situasi yang dialami oleh orang tersebut !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Dibetes mellitus tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan
oleh gangguan pengaturan gula darah. Apabila penyakit ini tidak segera
diobati dengan perawatan yang tepat, maka dapat menyebabkan berbagai
komplikasi yang berbahaya, bahkan bias mengancam nyawa penderitanya.
Oleh karena itu bagi seseorang yang menderita DM tipe 1 harus melakukan
suntik insulin secara teratur setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan
insulin dalam dirinya. Berdasarkan pernyataan tersebut jelaskan mekanisme
kerja hormon insulin buatan yang disuntikkan kedalam tubuh penderita
diabetes mellitus tipe 1 !
Jawab :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

c. LKS Sistem Indra
LEMBAR KERJA SISWA
Materi Sistem Indra
Nama :

No.

:

Kelas : XI …..

Tanggal

:

Tujuan :
1. Siswa mampu menjelaskan struktur penyusun pada Sistem Indra
2. Siswa mampu menganalisis mekanisme kerja pada Sistem Indra
3. Siswa mampu menganalisis gejala dan gangguan pada Sistem Indra
Langkah kerja :
1. Baca dan pelajarilah LKS ini, bersama kelompok yang telah dibentuk !
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan dengan benar !
3. Gunakan media pembelajaran Magic Cube Box untuk membantu menjawab
pertanyaan !
4. Lakukan telaah referensi melalui berbagai sumber untuk memperkuat
jawaban yang diberikan !
5. Kerjakan pada lembar kertas folio yang telah disediakan !
6. Presentasikan secara singkat hasil diskusi yang telah dilakukan !
Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
1. Mata merupakan indra penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Mata
akan menangkap banyak informasi tentang apa yang ada disekitarnya dan
kemudian mengirim sinyal ke otak sehingga kita dapat melihat bentuk,
warna, tekstur dan gerak. Kesehatan mata sangat perlu kita jaga agar kita
dapat selalu melihat suatu benda dengan normal. seseorang dengan mata
sehat akan dapat melihat dsuatu benda maupun tulisan dengan baik dan
jelas. Dengan menggunakan media pembelajaran Magic Cube Box a)
Urutkan bagian-bagian mata yang berperan ketika kita melihat suatu benda
! b) kaitkan dan jelaskan mekanisme kerja antar komponen pada mata dalam
melihat !
2. Handphone, laptop, Tv, dan komputer merupakan benda elektronik yang
sering kita temui dan gunakan setiap saat. Tidak jarang penggunaan bendabenda elektronik tersebut dapat berlangsung hingga berjam-jam melebihi
kapasitas mata untuk melihat layar. Aktivitas melihat dekat dengan waktu
yang lama layar benda elektronik tersebut dapat membuat mata kita mudah
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lelah dan dalam waktu yang lama dapat mengurangi fungsi kerja mata.
Miopi merupakan salah satu gangguan mata yang diakibatkan oleh
penggunaan Handphone, Tv, laptop, dan komputer secara tidak bijak.
Akibatnya kita tidak mampu melihat benda dalam skala jarak tertentu, yang
mengharuskan kita menggunakan alat bantu seperti kaca mata. Dari uraian
di atas analisislah kaitannya aktivitas melihat layar elektronik dengan
kerusakan mata Miopi! Bagaimana cara kerja alat bantu melihat seperti kaca
mata memperjelas penglihatan seseorang ? Uraikan prosesnya dengan jelas
!
3. Rima melakukan percoban untuk mengetahui adanya reseptor dingin, dan
panas pada kulit, caranya yaitu dengan memasukkan tangan kirinya
kedalam baskom berisi air hangat dan tangan kanannya ke baskom yang
berisi air dingin selama 10 detik. Setelah 10 detik, secara bersamaan kedua
tangannya dimasukkan ke baskom yang berisi air biasa. Kemudian Rima
diminta untuk merasakan perbedaan antara tangan kanan dan kirinya setelah
dimasukkan ke baskom air biasa tersebut. Hasilnya, setelah percobaan Rima
merasakan tangannya berubah menjadi netral atau normal. Berdasarkan hal
tersebut buatlah kesimpulan mengenai hasil percobaan yang dilakukan oleh
Rima ! Bagaimana mekanisme reseptor merasakan suhu panas dan dingin
pada kedua tangan Rima ?
4. Setelah mencuci bajunya dengan detergen, Ani merasa kulit tangannya
menjadi sangat kering dan gatal. Ia juga melihat di beberapa bagian pada
kulit telapak tangan dan sela-sela jarinya mengelupas. Hal ini kerap terjadi,
ketika Ani mencuci pakaiannya dengan menggunakan detergen Y yang
mengandung benzoyl peroxide. Berdasarkan uraian tersebut gangguan atau
kelainan kulit apa yang dialami oleh Ani ? Apa kaitannya, gangguan atau
kelainan kulit yang dialami Ani dengan detergen yang ia gunakan ? Melihat
gangguan kulit yang dialami oleh Ani, bagaimana mekanisme kulit
mengatasi hal tersebut hingga akhirnya kulit terkelupas ?
5. Ketika anda mendengarkan musik yang merdu maka anda akan merasa
terhibur. Musik merupakan getaran suara yang diterima oleh telinga sebagai
indra pendengaran. Dalam keadaan normal getaran suara tersebut akan
direspon baik oleh komponen indra di telinga yang kemudian disalurkan ke
