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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BUKU CERITA
BERGAMBAR PADA MATERI EKOSISTEM KELAS VII

Cahya Wulan Widyawati
161434067

Pendidik selalu dituntut untuk memberikan sebuah inovasi dan variasi
terbaru agar peserta didik mampu mendapatkan pengalaman baru dalam proses
pembelajaran. Hasil observasi analisis kebutuhan 4 pendidik SMP kelas VII
menunjukkan adanya kendala dan potensi yang terjadi saat proses pembelajaran.
Terutama pada materi ekosistem membutuhkan banyak gambar dan ilustrasi objek
yang menarik, sehingga media pembelajaran yang tepat adalah buku cerita
bergambar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui desain
pengembangan media yang dikembangkan peneliti dan mengetahui kualitas dan
kelayakan buku cerita bergambar yang dikembangkan sebagai media
pembelajaran materi ekosistem.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and
Development atau R&D). Proses pengembangan produk mengikuti lima langkah
dari modifikasi Sugiyono dan langkah Borg & Gall yaitu (1) potensi & masalah,
(2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang
digunakan untuk analisis kebutuhan dan kuesioner digunakan untuk validasi
media buku cerita bergambar.
Hasil penelitian menujukkan bahwa media buku cerita bergambar
memperoleh skor 4,07 dan masuk dalam kriteria “baik”. Data tersebut diperoleh
berdasarkan penilaian dari ahli media, ahli materi dan dua guru IPA terpadu kelas
VII. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar
materi ekosistem layak ujicoba terbatas sebagai media pembelajaran.

Kata kunci: Media pembelajaran, buku cerita bergambar, ekosistem, kelas VII,
dan research and development
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF STORY BOOK WITH PICTURE AS A
LEARNING MEDIA TO TEACH ECOSYSTEM SUBJECT FOR VII

Cahya Wulan Widyawati
161434067
The education world requires that teachers as always required to
provide the latest innovations so that students are able to get new experiences in
the learning process. The results of a observation of the needs analysis of 4 grade
VII junior high school teacher educators show that there are obstacles and
potentials that occur during the learning process. Ecosystem material requires a
lot of interesting illustrations and pictures, so the appropriate learning media is a
picture story book. The purpose of this study was know the media development
design developed by the researcher and to see the quality and feasibility of picture
story books that were developed as learning media for ecosystem materials.
This research is research and development (R&D). The learning process
that will be produced follows five steps from Sugiyono’s modification and Borg &
Gall’s, (1) potential & problems, (2) data collection, (3) product design, (4)
design validation, (5) design revision. The instrument used in this study was a list
of question used for needs analysis and a questionnaire used to validate the
pictorial story book media.
The result showed that the picture book media obtained a score of 4.07
and was included in the “good” criteria. The data was obtained based on an
assessment of a media expert, a material expert and two integrated science
teachers for grade VII junior high school. From these data it can be concluded
that the pictorial storybook media of ecosystem material is feasible to be tested as
a learning medium.

Keywords: Learning media, picture storybook., ecosystems for class VII, and,
research and development
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang mampu
menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa tergantung dari
mutu sumber daya manusia yang diukur dari penguasaan terhadap ilmu
pengetahuan dan kemajuan teknologi yang dilandasi kepada kualitas dan
sistem pendidikan yang ada sekarang ini. Tanpa adanya pendidikan dan
sumber daya manusia yang mumpuni, suatu bangsa akan tertinggal jauh
tertinggal oleh negara lain.
Menurut Chandra (2009:33) dikatakan bahwa pendidikan berasal
dari kata dasar “didik” yang memiliki arti yaitu memelihara dan memberi
latihan. Kedua hal tersebut membutuhkan adanya tuntutan, ajaran, dan
pimpinan tentang pentingnya kecerdasan pikiran. Pendidikan dapat
dikatakan pendewasaan manusia melalui proses perubahan sikap dan
perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang mampu
dilakukan dalam jangka panjang.
Nurkholis (2013: 28) berpendapat bahwa pendidikan yang baik dan
mumpuni diharapkan mampu memperhatikan mengenai penanaman ilmu
pendidikan lingkungan hidup terutama pada lingkungan sekolah dimana
lingkungan hidup sangatlah penting dalam menjalani kehidupan manusia
sebagai makhluk sosial. Peserta didik sangatlah penting dalam menerima
pedidikan lingkungan hidup sejak dini, hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan rasa peduli dan kesadaran terharap kondisi lingkungan
disekitarnya.
Dalam memberikan pendidikan di sekolah, suasana dan kondisi
lingkungan pembelajaran di dalam kelas menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Untuk menciptakan suasana dan
kondisi

lingkungan

pembelajaran

yang

baik,

pendidik

harus

memperhatikan variasi penggunaan strategi, model ataupun metode
pembelajaran dalam proses pembelajaran. Akan tetapi pada proses
1
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pembelajaran IPA di sekolah SMP Negeri 1 Donorojo dan SMP BOPKRI
3 Dukuhseti masih menggunakan model pembelajaran langsung (Direct
Instruction).
Menurut Trianto (2007:41) Direct Instruction (DI) adalah suatu
model pembelajaran besifat teacher center yaitu dalam pembelajaran lebih
berpusat pada pendidik. Dalam proses pembelajaran peserta didik berperan
sebagai objek belajar yang hanya duduk, mendengarkan dan menerima
informasi yang disampaikan oleh pendidik.
Pendidikan

khususnya

di

sekolah

harus

memiliki

sistem

pembelajaran yang mampu menekankan pada proses pembelajaran yang
dinamis

untuk meningkatkan rasa keingintahuan peserta didik pada

lingkungan

sekitar.