otak. Berdasarkan hal tersebut dengan menggunakan media pembelajaran
Magic Cube Box urutkan komponen-komponen penyusun telinga dalam
merespon getaran suara ! Kemudian jelaskan bagaimana mekanisme antar
komponen menerima rangsang getaran suara !
6. Flu merupakan gangguan kesehatan yang mengakibatkan bersin-bersin,
kepala pusing, demam, meriang dan hidung tersumbat. Tidak jarang
seseorang yang mengalami flu juga mengalami gangguan pendengaran,
seperti telinga terasa berdengung dan apabila terjadi dalam kurun waktu
yang cukup lama dapat menyebabkan ortitis media. Berdasarkan hal
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tersebut analisislah hubungan antara penyakit flu dengan gangguan
pendengaran yang timbul seperti berdengung dan ortitis media ! Jelaskan
gambaran mengenai gangguan pendengaran tersebut !
7. Lidah merupakan alat indra yang berfungsi untuk mengecap makanan atau
disebut juga sebagai indra pengecap. Lidah atau indra pengecap memiliki
kepakaan terhadap lima empat yaitu manis, asin, pahit, dan asam. Dengan
melihat gambar pada media Magic Cube Box urutkan dan jelaskan
mekanisme proses komponen penyusun lidah merespon stimulus rasa ! Apa
peran air ludah dalam mekanisme tersebut !
8. Lidah merupakan alat indra yang berfungsi untuk megecap makanan. Lidah
dapat merasakan asin, asam, manis, dan pahit. Selain dapat mengecap rasa,
lidah juga mampu mengenali suhu pada makanan yang kita makan seperti
panas dan dingin. Berdasarkan uraian diatas jawab pertanyaan dibawah ini
:
a) Pedas bukan merupakan rasa pokok yang terdapat pada lidah.
Berdasarkan hal tersebut jelaskan mekanisme indra pengecap dapat
mengenali rasa pedas ! Kemudian kaitkan dengan keadaan lidah yang
terasa panas ketika kita memakan makanan yang pedas !
b) Bagaimana proses respon papila mengenali suhu makanan yang sedang
kita makan ? Jelaskan !
9. Hidung merupaan indra pemnciuman yang berfungsi untuk mengenali bau
disekitar kita. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang memaasak maka
akan muncul bau harum dari masakan tersebut, disitulah indra pembau
berperan. Hidung secara otomatis akan menganalisis bau tersebut yang
kemudian disalurkan ke otak dan direspon oleh tubuh dengan rasa lapar.
Keterkaitan antar mekanisme hidung tersebut sangat mempengaruhi kerja
hidung sebagai indra pembau. Berdasarkan hal tersebut, dengan
menggunakan media Magic Cube Box urutkan dan jelaskan mekanisme
kerja bagian-bagian pada hidung sehingga dapat mencium bau makanan !
10. Debu dapat terlihat mengambang di udara ketika tersorot sinar matahari.
Debu dapat berasal dari kulit mati, bulu hewan, spora jamur, dan bangkai
hewan kecil. Debu yang ada di udara ini dapat menimbulkan alergi pada
beberapa orang. Ketika seseorang yang memiliki alergi terhadap debu,
menghirup udara yang bercampur dengan allergen (zat pemicu alergi) maka
dapat menyebabkan bersin. Berdasarkan hal tersebut jelaskan proses
mekanisme indra penciuman dalam merespon zat allergen sehingga
menyebabkan bersin !
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Lampiran 3. Instrumen Penilaian
Materi
: Sistem Koordinasi
Kompetensi Dasar :
1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
keanekaragaman hayati, ekosistem dan lingkungan hidup.
1.2 Berperilaku ilmiah : teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggungjawab dan peduli dalam observasi dan eksperimen,
berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi,
peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai,
berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam
setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di
dalam maupun diluar kelas/laboratorium.
A. Penilaian Sikap
a. Rubrik Penilaian Sikap
Aspek yang
Kriteria Penialaian
dinilai
Rasa ingin tahu
1. Mau bertanya sesuai dengan konteks yang
dibahas.
2. Perhatian pada pertanyaan diskusi yang
didapatkan
3. Antusias mencari jawaban pertanyaan.
4. Membaca literatur yang sesuai.
Tanggung Jawab
1. Mengerjakan LKPD dengan langkah yang
benar.
2. Mengerjakan LKPD dengan lengkap
3. Mengumpulkan LKPD tepat waktu
4. Mengerjakan LKPD bersama dengan
kelompok sesuai dengan pembagian tugas
anggota kelompok.
Kerjasama
1. Saling membantu antar anggota kelompok.
2. Saling berkomunikasi antar anggota
kelompok
3. Aktif berkontribusi pikiran dalam kegiatan
kelompok
4. Aktif berkontribusi tenaga dalam kelompok.
Berpikir Kritis
1. Berani menjawab pertanyaan yang diberikan
guru.
2. Menjawab pertanyaan sesuai dengan
konteks yang dibahas
3. Menjawab pertanyaan dengan inovasi baru
yang sesuai
4. Menjawab pertanyaan disertai dengan
contoh konkrit.
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Penilaian sikap
4
: Jika terdapat 4 kriteria tampak.
3
: Jika terdapat 3 kriteria tampak.
2
: Jika terdapat 2 kriteria tampak.
1
: Jika terdapat 1 kriteria tampak.
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b. Lembar Penilaian Aspek Sikap
No.

Nama

Rasa Ingin
Tahu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Perhitungan Nilai
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

x 100

Aspek yang dinilai
TanggungKerjasama
jawab

Berpikir
Kritis

Skor
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B. Penilaian Keterampilan dan Pengetahuan
a. Instrumen Penilaian Presentasi
Petunjuk :
 Beri tanda centang (√) pada kolom dibawah ini sesuai keterangan
pilihan jawaban.
 Arti angka pilihan jawaban :
4 = Apabila semua indikator aspek terpenuhi
3 = Apabila hanya ada tiga indikator aspek terpenuhi
2 = Apabila hanya ada dua indikator aspek terpenuhi
1 = Apabila hanya ada satu indicator aspek terpenuhi
 Berikan kesimpulan penilaian dengan menjumlahkan angka penilaian
dan membaginya dengan 20
Kelompok Presentasi……………..
Penilai………………
NO.

ASPEK

INDIKATOR

1

Persiapan

2

Pendahuluan

3

Komunikasi

4

Isi / Materi

5

Pengorganisasian
penyajian

Media yang digunakan
Presentator
menyiapkan
diri
dan
menyiapkan audience
File materi yang akan disampaikan
Memberi salam pada audiens
Memperkenalkan diri
Memaparkan tujuan presentasi
Presentator berbicara dengan jelas dan
lancar
Presentator menggunakan intonasi yang
tepat
Bahasa tubuh tidak kontra produktif
terhadap presentasi yang dilakukan
Menguasai materi yang disajikan
Keterbacaan (bahasa)
Kelengkapann dan tampilan materi :
estetika dan informatif (tampilan tayangan)
Penggunaan waktu presentasi secara efektif
Penyajian materi dilakukan secara teratur
dan berurutan
Pembagian tugas presentasi dilakukan
dengan baik (moderator, presentator)
Jumlah Skors

b. Rubrik Penilaian
NILAI =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟𝑠
× 10
15

SKOR
1
2
3

…….

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118

C. Penilaian Pengetahuan
a. LKS Sistem Hormon
1. Kisi-Kisi
KISI – KISI LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
SISTEM INDRA
Kelas / Semester : XI / Genap
Jumlah Soal
: 10
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit
No.
1

KD

Sub Materi

3.10

Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
koordinasi (saraf,
hormone, dan alat
indra)
dalam
kaitannya dengan
mekanisme
koordinasi
dan
regulasi
serta
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
koordinasi
manusia

Indikator

Sistem 
Hormon


Siswa
mampu
mengidentifikasi jenis dan
fungsi
hormone
pada
manusia.
Siswa mampu menjelaskan
dampak produksi hormone
terhadap kesehatan manusia

No.
Soal
1

Ranah
Kognitif
C2

C2



Siswa mampu menganalisis
fungsi
kerja
hormone
terhdap sifat manusia.

2

C4



Siswa mampu menjelaskan
kaitannya
mekanisme
rekayasa hormone dengan
fungsi
kerja
sistem
reproduksi pada wanita.

3

C2



Siswa mampu menganalisis
hubungan antara suatu
keadaan tertentu dengan
reproduksi hormone.
Siswa mampu menjelaskan
mekanisme kerja hormone
sintetis yang dimasukkan
kedalam tubuh manusia.

4

C4

5

C2
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2. Rubrik Penilaian
No.
Soal
1.

Jawaban
No

Kelenjar
Hormon

Hormon
yang
dihasilkan
Dopamin

Penskoran

Fungsi

Jika Kelebihan

Jika Kekurangan

Meningkatkan
denyut jantung
dan
tekanan
darah,
menghambat
pelepasan
prolactin
dan
TRH
dari
hipofisis
anterior

Dapat
menyebabkan
mual, muntah, sakit
kepala, detak jantung
tidak teratur, sakit dada,
kesulitan
bernafas,
perubahan jumlah urin,
perubahan warna kulit,
sakit kaki dan lengan

Dapat
menyebabkan
tertekan, motivasi rendah,
kesulitan
memberikan
perhatian dan berkonsentrasi,
berpikir lambat, rendah
libido dan impotensi, mudah
lelah, berat badan cepat naik
dan mengalami gangguan
tidur

1

Hypotalamus

2

Kelenjar
Pineal

Melatonin

Sebagai
antioksidan dan
mengontrol
tidur

Lesu, gangguan hati,
gangguan
mata,
kelelahan, diserientasi,
pikiran dan perilaku
psikotik, kebingungan,
mengantuk, gangguan
berbicara, gemetar, sakit
kepala dan pusing.