Pendidik

diharuskan

mampu

mendesain

pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik agar peserta didik
mampu meningkatkan aktivitas sosial di lingkungan sekolah maupun
dilingkungan masyarakat. Pendidik harus memiliki keterampilan dalam
membuat sebuah media pembelajaran yang menarik perhatian peserta
didik. Tidak hanya itu, media pembelajaran juga mampu memudahkan
peserta didik dalam menerima materi pembelajaran.
Menurut Ekayani (2017:2) media pembelajaran secara umum
merupakan sebuah perangkat alat bantu yang digunakan oleh pendidik
sebagai alat

bantu atau perantara dalam

menyampaikan materi

pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik sehingga mampu dipahami
oleh peserta didik dan pembelajaran berjalan lebih efektif dan efisien.
Media pembelajaran sangat bervariasi mulai dari gambar, video, games,
ppt, buku cerita terkait objek yang akan dipelajari.
Penentuan jenis media dan materi yang akan digunakan sebagai
proses pembelajaran sangat dipikirkan terlebih dahulu. Khususnya bagi
pendidik yang baru belajar dalam pembuatan media, kemudian pengenalan
peserta didik terkait media yang akan digunakan dan kendala yang dialami
peserta didik dalam proses pembelajaran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

SMP Negeri 1 Donorjo dan SMP BOPKRI 3 Dukuhseti tidak
memperkenankan peserta didik membawa smartphone di lingkungan
sekolah. Hal tersebut mampu menjadi peluang bagi pendidik untuk
mengembangkan media pembelajaran agar peserta didik mampu menerima
materi dengan baik. Media pembelajaran yang mampu digunakan sebagai
alternatif pembelajaran di kelas adalah buku cerita bergambar. Buku cerita
bergambar merupakan sebuah buku cerita yang berisikan cerita terkait
materi yang dikembangkan dan gambar pendukung agar terdapat pesan
yang disampaikan dari materi pembelajaran. Sangat penting bagi pendidik
untuk memahami tentang proses belajar peserta didik, agar dapat
memberikan bimbingan dan mampu menyediakan lingkungan belajar yang
tepat.
Kemudian pemilihan materi menjadi salah satu aspek yang penting
dalam pembuatan media pembelajaran, materi yang cocok digunakan
dalam pembuatan media pembelajaran buku cerita bergambar adalah
materi ekosistem KD 3.7. Hal tersebut dikarenakan peserta didik kurang
memiliki sarana dalam melakukan observasi dan sarana mencari informasi
di dalam sebuah pembelajaran. Dalam buku cerita bergambar materi
ekosistem akan menampilkan gambar bagaimana ekosistem dilikungan
sekitar terjadi, sehingga peserta didik akan menemukan sebuah abtrak dan
imajinasi saat membaca dan melihat gambit yang disediakan dalam buku
cerita bergambar.
Peserta didik merupakan salah satu aspek yang penting dalam
pendidikan, di samping lainnya seperti pendidik, tujuan, materi
pembelajaran dan komponen lainnya. Peserta didik memiliki karakter dan
sikap yang berbeda dari peserta didik yang lainnya. Pendidik diharuskan
mampu memahami setiap karakter dan sikap peserta didik satu per satu.
Peserta didik merupakan makhluk individu, yang memiliki kepribadian
dengan ciri khas yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya
yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
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Berdasarkan penjelasan di atas, telah dilakukan observasi pada
bulan November 2019 dari empat sekolah yakni dua sekolah negeri dan
dua sekolah swasta meliputi: SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 1
Donorojo Jepara, SMP BOPKRI 3 Dukuhseti Pati, dan SMP Kristen
Kalam Kudus Yogyakarta. Hasil observasi dari keempat sekolah hanya 2
sekolah yang menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajaran
berlangsung terkait materi ekosistem yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta dan
SMP Kristen Kalam Kudus dengan menampilkan video dan PPT.
Penelitian yang dikembangkan oleh peneliti menambahkan
beberapa pembaharuan dari penelitian sebelumnya (Tara, 2019) pada buku
cerita bergambar materi ekosistem yaitu menambahkan dialog percakapan
diantara animasi yang sudah di susun sehingga konsepnya menyerupai
komik. Hal tersebut dilakukan agar mampu membantu umajinasi peserta
didik dalam memahami setiap karakter dalam buku cerita bergambar.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengembangkan
media pembelajaran biologi berbasis buku cerita bergambar dengan judul
“Ekosistem” sebagai upaya efektif dalam membantu memahami proses
atau mekanisme sistem ekosistem yang ada di lingkungan sekitar.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain pembuatan media buku cerita bergambar materi
ekosistem untuk pembelajaran di sekolah?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan pengembangan media buku cerita
bergambar materi ekosistem berdasarkan penilaian validator?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui desain pembuatan media buku cerita bergambar materi
ekosistem untuk pembelajaran di sekolah.
2. Mengetahui kualitas dan kelayakan pengembangan media buku cerita
bergambar materi ekosistem disekolah berdasarkan penilaian validator.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:
1. Bagi Pendidik
a. Memberikan alternatif media pembelajaran kepada pendidik untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
b. Membangun komunikasi pembelajaran yang

efektif antara

pendidik dan peserta didik.
2. Bagi Peserta Didik
Membantu mempermudah peserta didik untuk menerima materi
dalam belajar dan memahami materi saat menggunakan media
pembelajaran.
3. Bagi Sekolah
Dapat menggunakan media buku cerita bergambar sebagai salah
satu alternatif cara untuk mengembangkan dan mengoptimalkan
pembelajaran.
4. Bagi Peneliti
Untuk

menambah

pengetahuan

yang

pengetahuan
diperoleh

permasalahan yang dihadapi.

dan
dibangku

untuk

menerapkan

kuliah

terhadap
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Pustaka
1. Belajar dan Pembelajaran
a). Belajar
Heinich (1999) mengatakan bahwa belajar merupakan proses
aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai
interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya sehingga
dalam proses pembelajaran diperlukan pemilihan, penyusunan dan
penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui
interaksi pembelajaran dengan lingkungannya.
Lingkungan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap
proses belajar, belajar bukan hanya sekedar latihan akademik, akan
tetapi belajar merupakan aspek penting untuk kemajuan masyarakat di
masa depan. Gagne & Briggs (2008) belajar merupakan hasil pasangan
stimulus dan respon yang kemudian diadakan penguatan kembali
(reinforcement) yang terjadi secara terus menerus. Reinforcement ini
dimaksud untuk menguatkan tingkah laku yang diinternalisasikan
dalam proses belajar. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan
hasil belajar yang berbeda-beda untuk itu perlu adanya reinforcement
yang terus menerus hingga mengalami perubahan tingkah laku ke arah
yang lebih baik.
Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau
tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari
yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar setiap orang dapat dilakukan
dengan cara yang berbeda. Ada belajar dengan cara melihat,
menemukan dan juga meniru. Karena dengan belajar seseorang akan
mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam dirinya baik secara
psikis maupun fisik. Secara fisik jika yang dipelajari berkaitan dengan
dimensi motorik. Secara psikis jika yang dipelajari berupa dimensi
afeksi. Secara kognitif jika yang dipelajati berupa pengetahuan baru.
6
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Jadi pada hakikatnya belajar pada ranah kognitif juga akan
bersinggungan dengan ranah afektif dan juga ranah psikomotorik.
Ketiga ranah ini saling berhubungan satu sama lainnya.
Dalam proses belajar pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, ada
beberapa hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Klasifikasi hasil
belajar menurut (Nana Sudjana, 2010: 22-23), yaitu:
 Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang
terdiri