Kesulitan tidur / insomnia,
tidur
tidak
nyenyak,
pembesaran prostat, depresi,
kelelahan, siklus haid tidak
teratur, gelisah, sindrom
premenstruasi
(PMS),
katarak, kolesterol tinggi,
tekanan
darah
tinggi,
gangguan irama jantung
(aritmia)

3

Kelenjar
Pitutari

Hormone
pertumbuhan
(HGH)

Merangsang
pertumbuhan
dan reproduksi
sel, melepaskan
factor
pertumbuhan 1
mirip
insulin
dari hati

Tumor hipofisis jinak,
sakit kepala, gaguuan
pengihatan,
tekanan
saraf optic, kelebihan
tulang
rahang,
jari
tangan
dan
kaki,
kelemahan
otot,
resistensi insulin.

Kegagalan pertumbuhan dan
tubuh pendek, tertundanya
kematangan
seksual.
Sedangkan
pada
orang
dewasa
menyebabkan
obesitas, penurunan massa
otot dan pengurangan energy
dan kualitas hidup.

25 = Jika mampu menjawab 11 identifikasi
kelenjar hormone dengan lengkap dan jelas.
20 = Jika hanya menjawab 9 identifikasi
kelenjar hormone.
15 = Jika hanya menjawab 7 identifikasi
kelenjar hormone.
10 = Jika hanya menjawab 5 identifikasi
kelenjar hormone
5 = Jika hanya menjawab 3 identifikasi
kelenjar hormone
0 = Tidak menjawab
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4

Kelenjar
Tiroid

Tiroid

Meningkatkan
metabolism
basal
dan
mempengaruhi
sintesis protein.

Diare, denyut jantung
tidak
teratur,
sakit
kepala, mengigil, gugup,
kejang perut, demam,
sakit dada, dan kesulitan
tidur.

Lelah, lesu, sembelit, nyeri
sendi dan otot, ramput / kuku
tipis dan rapuh, kurang
dorongan seksual, tekanan
darah tinggi, kolesterol
tinggi, detak jantung lambat,
gangguan konsentrasi dan
memori.

5

Kelenjar
Timus

Thymosin

Membantu
sistem
kekebalan tubuh

Meningkatkan produksi
sel darah putih.

Imunitas tubuh menjadi
lemah. Mudah terserang
penyakit khususnya yang
disebabkan oleh bakteri.

6

Lambung

Kelenjar
lambung

Gastrin

Memacu pembentukan
getah lambung pada
daerah fundus lambung

Menyebabkan
maag

7

Pankreas

Insulin

Mengambil
glukosa,
glikogenesis
dan glikolisis di
hati dan otot dari
darah.

Kadar gula darah sangat
rendah, detak jantung
tidak
teratur,
berkeringat, gemetaran,
mual, kelaparan berat
dan kecemasan

Peningkatan kadar gula darah
(hiperglisemia)
yang
menyebabkan
penyakit
diabetes mellitus.

8

Kelenjar
Adrenal

Adrenalin

Mengubah
glikogen dalam
otot
menjadi
glukosa dalam
darah.

Naiknya kadar gula
darah dan tekanan darah,
serta jantung berderbar

Menyebabkan
pusing,
penurunan berat badan, dan
mudah kelelahan

9

Kelenjar
Ovarium

Estrogen

Membentuk
sifat
kelamin
sekunder pada
wanita

Pada wania menyebabkan :
tidak munculnya ciri kelain
sekunder wanita, mandul.
Pada pria menyebabkan
mandul dan anropause

10

Uterus

Progesterone

Penebalan dan
perbaikan
dinding uterur

11

Testis

Testosteron

Menentukan ciri
pertumbuhan
sekunder pada
pria, mengatur
spermatogenesis
dan spermiasi,
menimbulkan
dorongan seks,

Pada
wanita
menyebabkan : kanker
atau tumor ovarium.
Pada
laki-laki
menyebabkan
:
munculnya ciri kelamin
sekunder wanita
Menyebabkan
terlambatnya menstruasi
dan kuatnya dinding
rahim
Dapat
menyebabkan
kanker atau tumor testis
dan percepatan pubertas

Dapat
keguguran

gastrinoma,

menyebabkan

Menyebabkan
tidak
munculnya alat kelamin
sekunder
pria,
mandul,
andropause dan penurunan
libido.
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percepatan
pertumbuhan

2.

3.

4.

Menusia memiliki mekanisme natural untuk menghindari
bahaya, otak manusia juga dilengkaoi dengan mekanisme
ganjaran yang teraktivasi saat menanggapi pengalaman ekstrim.
Ketika seseorang melakukan aktivitas ekstrim, otak akan
melepaskan hormone dopamine yang menciptaan perasaan
optimis dan bahagia. Tingginya level dopamine yang diproduksi
saat melakukan aktivitas ekstrim lambat laun dapat menimbulkan
perasaan nyaman yang tidak jarang membuat seseorang merasa
ketagihan.
Mekanisme kerja rekayasa hormone :
Untuk melaksanakan gerakan KB (keluarga berencana) cara yang
digunakan adalah dengan memanipulasi kerja hormone. Dalam
hal ini digunakan hormone sintetik progestin dan estrogen
yang diwujudkan dalam bentuk pil maupun suntikkan. Adanya
hormone sintetik mengakibatkan terjadinya proses penebalan
dinsing uterus dan juga penekanan pada hipofisis sehingga sekresi
Leteiningzing Hormone (LH) dan Follicle Stimulating Hormone
(FSH) berkurang. Hal menyebabkan tidak terjadinya ovulasi,
sehingga tidak memungkinkan terjadinya fertilisasi.
Hubungan antara produksi hormon adrenal dengan suatu keadaan
tertentu :
Hormone adrenalin adalah hormone yang diproduksi dan
dilepaskan ke aliran darah untuk merespon hal yang
menegangkan, menakutkan, berbahaya, hingga situasi