dari

enam

aspek

yang

meliputi

pengetahuan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
 Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi
dan internalisasi.
 Ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang
berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi enak
aspek yakni Gerakan refleks, keterampilan gerak dasar,
kemampuan ketepatan, keterampilan kompleks dan gerakan
ekspresif dan interpretatif.
Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang labih baik
secara sistematis. Proses belajar terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap
informasi, transformasi dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap
informasi adalah proses penjelasan, penguraian atau pengarahan
mengenai struktur pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tahap
trasformasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur dari
dalam diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui
informas. Sedangkan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.
b). Pembelajaran
pengertian pebelajaran tidak terlepas dari pengertian
belajar, belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan
yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar menjadi model dalam
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proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berati kegiatan belajar
yang dilakukan oleh peserta didik dan guru. Proses belajar menjadi
satu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari
beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh
interaksi yang efektif. Dick dan Carey (2001:3-4) menjelaskan
komponen dalam sistem pembelajaran adalah pemelajar, instruktur
(guru), bahan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Dengan
kata

lain

komponen

dalam

pembelajaran

merupakan

upaya

menciptakan kondisi (lingkungan eksternal) yang konduktif agar
terjadi proses belajar (kondisi internal) pada diri peserta didi
(pebelajar). Pembelajaran akan berhasil guna dan berjalan secara
efektif bila dalam perancangan dan pengembangan bertitik tolak pada
karakteristik pebelajar, mata pelajaran dan pedoman pada kompetensi
dasar, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau indikator
keberhasilan pembelajaran.
Belajar akan berhasil jika peserta didik secara aktif melakukan
sendiri proses belajar melalui berinteraksi dengan berbagai sumber
belajar. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan suatu sistem
yang membantu peserta didik belajar dan berinteraksi dengan sumber
belajar dan lingkungan. Dalam menunjang proses pembelajaran ada
tiga variabel pembelajaran yaitu variable kondisi pembelajaran,
metode dan variabel hasil pembelajaran. Variabel pembelajaran
menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal dari strategi
pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Sedangkan metode
pembelajaran

menekankan

pada

komponen-komponen

strategi

pembelajaran, penyampaian dan mengelolaan pembelajaran. Dan
untuk mencapai hasil pembelajaran akan lebih menekankan pada
model pembelajaran yang efektifitas, efesiensi dan mempunyai daya
tarik.
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2. Media Pembelajaran
Dalam memberikan materi kepada peserta didik akan lebih baik
jika pendidik menggunakan sebuah media pembelajaran. Dengan
adanya media pembelajaran, akan mempermudah dalam proses
pemahaman materi yang diajarkan oleh pendidik. Materi yang diserap
oleh peserta didik akan lebih tertanam dibandingan dengan proses
pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah atau tidak
menggunakan media pembelajaran.
a.

Pengertian media pembelajaran
Menurut Ekayani (2017: 2), media pembelajaran adalah
alat bantu dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya itu,
media pembelajaran mampu dikatakan sebagai alat bantu yang
dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik
sehingga dapat mengontrol terjadinya proses belajar di kelas.
Pendidik akan menyampaikan isi materi pembelajaran melalui
seperti: buku, film, video dan sebagainya.
Dari pendapat di atas mampu disimpulkan bahwa
media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang mampu
menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan,
dan kemauan peserta didik sehingga mampu mendorong
terjadinya proses pembelajaran pada diri peserta didik untuk
kemajuan pengetahuan yang didapatkan.

b. Tujuan media pembelajaran
Adapun tujuan media pembelajaran yang mampu
memberikan dampak bagi proses pembelajaran menurut
Ekayani (2017: 2) meliputi :
1) Mempermudah proses pembelajaran yang dilakukan
antar pendidik dan peserta didik.
2) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran.
3) Menjaga relevasi dengan tujuan belajar.
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4) Membantu konsentrasi peserta didik. Komponen sumber
belajar mampu meangsang peserta didik untuk terus
belajar.
Berdasarkan data di atas mampu disimpulkan bahwa
tujuan dari adanya media pembelajaran ialah mampu
mempermudah proses pembelajaran yang berlangsung, proses
pembelajaran mampu memberikan makna yang baik bagi
peserta didik, tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh
pendidik dapat terlaksana dengan baik dan mampu membantu
konsentrasi peserta didik untuk terus mengikuti pembelajaran
yang berlangsung.
c. Manfaat media dalam proses pembelajaran
Media pembelajaran merupakan sebuah jembatan
yang dilakukan pendidik untuk menunjang keberhasilan
materi yang akan disampaikan. Menurut Karo-Karo (2018:
94) terdapat manfaat media dalam proses pembelajaran
meliputi:
1) Penyampaian materi dapat diseragamkan.
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan
menarik.
3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif.
4) Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.
5) Efisiensi dalam waktu dan tenaga.
6) Media

memungkinkan

proses

belajar

dapat

dilakukan dimana saja dan kapan saja.
7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa
terhadap materi dan proses belajar.
8) Merubah peran pendidik ke arah yang lebih positif
dan produktif.
9) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan
mengarahkan perhatian peserta didik sehingga
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dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi
yang lebih langsung antara peserta didik dan
lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik
untuk belajar secara mandiri sesuai dengan
kemampuan dan minatnya.
10) Media

pembelajaran

mampu

mengatasi

keterbatasan indera, ruang dan waktu.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran mampu memberikan mafaat kepada pendidik
maupun peserta didik seperti (1) penyampaian materi yang dapat
diseragamkan, (2) proses pembelajaran yang dilakukan akan
berjalan lebih jelas dan menarik sehingga peserta didik selalu
termotivasi untuk terus belajar, (3) pembelajaran yang dilakukan
menjadi interaktif atau hubungan antara pendidik dan peserta didik
akan terjalin lebih baik, (4) meningkatkan kualitas hasil belajar
peserta didik, (5) efiseinsi dalanwaktu dan tenaga, (6) media
pembelajaran mampu digunakan dalam kondisi apapun sehingga
mampu memudahkan pendidik dalam mengajar peserta didik, (7)
media mampu menumbuhkan sikap positif dan produktif pendidik
sehingga mampu menerima materi dengan baik, (8) media mampu
merubah peran pendidik

kea

rah

yang

positif

sehingga

pembelajaran berjalan dengan lancar dengan bimbingan yang
memadai, (9) perhatian peserta didik mampu berfokus kepada
pembelajaran

yang

sedang

berlangsung

sehingga

mampu

termotivasi untuk terus belajar, (10) media pembelajaran mampu
mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu sehingga
pemikiran peserta didik selalu terfokus kepada materi tersebut.
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3. Buku Cerita Bergambar
a. Pengertian Buku Cerita Bergambar
Buku

cerita

bergambar

merupakan

buku

yang

menyampaikan sebuah cerita bergambar dan teks yang keduanya
saling berkaitan. Nurgiyantoro (2005:152) berpendapat bahwa
buku cerita bergambar adalah buku bacaan yang menampilkan
sebuah teks narasi secara verbal dan disertai gambar-gambar
ilustrasi. Krisnawan (2017:24) mengemukakan bahwa buku cerita
bergambar merupakan buku yang dibuat dengan memadukan
sebuah cerita, gambar, dan bahasa yang sederhana serta dikemas
halaman sampul yang menarik.
Dari definisi di atas buku cerita bergambar merupakan
sebuah buku yang di dalamnya terdapat gambar dan terdapat
penjelasan berupa teks singkat yang terkait dengan tema yang
ditentukan. Dengan adanya buku cerita bergambar mampu
meningkatkan imajinasi dan pengetahuan peserta didik. Selain itu,
adanya buku cerita bergambar mampu memahami hubungan antara
gambar yang diperlihatkan dengan teks singkat yang disampaikan.
Menurut

Nurgiyantoro

(2005:152)

buku

cerita

pembelajaran sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran,
karena buku cerita bergambar mampu menumbuhkan minat
membaca dan mampu merangsang pemahaman peserta didik
terhadap makna /maksud dari cerita yang dibaca. Melalui buku
cerita bergambar peserta didik akan merasa terbantu dengan makna
bacaan dengan melihat gambar yang mampu mendukung cerita.
b. Fungsi Buku Cerita Bergambar
Fungsi buku cerita bergambar menurut (Fitra, 2018:7)
antara lain sebagai berikut:
(1) Sebagai sarana yang mampu membantu peserta didik dalam
mengembangkan tingkat emosi yang dimiliki oleh peserta didik.
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(2) Dengan adanya buku cerita bergambar peseta didik mampu
mempelajari pengalaman hidup di tengah-tengah kehidupan
bermasyarakat.
(3) Buku cerita bergambar mampu meningkatkan daya imajinasi
peserta didik melalui pemahaman dari buku cerita bergambar.
(4) Buku cerita bergambar mampu memberikan sebuah kesenangan
bagi peserta didik dengan adanya gambar yang memberikan makna
ataupun pengetahuan.
c. Jenis dan Karakteristik Buku Cerita Bergambar
Buku cerita bergambar memiliki jenis dan karakteristik.
(Fitra, 2018:6) jenis-jenis buku cerita bergambar adalah sebagai
berikut:
1) Fiksi
Buku fiksi merupakan buku yang menceritakan khayalan,
rekaan, atau sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi secara
sungguh-sungguh. Kategori yang termasuk dalam buku fiksi
adalah cerita hewan, humor, misteri, dan sebuah cerita fantasi
yang dibuat penulis sesuai dengan imajinasinya.
2) Non fiksi
Buku non fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi
dimana buku yang berisi informasi yang dibuat berdasarkan
dengan kejadian nyata yang datanya didapat sesuai fakta yang
terjadi. Buku yang termasuk dalam kategori buku fiksi
merupakan:
a) Historis
Buku historis merupakan buku yang mendasarkan
diri pada suatu kenyataan di masa lalu. Buku historis
meliputi kejadian yang terjadi secara nyata atau sebenarnya,
tempat, atau karakter marupakan bagian dari sejarah.
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b) Informasi
Buku

informasi

adalah

buku-buku

yang

memberikan sebuah informasi faktual. Buku informasi
menyampaikan informasi berupa data apa adanya, yang
berguna untuk menambah wawasan dan beal teoritis bagi
peserta didik.
c) Biografi
Buku biografis merupakan kisah tentang kehidupan
seseorang

yang

dimulai

dari

kelahirannya

hingga

kematiannya jika sudah meninggal.
d) Cerita rakyat
Buku cerita rakyat adalah buku yang menceritakan
asal muasal yang bersumber dari masyarakat yang tumbuh
dan berkembang dari masa lampau.
e) Kisah nyata
Buku kisah nyata merupakan buku yang berfokus
pada peristiwa yang sebenarnya dari sebuah situasi atau
peristiwa.
Berdasarkan data diatas mampu disimpulkan bahwa buku
cerita bergambar terdapat 6 jenis yaitu (1) fiksi dan non fiksi,
dimana non fiksi meliputi (2) historis, (3) biografi, (4) informasi,
(5) cerita rakyat, dan (6) kisah nyata menurut Fitra (2018:6) .
d. Komponen Buku Cerita Bergambar
Buku cerita bergambar yang akan dikembangkan peneliti
terdapat dua komponen yaitu gambar dan teks. Kedua komponen
tersebut akan saling berkaitan yang memiliki unsur-unsur yang
harus

diperhatikan

dalam

pembuatan,

pemanfaatan sebagai media pembelajaran.