15 = Jika mampu menjawab dengan jelas dan
tepat.
7 = Jika hanya menjelaskan hormone yang
dihasilkan pada saat melakukan aktivitas
ekstrim saja tanpa menghubungkan dengan
merasa ketagihan yang terjadi.
5 = Jika jawaban diluar konteks
0 = Tidak menjawab
20 = Jika mampu menjawab dan menjelaskan
mekanisme kerja rekayasa hormone yang
berkaitan dengan ovulasi dengan tepat dan
jelas.
10 = Jika hanya menyebutkan hormone
sintetik yang digunkana untuk memanipulasi
kerja hormone pada obat KB
5 = Jika jawaban diluar konteks
0 = Tidak menjawab
25 = Jika mampu menjawab hubungan antara
produksi hormone adrenal dengan suatu
keadaan tertentu dengan jelas, tepat dan
terperinci.
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5.

mengancam. Hormone adrenalin menciptakan perasaan yang
berenergi dan mengurangi kegugupan/rasa takut.
Ketika seseorang menghadapi situasu yang berbahaya, informasi
ini akan dikirimkan ke bagian otak bernama amigdala. Kemudian,
amigdala akan mengirimkan sinyal ke bagian otak lainnya
bernama hipotalamus. Dari hipotalamuslah, kelenjar adrenalin
menerima sinya, yang membuat pelepasan hormone adrenalin ke
aliran darah sehingga akan memicu jantung untuk berdetak lebih
cepat dan meningkatkan energi pada tubuh.
Mekanisme kerja hormone insulin :
Hormone insulin yang disuntikkan delam tubuh manusia akan
diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh yang
akan meormalkan kadar gula darah dan mengubah glukosa
menjadi energy. Selain itu hormon insulin sintetik yang
disuntikkan juga membantu memudahkan pemakaian glukosa
oleh sel dan mencegah pemecahan sel secara berlebihan glikogen
yang dsimpan di dalam hati dan otot.

Penilaian : Nilai=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
10

× 10

15 = Jika hanya menjelaskan fungsi kerja
hormone adrenal pada saat menghadapi suatu
keadaan tertentu.
5 = Jika jawaban di luar konteks
0 = Tidak menjawab

15 = Jika mampu menjawab dan menjelaskan
kerja hormone insulin yang disuntikkan
kedalam tubuh dengan tepat dan terperinci.
5 = Jika jawaban diluar konteks
0 = Jika tidak dijawab
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b. LKS Sistem Indra
1. Kisi-Kisi
KISI – KISI LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
SISTEM INDRA
Kelas / Semester
Jumlah Soal
Alokasi Waktu
No.
1

: XI / Genap
: 10
: 2 × 45 menit
KD

3.10
Menganalisis 
hubungan antara struktur
jaringan penyusun organ
pada sistem koordinasi
(saraf, hormone, dan alat
indra) dalam kaitannya
dengan
mekanisme
koordinasi dan regulasi
serta gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada
sistem
koordinasi
manusia

Sub Materi
Sistem Indra

Indikator








No. Soal

Siswa mampu mengurutkan proses
mekanisme melihat
Siswa mampu mengaitkan mekanisme kerja
antar komponen penglihatan.

1

Siswa mampu menganalisis penyebab
terjadinya gangguan pada mata dan
kaitannya pola hidup manusia.
Siswa mampu memproyeksikan mekanisme
proses melihat dengan menggunakan alat
bantu penglihatan
Siswa mampu menyimpulkan suatu
percobaan tentang adanya reseptor pada
kulit.
Siswa mampu menjelaskan mekanisme
reseptor menerima stimulus.
Siswa mampu mendiagnosis gangguan pada
indra peraba

2

Ranah
Kognitif
C3
C3
C4

C6

3

C4

C2
4

C4
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Siswa mampu menganalisis hubungan
antara penyebab dan gangguan yang
dialami.
Siswa mampu menjelaskan mekanisme
kerja komponen jaringan kulit dalam
merespon gangguan
Siswa mampu mengurutkan proses indra
pendengaran merespon getaran suara
Siswa mampu menjelaskan mekanisme
antar komponen pada indra pendengaran
dalam merespon getaran suara
Siswa mampu menganalisis hubungan
anatara gangguan kesehatan dengan dengan
gejala gangguan pendengaran.
Siswa mampu menguraiakan mekanisme
proses
mendengar
saat
seseorang
mengalami gangguan pendengaran.
Siswa
mampu
mengurutkan
dan
memperjelas proses mekanisme mengecap
pada lidah dengan mengggunakan media
Magic Cube Box
Siswa
mampu
menjelaskan
peran
komponen-komponen pada lidah
Siswa
mampu
menjelaskan
proses
mekanisme lidah mengecap makanan