pengembangan

dan
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1) Gambar
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

gambar

merupakan tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan
sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya
pada kertas dan sebagainya. Menurut Sudjana (2007:68)
gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan
warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu.
Gambar juga dapat dikatakan sebuah tampilan suatu
objek ke dalam media gambar. Media sebuah gambar mampu
menggunakan kertas, kain, papan kayu, dan berbagai macam
media lainnya. Era sekarang ini banyak gambar yang
digunakan sebagai media pembelajaran seperti komik, buku
cerita dan lain sebagainya. Menurut Yustina (2011: 17) dalam
membuat gambar harus memperhatikan kaidah sebagai berikut:
a) Auntentik, gambar tersebut harus menggambarkan
situasi

dimana

seseorang

melihat

benda

yang

sebenarnya.
b) Sederhana, komposisi pada gambir seharusnya cukup
jelas dan mampu memberikan point pada gambar
tersebut.
c) Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan.
Gambar yang baik tidak akan menunjukkan objek yang
diam melainkan mampu melihatkan aktivitas tertentu.
d) Ukuran

relatif,

gambar

yang

dibuat

mampu

memberikan ukuran yang besar maupun kecil pada
ukuran yang sebenarnya. Apabila gambar tersebut
menggambarkan benda yang belum dikenal oleh peserta
didik maka peserta didik akan kesulitan dalam
membayangkan

besar

benda

yang

digambarkan.

Adanya hal tersebut, sebaiknya gambar yang dibuat
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harus terdapat benda yang dikenali peserta didik
sehingga imajinasi peserta didik terus berkembang.
e) Gambar yang keren belum pasti baik untuk mencapai
maksud pembelajaran meski dari sisi kualitas yang
kurang.
2) Teks
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teks adalah
naskah yang berupa kata-kata asli dari sang pengarang,
bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato
dan sebagainya. Menurut Damayanti (2018:64), buku teks
merupakan

sumber

informasi

utama

dalam

proses

pembelajaran, baik bagi guru maupun peserta didik.
Terdapat empat kelayakan dalam pembuatan media teks
antara lain:
a) Komponen

isi,

meliputi

kesesuaian

dengan

kurikulum, materi pendukung dalam pembelajaran,
keseksamaan materi.
b) Komponen kebahasaan, kesesuaian penggunaan tata
bahasa sesuai dengan perkembangan peserta didik,
pemakaian bahasa yang komunikatif, pemakaian
bahasa sesuai dengan syarat dan kaidahnya.
c) Komponen penyajian, meliputi teknik penyajian
sebuah pembelajaran dan kelengkapan informasi
yang diberikan.
d) Komponen kegrafisan yang meliputi ukuran buku
yang dicetak, desain kulit buku dan desain buku.
Berdasarkan penjelasan diatas mampu disimpulkan bahwa
dalam pembuatan buku cerita bergambar terdapat dua komponen
yaitu teks dan buku dimana meliputi unsur (1) komponen isi buku
terkait materi yang akan diajarkan, (2) komponen bahasa yang
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digunakan, (3) komponen penyajian buku, (4) dan komponen
kegrafisan meliputi ukuran buku yang sesuai digunakan.
e. Kekurangan dan Kelebihan Gambar
Media gambar merupakan alat pembelajaran visual yang
sangat membantu dalam proses pembelajaran. Adapun kelemahan
dan kelebihan dalam penggunaan media pembelajaran menurut
Yustina (2011: 17) yaitu :
a) Kelebihan media gambar
1) Gambar

konkret,

gambar

yang

lebih realistis

akan

menunjukkan pokok permasalahan.
2) Gambar mampu mengatasi batasan lokasi seluruh benda,
objek atau peristiwa sanggup dibawa ke kelas, dan tak selalu
peserta didik mampu dibawa ke dalam objek atau peristiwa
tersebut secara langsung.
3) Media gambar mampu mengatasi keterbatasan pengamatan
kita. Contohnya, sel yang tidak mampu dilihat dengan mata
telanjang dan mampu disajikan dengan jelas dengan adanya
media gambar.
4) Gambar mampu memperjelas sebuah masalah, dalam sektor
apapun dan dengan batasan umur berapapun, dan mampu
membetulkan kesalahpahaman.
5) Gambar harganya relatif murah dan mudah di dapatkan
tanpa memerlukan peralatan khusus.
b) Kelemahan media gambar
1) Gambar hanya memberikan penekanan persepsi indera mata.
2) Gambar benda yang terlalu kompleks kurang efektif buat
gerakan pembelajaran.
3) Memiliki ukuran yang terbatas untuk grup atau kelompok
yang besar.
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Berdasarkan data di atas mampu disimpulkan bahwa
kelebihan dari media gambar adalah gambar memiliki sifat yang
konkret sehingga mampu menunjukkan pokok permasalahan,
media gambar juga mampu memberikan imajinasi kepada peserta
didik walaupun peserta didik tidak terjun langsung ke dalam
peristiwa tersebut, dengan adanya media gambar objek yang tidak
mampu terlihat dengan mata mampu di pahami peserta didik
dengan bantuan gambar, media gambar mampu digunakan dalam
tingkatan kelas manapun, dengan harga yang relatif terjangkau oleh
siapapun.
Sedangkan kelemahan dari media gambar adalah hanya
mampu memberikan persepsi dengan indera mata sehingga tidak
mampu memberikan gerak dan terkadang peserta didik tidak
mampu untuk menginterprestasikan gambar.
b. Ekosistem
Pengertian ekosistem menurut Syamsuri (2007: 133) adalah
hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk
hidup dengan lingkungannya dipelajari dalam cabang ilmu yang
disebut dengan ekologi (oikos = rumah, logos = ilmu). Hubungan
timbal balik atau interaksi berlangsung antar sesama makhluk
hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup.
Lingkungan beserta makhluk hidup yang saling berinteraksi
disebut dengan ekosistem. Hal tersebut sejalan dengan Effendi
(dalam Tansley 1935) yang menyatakan bahwa ekosistem adalah
tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur
lingkungan hidup yang saling mempengaruhi.
Tansley (1935) mendefinisikan bahwa ekosistem ialah suatu
unit ekologi yang didalamya terdapat struktur dan fungsi. Struktur
yang dimaksudkan dalam ekosistem tersebut yakni berhubungan
dengan keanekaragaman spesies atau spesies diversity. Pada
ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai
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keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan fungsi yang
dimaksud dalam ekosistem adalah berbuhungan dengan siklus
materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem.
Ekosistem sebagai setiap unit yang mencangkup semua
organisme (komunitas) di area tertentu yang saling berinteraksi
dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya
(Odum, 1971). Soemarwoto (1983) menjelaskan bahwa ekosistem
yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi
ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponenkomponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik
sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik.
Hubungan timbal balik terwujudnya dalam rantai makanan serta
jarring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran energi
dan siklus materi.
Berdasarkan

definisi-definisi

diatas,

ekosistem

dapat

dirumuskan sebagai ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal
balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem
terbentuk oleh tiga hal penting yaitu faktor biotik, faktor abiotik
dan hubungan atau interaksi antar keduanya Effendi (2018).