C4

5

C2
C3
C2

6

C4

C2

7

C3

C2

8

C2

C3
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Siswa mampu mengkaitkan keadaan yang
dirasakan oleh lidak setelah mengecap suatu
rasa
Siswa
mampu
menjelaskan
proses
mekanisme papila lidah mengenali suhu
makanan
Siswa mampu mengurutkan proses
mekanisme hidung merespon bau (stimulus)
Siswa mampu menjelaskan mekanisme
kerja antar bagian bagian pada hidung
dalam merespon bau (stimulus)
Siswa mampu menjelaskan mekanisme
hidung merespon zat alergen

C2

9

C3

10

C2
C2
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2. Rubrik Penilaian
No.
Jawaban
Soal
1.
Urutan cara kerja penglihatan :
Kornea – Pupil – Lensa – Retina – Saraf optikus –
Otak
Mekanisme :
Cahaya masuk melalui kornea, lalu menuju pupil dan
diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa bertugas
untuk membelokkan sekaligus membiaskan agar
cahaya jatuh tepat di retina. Pada retina, cahaya
kemudian diterima oleh sel kerucut dan sel batang,
yang kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang
disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak,
sehingga manusia mampu mengetahui apa yang
dilihatnya.
2.
Pengaruh aktivitas melihat layar :
Kebiasaan membaca atau memandang layar dalam
waktu lebih dari 30 menit secara terus menerus dapat
meningkatkan kemungkinan terjadinya miopi.
Aktivitas melihat dekat dan memandang layar dalam
waktu yang lama menjadi factor penyebab terjadinya
miopi melalui efek fisik langsung akibat akomodasi
terus menerus sehingga tonus otot siliaris menjadi
lebih tinggi dan lensa menjadi cembung.
Namun berdasarkan teori terbaru, aktivitas melihat
dekat menyebabkan miopi melalui terbentuknya
bayangan buram di retina (retina blur) yang terjadi
selama focus dekat. Bayangan buram di retina ini
memulai proses biokimia pada retina untuk
menstimulasi perubahan biokimia dan strukturl pada
sclera dan koroid yang menyebabkan elongasi aksial
Kerja alat bantu kacamata :
Kacamata berfungsi untuk membantu mata mencapai
penglihatan normalnya. Koreksi dilakukan dengan
cara menambahkan lenca (kaca) di depan mata yang
bertujuan untuk mengumpulkan bayangan atau sinar
mendekati sentral lensa mata, sehingga dapat
difokuskan oleh lensa mata dengan lebih baik ke
retina mata.
3.
Kesimpulan :
Setelah kedua tangan dimasukkan kedalam baskom
berisi air biasa, maka tangan kanan akan terasa
hangat dan tangan kiri akan terasa dingin. Hal ini
dikarenakan pada saat dimasukkan ke dalam baskom
yang berisi air biasa ada pengurangan kalor pada

Penskoran
10 = Jika menjawan urutan
cara kerja penglihatan dan
proses mekanismenya
secara lengkap.
5 = Jika hanya menjawan
urutan cara kerja
penglihatan saja.
2 = Jika menjawab diluar
konteks
0 = Tidak menjawab

10 = Jika menjelaskan
pengaruh penggunaan
media elektronik secara
tidak wajar pada mata dan
kerja alat bantu kacamata
dengan tepat dan jelas.
7 = Jika hanya menjelaskan
pengaruh penggunaan
media elektronik secara
tidak wajar pada mata saja.
5 = Jika hanya menjelaskan
mekanisme kerja alat bantu
kacamata saja.
2 = Jika menjawab diluar
konteks.
0 = Tidak menjawab

10 = Jika memberikan
kesimpulan dan penjelasan
mekanisme dengan tepat
dan jelas
5 = Jika hanya memberikan
kesimpulan saja
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4.

5.

tangan kiri (dari hangat sampai dingin) dan
penambahan kalor di tangan kanan (dari dingin
sampai hangat).
Mekanisme :
Rangsang kulit panas di terima oleh korpuskel ruffini
dan rangsang dingin diterima oleh kospuskel
krausse, kemudian rangsang tersebut diteruskan ke
saraf tepi lalu masuk ke dalam susunan saraf pusat di
sumsum tulang belakang, kemudian stimulus /
rangsang diteruskan ke atas sampai ke thalamus
(pusat penyebaran utama implus sensori yang
berperan penting dalam memproses / mengolah
informasi sensorik). Dari thalamus, stimulus
dikirimkan ke pusat sensorik di otak besar, yang
disebut korteks sensorik.
Gangguan kulit yang dialami : Dermatitis kontak
iritan
Kaitannya gangguan kulit yang dialami dengan
detergen yang digunakan :
Dermatitis kontak iritan terjadi akibat kontak
langsung lapisan luar kulit dengan zat tertentu
(benzoyl peroxide ) yang terdapat pada detergen
sehingga dapat merusak lapisan pelindung kulit.
Bagaimana mekanisme kulit merespon gangguan
yang dialami :
Pada Dermatitis Kontak Iritan, paparan pertama
terhadap iritan mampu menyebabkan respon iritasi
pada kulit. Terdapat empat mekanisme utama yang
saling berinteraksi dalam kejadian dermatitis kontak
iritan : kehilangan lipid dan substansi pengikat air
epidermis, kerusakan membrane sel, denaturasi
keratin pada epidermis dan efek sitotoksik langsung.
Papran terhadap iritan menyebabkan reaksi inflamasi
pada dermis dan epidermis sebelum terjadi
kerusakan kulit.

Urutan mendengar :
Getaran suara - daun telinga – saluran pendengaran –
membrane timpani – tulang-tulang pendengaran
(tulang martil, tulang lndasan, tulang sanggurdi) –
tingkap oval – tingkap bulat - kokhlea – saraf menuju
otak besar
Mekanisme kerja :
Gelombang suara masuk melalui daun telinga.
Kemudian gelombang suara memasuki rongga

2 = Jika jawaban diluar
konteks.
0 =Tidak dijawab

10 = Jika mampu
menganalisis penyakit
yang diderita, kaitannya
dengan detergen yang
digunakan dan mampu
menjelaskan mekanisme
kulit menangani gangguan
kulit yang diderita.
5 = Jika hanya mampu
menganalisis gangguan
kulit yang diderita dan
kaitannya dengan
penggunaan detergen atau
mampu menjelaskan
mekanisme kulit
menangani gangguan kulit
yang dialami.
3 = Jika hanya mampu
menganalisis gangguan
yang dialami.
2 = Jawaban diluar konteks
0 = Tidak dijawab
10 = Jika mampu
menjawab urutan
mendengar dan mekanisme
kerja komponen
pendengaran.
5 = Jika hanya menjawab
urutan proses mendengar
saja
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6.

telingan dan mengalami amplidikasi melalui proses
resonansi. Selanjutnya gelombang suara akan
menuju membrane timpani. Di membrane timpani,
gelombang suara diubah menjadi getaran. Getaran
tersebut akan menyebabkan tiga tulang pendengaran
ikut bergetar untuk mengubah tekanan suara menjadi
energy mekanik. Dalam proses ini terjadi penyamaan
impedansi antara telinga luar dan telinga bagian
tengah. Kemudian getaran diteruskan ke koklea,
dimana pad koklea terdapat cairan yag akan ikut
bergetar. Akibat getaran tersebut, cairan akan
bergerak merangsang sel-sel rambut pada organ korti
yang terdapat di koklea. Getaran tersebut kemudian
akan dikirimkan melalui saraf sensori menuju otak
dalam bentuk implus. Otak menerima implus dan
menerjemahkannya sebagai suara.
Hubungan flu dengan telinga berdengung :
Hidung dan telinga terhubung oleh saluran / tuba
eustachius, yang berfungsi menyeimbangkan
tekanan di luar telinga dan rongga telinga tengah,
serta proteksi rongga telinga tengah terhadap reflusk
cairan dari rongga nasofaring. Ketika flu fungsi tuba
eustachius
terganggu
akibat
terjadinya
pembengkakan dan sumbatan tuba, terbentuknya
cairan dalam rongga telinga tengah, sebagai akibat
tekanan negative dalam telinga tengah. Sehingga
ortitis media merupakan kelainan yang dialami oleh
seseorang yang mengalami telinga berdengung
hingga berminggu-minggu akibat flu. Hal ini terjadi
akibat adanya infeksi pada saluran nafas seperti flu
yang menyebar ke telinga tengah melalui tuba
eustachius.
Penjelasan :
Saluran Eustachius pada telinga berfungsi untuk
menyamakan tekanan di dalam dan luar telinga, serta
mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang
terletak di belakang gendang telinga. Telinga yang
memiliki tekanan seimbang dan bebas dari cairan
membantu gendang telinga bergetas dengan normal.
getaran inilah yang menentukan kualitas
pendengaran. Saluran eustachius normalnya tertutup,
namun akan terbuka pada saat menelan, menguap
atau mengalami perubahan udara secara cepat.
Ortitis media adalah gangguan pendengaran yang
terjadi akibat penyumbatan saluran eustachius oleh
cairan telinga yang menumpuk sehingga

2 = Jika jawaban diluar
koteks
0 = Tidak dijawab

10 = Jika mampu
menganalisis hubungan
antara gangguan penyakit
flu dengan telinga yang
berdengung dan
menjelaskan gambaran
mekanisme sistem
pendengaran pada
penderita ortitis media
dengan tepat.
5 = Jika mampu menjawab
analisis hubungan antara
ganggaun penyakit flu
dengan telinga berdengung
atau menjelaskan
gambaran mengenai proses
sitem pendengaran pada
penderita penyakit ortitis
media
2 = Jika jawaban diluar
konteks
0 = Tidak dijawab
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7.