B. Penelitian yang Relevan
Pertama, Tara, Helena (2019) melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Buku Cerita Bergambar
Materi Pencemaran Lingkungan untuk Kelas VII”. Tujuan dari penelitian
tersebut adalah mengetahui kualitas buku cerita bergambar sebagai media
pembelajaran dan minat membaca pada sub bab materi pencemaran
lingkungan di kelas VII. Rata-rata skor hasil analisis data kelayakan
produk buku cerita bergambar adalah 3,78 dengan kriteria sangat baik
sehingga buku cerita bergambar dinyatakan layak digunakan sebagai
media pembelajaran sub materi pencemaran lingkungan kelas VII. Pada
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penelitian tersebut, metode pengumpulan data yang digunakan sama
dengan penelitian pengembangan buku cerita bergambar materi ekosistem
untuk kelas VII oleh peneliti yakni menggunakan lembar validasi untuk
menilai kelayakan atau keefektivitasan media pembelajaran. Penelitian
kelayakan dilakukan oleh beberapa validator yaitu ahli media dan guru
IPA. Selain itu, beberapa cara dalam pembuatan media buku cerita
bergambar hampir sama dengan yang dilakukan peneliti yakni terdapat
tahap pembuatan sketsa, memasukkan teks, pengeditan, dan pewarnaan.
Kedua, Purnawati (2014) melakukan penelitian dengan judul
“Media Cerita Bergambar Hasil Uji Potensi Antifungi Ekstrak Daun
Cengkeh terhadap Corticium saimonicolor”. Tujuan dari penelitian
tersebut adalah untuk mengetahui kelayakan cerita bergambar sebagai
media pembelajaran yang akan dilakukan pada materi IPA materi hama
dan penyakit pada tumbuhan kelas VIII. Relevasi penelitian ini dengan
penelitian yang dilakukan peneliti adalah melakukan uji kelayakan media
pembelajaran oleh validator yaitu ahli media dengan guru IPA.

Pada

penelitian ini skor dari hasil analisis data adalah 3,5 tergolong layak
digunakan dalam proses pembelajaran pada bab materi hama dan penyakit
tumbuhan kelas VIII.
Berdasarkan kedua penelitian yang relevan tersebut, maka peneliti
berinisiatif untuk melakukan penelitian berupa pengembangan buku cerita
bergambar untuk pembelajaran IPA terpadu kelas VII dengan memberikan
inofasi berupa dialog pada tiap animasi agar dapat memudahkan peserta
didik dalam memahami setiap karakter pada buku cerita bergambar.
Berikut merupakan literature map dari penelitian-penelitian yang
sebelumnya yang relevan dengan penelitian.
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Penelitian tentang Buku
Cerita Bergambar

Tara (2019)

Purnawati (2014)

Peningkatan minat
membaca IPA materi
pencemaran
lingkungan

Pengembangan media
sebagai panduan
pratikum pada materi
hama dan penyakit
tanaman

Wulan, (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
antara lain:
- Materi ekosistem
- Desain buku cerita bergambar berbeda dalam jenis
bahan dan terdapat variasi pada penambahan
dialog antar animasi.

Gambar 2.1 Literatur Map Penelitian yang Relevan

C. Kerangka Berpikir
Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan dimana pendidik
dan peserta didik melaksanakan kegiatan kurikulum suatu lembaga
pendidikan, agar dapat memberikan pengaruh kepada peserta didik untuk
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Suatu keberhasilan
dalam pembelajaran ditentukan dari bagaimana proses pembelajaran
berlangsung di dalam kelas. Proses pembelajaran dikatakan berhasil ketika
tujuan pembelajaran tercapai. Dalam kurikulum 2013 adanya perubahan
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dalam cara mengajar oleh pendidik, dimana peserta didik diharuskan
memiliki

kemandirian

dalam

mencari

materi

pembelajaran

dan

menyelesaikan soal-soal dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber
belajar yang ada (student centered learning). Pendidik memiliki peran
sebagai fasilitator untuk menuntun peserta didik agar proses pembelajaran
yang terjadi berlangsung secara efektif dan efisien dengan cara merancang
pembelajaran melalui pemanfaatan media dan sumber belajar yang sesuai.
Pendidik juga diharapkan mampu menyediakan dan mengembangkan
media pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik sehingga
peserta didik dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh
pendidik dan mampu merubah karakter pendidik.
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti
terhadap guru IPA terpadu diberbagai sekolah meliputi: di SMP Negeri 1
Yogyakarta, SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, SMP Negeri 1
Donorojo Jepara, dan SMP BOPKRI 3 Dukuhseti Pati dapat diperoleh
informasi bahwa media pembelajaran biologi yang telah dikembangkan
oleh guru hanya sebatas power point dan kartu bergambar. Pendidik hanya
menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak
sekolah seperti buku paket dan alat peraga, sehingga pendidik memiliki
keterbatasan pada saat proses pembelajaran sehingga terjadinya penurunan
kualitas dan minat belajar peserta didik yang disebabkan oleh suasana
belajar yang kurang menarik dan monoton.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki inisiatif untuk
mengembangkan sebuah media pembelajaran yang menarik dan dapat
meningkatkan semangat belajar peserta didik. Media pembelajaran yang
diteliti oleh peneliti diharuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran,
kelayakan media pembelajaran, materi pembelajaran, dan karakteristik
peserta didik dalam menerima materi. Oleh karena itu, peneliti
mengembangkan media pembelajaran yaitu buku cerita bergambar materi
ekosistem. Buku cerita bergambar tersebut dikembangkan berdasarkan
materi yang terdapat pada materi pembelajaran peserta didik, buku cerita
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bergambar dikembangkan sebagai sumber belajar oleh peserta didik.
Melalui buku cerita bergambar tersebut, peserta didik diharapkan mampu
memiliki niat belajar dan membaca yang tinggi terkait proses ekosistem
yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Buku cerita bergambar ini
diharapkan mampu menjadi sebuah inovasi penerapan media pembelajaran
yang dapat dikembangkan oleh setiap guru IPA terpadu agar mampu
menciptakan suasana kelas yang aktif dan kondusif.