8

9

menyebabkan infeksi. Kondisi ini menyebabkan
udara tidak dapat masuk ke telinga tengah, sehingga
tekanan yang ada di telinga tengah lebih kecil
dibandingkan tekanan diluar telinga.
Mekanisme:
Kemoreseptor untuk sensasi pengecap terkemas
dalam taste bud yang terdapay pada permukaan atas
lidah. Setiap taste bud terdiri dari pori-pori
pengecap yang berada di ujung mikrovili. Mikrovili
berfungsi sebagai tempat menerima rangsang rasa
yang akan mengaktifkan neurotransmitter untuk
merangsang serabut saraf pengecap. Hanya zat
kimia cair atau padat yang telah larut dalam saliva
yang dapat berkaitan dengan sel reseptor pengecap.
Zat kimia yang larut dalam zaliva akan merangsang
ujung-ujung serabut saraf pengecap dan
menghasilkan implus yang akan disalurkan ke otak.
Fungsi air liur :
Air liur / zaliva berperan sebagai pelarut untuk
molekul-molekul yang merangsang papila
pengecap.
a. Rasa pedas :
Pedas bukan merupakan rasa yang dapat dirasakan
oleh lidah, pedas merupakan suatu sensasi yang
muncul akibat zat kimia bernama capsaicin. Zat
capsaicin dilarutkan oleh zaliva / air ludah dan
diterima di papila lidah oleh reseptor saraf
sensorik khusus panas tinggi. Hal ini
menyebabkan sesnadi pedas muncul. Reseptor
saraf ini menyampaikan isyarat ke otak berupa
iritasi sel atau terbakarnya sel, sehingga otak
mengirimkan respon seperti kepanasan saat
sensasi pedas ini terasa.
b. Rasa dingin dan panas
Seluruh tubuh manusia memiliki ujung saraf yang
mampu merasakan panas, dingin, tekanan dan rasa
sakit. Termasuk pada lidah, lidah memiliki saraf
sensorik yang mampu merasakan panas dan
dingin suatau makanan. Saraf sensorik ini berada
pada bulbs papila yang berada di lidah.
Mekanisme Indra Penciuman :
Zat kimia dalam udara – rongga hidung – selaput
lender hidung – ujung saraf olfaktori – sel silia
olfaktori – saraf olfaktori – bulbs olfaktori – saraf
pembau – otak

10 = Jika menjelaskan
mekanisme lidah (papila )
mengecap rasa dan fungsi
air liur (zaliva)
5 = Jika menjelaskan
mekanisme lidah (papila)
mengecap rasa.
3 = Jika hanya menjawab
fungsi air liur saja
2 = Jika jawaban diluar
konteks

10 = Jika mampu
menjelaskan proses
pengecapan rasa pedas dan
kaitannya dengan keadaan
lidah terbakar akibat pedas.
6 = Jika hanya menjelaskan
proses pengecapan rasa
pedas dan kaitannya
dengan sensai terbakar.
5 = Jika menjelaskan
sensasi rasa panas dan
dingin pada lidah

10 = Jika menjawab urutan
prose penciuman dan
menjelaskan
mekanismenya
5 = Jika hanya menjawab
urutan proses penciuman
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Penjelasan :
1. rangsang (bau) masuk ke dalam lubang hidung
malalui udara, kemudian disaring oleh bulu-bulu
hidung di rongga hidung. Udara yang mengandung
kotoran akan dibersihkan dan kotoran yang
tersaring akan terperangkap pada selaput lender
hidung kemudian mengendap menjadi kotoran
hidung.
2. udara bersih yang mengandung rangsangan bau
kemudian masuk kedalam epotelium olfaktori.
3. sensasi bau diterima oleh berjuta reseptor saraf
olfaktori di dalam mukosa hidung.
4. rangsang bau menggetarkan mukosa olfaktori
yang berbentuk seperti cairan/ mucus.
5. rangsang yang menggtarkan saraf olfaktori hingg
sampai ke Talasmu menuju Hipotalamus yang
berada di otak
Pada otak daerah olfaktori hipotalamus (korteks
serebrum) akan menangkap bau lalu
menterjemahkan berdasarkan memori atau
menghadirkan memori baru dalam otak untuk
digunakan ketika suatu saat nanti mencuym bau
yang sama.

2 = Jika jawaba diluar
konteks
0 = Tidak dijawab

Hidung memiliki kontak langsung dengan udara
luar, sehingga dibekali dengan sistem penolakan
terhadap bakteri atau virus maupun benda-benda
asing lainnya.
Debu masuk bersama dengan udara melalui hidung.
Rambut hidung akan menyaring udara tersebut. Saat
menyentuh bulu hidung, otak akan menerima sinyal
dari sel saraf dan dengan segera memproduksi
histamine (zat yang diproduksi tubuh ketika
mengalami alergi) yang membuat hidung terasa
gatal. Pada saat bersamaan, otak mengirim sinyal ke
otot tenggorokan dan paru untuk mengeluarkan
udara kotor (debu) tersebut melalui tenggorokan
atau yang sering disebut dengan bersin.

10 = Jika mampu
menjawab mekanisme
indra penciuman dalam
merespon zat allergen
shingga menyebabkan
bersin.
5 = Jika mampu menjawab
mekanisme indra
penciuman merespon zat
allergen namun kurang
lengkap dan tepat
2 = Jika jawaban diluar
konteks
0 = tidak di jawab

Penilaian : Nilai=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
10

× 10
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Lampiran 3. Lembar Validasi
3.1 Lembar Validasi Materi
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3.2 Lembar Validasi Media
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3.3 Lembar Validasi Materi dan Media I
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3.4 Lembar Validasi Materi dan Media II

C
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