Berikut merupakan bagan kerangka berpikir yang dibuat oleh
peneliti.
Fakta berdasarkan hasil
wawancara guru IPA terpadu
kelas VII SMP:
Hal yang ideal:
Pengembangan media
pembelajaran berupa buku cerita
bergambar materi ekosistem kelas
VII

1. Media pembelajaran yang
digunakan guru terdiri dari
power point dan alat peraga
2. Guru tidak mengembangkan
media pembelajaran yang
menarik.
3. Guru hanya menggunakan media
yang disediakan oleh pihak
sekolah.
4. Rendahnya niat belajar dan
membaca peserta didik

Solusi:
Dibutuhkan media pembelajaran yang menarik yang dapat
memotivasi peserta didik dan meningkatkan minat belajar
dan membaca.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Peneliti
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dan
pengembangan atau yang disebut

sebagai R&D

(Research and

Development). Penelitian dan pengembangan adalah proses yang
dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk baru atau mengembangkan
produk yang telah ada agar lebih baik dari produk sebelumnya, kemudian
produk dilakukan pengujian atau validasi terhadap keefektifan produk
yang telah dihasilkan. Penelitian ini mengembangkan sebuah produk
media pembelajaran yaitu buku cerita bergambar (storybook with picture)
tentang ekosistem untuk kelas VII SMP.
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian ini mengadaptasi model penelitian dan pengembangan
dari Borg and Gall (Sugiyono 2012: 298) yang terdiri dari 5 langkah
meliputi: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain. Berikut peneliti menjelaskan
kelima prosedur penelitian kedalam sebuah bagan secara lengkap dan
penjabarannya.
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Desain

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan Borg and
Gall
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Berikut adalah Bagan mengenai lima langkah-langkah penelitian
menurut Borg and Gall (dalam Sugiyono 2012:298).

Bagan pengembangan buku cerita dapat dilihat pada gambar 3.2
di bawah ini:

Langkah 1

Langkah 2

Potensi dan Masalah

Analisis
Kebutuhan

Pengumpulan
Data
Wawancara

Langkah 3

Langkah 4

Desain Produk

Validasi Desain
Guru

Hasil
Wawancara

Ahli
Media
Ahli Materi

Cover Buku

Isi Cerita

Anatomi Buku
Langkah 5
Revisi desain

Gambar 3.2 Bagan Pengembangan yang di Lakukan Peneliti
Berikut ini adalah penjabaran dari lima langkah penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh peneliti:
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1. Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah merupakan langkah awal dari penelitian
menggunakan metode Research and Development. Dalam penelitian ini,
masalah ditemukan dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada
guru biologi dari 4 sekolah yaitu: SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kristen
Kalam Kudus Yogyakarta, SMP Negeri 1 Donorojo Jepara dan SMP
BOPKRI 3 Dukuhseti Pati. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
peneliti kepada guru biologi dari sekolah tersebut, masalah dalam
penelitian ini adalah kendala dalam proses pembelajaran dimana pendidik
tidak mengembangkan media pembelajaran sehingga proses pembelajaran
yang berlangsung tidak melibatkan peserta didik secara aktif. Kemudian
adanya peluang dalam pengembangan media pembelajaran buku cerita
bergambar dikarenakan SMP Negeri 1 Donorojo dan SMP BOPKRI 2
Dukuhseti

Pati

tidak

memperkenankan

peserta

didik

membawa

smartphone. Dalam pembuatan buku cerita bergambar, pemilihan materi
ekosistem dilakukan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dikarenakan
lingkungan observasi dan akses internet di sekolah yang kurang memadai.
2. Pengumpulan Data
Setelah mengetahui potensi dan masalah berdasarkan hasil
wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menjadi sebuah
pertimbangan untuk merencanakan produk yang berupa buku cerita
bergambar untuk pembelajaran peserta didik kelas VII SMP.
3. Desain Produk
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku cerita
bergambar. Buku cerita bergambar yang dibuat terdiri dari cover buku,
kata pengantar, pandungan penggunaan buku, isi buku, dan refleksi akhir
buku. Isi buku yang dijadikan sebagai prinsip atau

tujuan utama

penyusunan yaitu konsep buku, jenis cerita, penggunaan kata dan kalimat,
pemilihan gambar yang berkaitan dengan materi ekosistem. Prinsip dari
anatomi buku adalah jumlah halaman buku yang di produksi, tata letak,
jenis huruf, jenis kertas yang digunakan.
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4. Validasi Desain
Setelah buku cerita bergambar sudah dibuat, produk tersebut
kemudian diajukan atau divalidasi oleh ahli media dengan melakukan
penilaian terhadap produk yang telah dihasilkan. Hal tersebut bertujuan
untuk memperbaiki produk menjadi lebih baik. Penguji atau ahli media
dilakukan oleh dua ahli yaitu dosen ahli dan guru biologi kelas VII SMP.
Validasi tersebut untuk memperoleh kritik dan saran sehingga dapat
diketahui kekurangan dan kelebihan dari produk baru tersebut.
5. Revisi Desain
Hasil validasi yang sudah dilakukan digunakan sebagai bahan
revisi produk yang telah dihasilkan. Kekurangan dari produk yang telah
divalidasi oleh ahli kemudian diperbaiki berdasarkan kekurangan dari
validator tersebut.
C. Spesifikasi Produk
Produk

yang

dihasilkan

dalam

penelitian

Research

and

Development adalah Buku Cerita Bergambar dengan materi ekosistem
yang akan digunakan sebagai media pembelajaran kelas VII SMP.
Spresifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
1. Memuat materi pembelajaran ekosistem teruntuk bahan bacaan kelas
VII SMP.
2. Buku cerita bergambar berupa media cetak dengan ukuran 20cm x
23cm untuk peserta didik kelas VII SMP.
3. Terdapat ilustrasi gambar sebagai penegas cerita.
4. Terdapat dialog percakapan antar tokoh.
5. Dilengkapi dengan halaman judul, pemetaan kompetensi inti,
kompetensi dasar, dan indikator.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Buku cerita bergambar materi ekosistem kelas VII SMP
merupakan variabel yang digunakan sebagai objek pada penelitian ini.
Instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah pedoman
wawancara dan kuesioner.
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1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang diajukan oleh guru
yang memudahkan peneliti untuk melakukan analisis kebutuhan.
Wawancara tersebut dilakukan kepada empat guru biologi kelas VII SMP.
Wawancara adalah alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui
percakapan dan tanya jawab. Pertanyaan yang dilakukan peneliti adalah
jenis pertanyaan terstruktur dimana pertanyaan tersebut menuntut jawaban
agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut.
Berikut merupakan pedoman analisis kebutuhan yang sudah dibuat oleh
peneliti.

Table 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
1.

Pertanyaan
Berapa lama bapak/ibu guru mengajar di kelas 7 sebagai guru
biologi?

2.

Apakah saja strategi yang digunakan guru selama proses
pembelajaran?

3.

Metode apakah yang digunakan selama proses pembelajaran?

4.

Apakah guru menggunakan media pembelajaran saat proses
pembelajaran dilaksanakan?

5.

Persiapan guru pada saat menggunakan media pembelajaran
saat pembelajaran berlangsung?

6.

Apakah bapak/ibu guru mengetahui media buku cerita
bergambar?

7.

Menurut bapak/ibu guru pengertian dari buku cerita bergambar
itu apa?

8.

Apakah bapak/ibu guru pernah menggunakan buku media
pembelajaran di kelas, terutama pada materi ekosistem?

9.

Manfaat dari menggunakan media pembelajaran buku cerita
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No.

Pertanyaan
bergambar bagi siswa pada materi ekosistem?

10.

Kendala apa yang dirasakan guru pada saat menggunakan
media pembelajaran saat mengajar?

11.

Kenapa seorang guru perlu menggunakan media pembelajaran?

12.

Langkah-langkah apa yang dipersiapkan oleh guru dalam
menggunakan media pembelajaran?

13.

Bagaimana cara guru menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
untuk membuat peserta didik aktif?

14.

Media pembelajaran apa saja yang sering guru laksanakan
dalam proses pembelajaran?

15.

Bagaimanakan strategi guru dalam mengelolaan kelas yang
efektif?

2. Kuesioner
Kuesioner yang digunakan oleh peneliti yaitu lembar untuk
validasi produk buku cerita bergambar yang diberikan kepada dosen
ahli dan guru kelas VII SMP. Validasi produk bertujuan untuk
mengetahui kelayakan produk yang akan diujicobakan. Lembar
kuesioner berikut merupakan kisi-kisi kuesioner yang digunakan oleh
peneliti:
Tabel 3.2 kisi- kisi Kuesioner Validasi Produk untuk Ahli
Media
No.
1.

Topik
Cover buku cerita bergambar
1) Judul buku
2) Tampilan cover buku
3) Desain buku
4) Ukuran buku cerita bergambar
5) Sampul yang menarik

Nomor Pertanyaan
1, 2, 3, 4, 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

2.

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

Isi buku
6) Kejelasan isi buku
7) Pembelajaran pada isi buku
8) Pemilihan

Bahasa

yang

digunakan
9) Hubungan antara gambar dan
teks
10) Gambar

isi

buku

mudah

dibedakan
11) Ilustasi memperjelas isi cerita
12) Gaya Bahasa
3.

13, 14, 15, 16

Anatomi buku
13) Rancangan halaman
14) Jenis huruf
15) Tata telat
16) Pemilihan bahan buku

Tabel 3.3 kisi- kisi Kuesioner Validasi Produk untuk Ahli
Materi
No.
1.

Topik

No. Pertanyaam
1, 2, 3

Kelengkapan Komponen
1) Kata pengantar
2) Halaman pengenalan tokoh
3) Daftar isi

2.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Isi Buku
4) Bahasa yang mudah dipahami
5) Memberikan

informasi

terkait

materi
6) Informasi

sesuai

dengan

12, 13
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pehamanan peserta didik
7) Jalan cerita menarik
8) Animasi memiliki karakter yang
jelas
9) Materi ekosistem sangat jelas
10) Hubungan cerita dan materi jelas
11) Pemilihan kata sederhana
12) Gambar dan keterangan jelas
13) Kejelasan

moral

yang

disampaikan
3.

14, 15, 16, 17

Efisiensi
14) Mampu

mencapai

hubungan

antar

KD

7.1

komponen

ekosistem
15) Membantu pemahaman konsep
IPA materi ekosistem
16) Membantun motivas belajar
17) Mampu

digunakan

secara

mandiri

E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data dari
validator sudah terkumpul. Teknik analisis data terdapat beberapa tahapan
meliputi: (1) pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis
responden, (2) melakukan tabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh
responden, (3) menyajikan sebuah data sesuai dengan variabel yang
diteliti, (4) melalukan perhitungan untuk menentukan rumusan masalah,
(5) melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono,
2013: 207).
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data kualitatif dan kuantitatif.
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1.

Analisis Data Kuantitatif
a. Hasil Wawancara
Wawancara dilakukan kepada Guru Kelas VII SMP untuk
analisis

kebutuhan.

Analisis

kebutuhan

dilakukan

untuk

mengetahui media penyampaian pembelajaran yang menyenangkan
dan menarik untuk peserta didik dalam mengikuti proses
pembelajaran di kelas.
b. Saran Validasi Produk
Saran atau komentar dari validasi yang terdiri dari satu ahli
dan satu guru kelas VII SMP materi biologi yang digunakan
peneliti untuk memperbaiki produk buku cerita bergambar agar
layak untuk diujicobakan. Komentar tersebut berisi sebuah kritik
dan saran yang dapat digunakan memperbaiki produk yang
dikembangkan. Maka dari itu, peneliti melakukan revisi terhadap
produk tersebut, sesuai saran dan kritik dari validator.
2.

Analisis Data Kuantitatif
Analisis Data Kuantitatif peneliti menggunakan Kuesioner.
Kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti validasi oleh satu ahli
dan satu guru Kelas VII SMP materi biologi. Kuesioner tersebut
berisi 17 butir pertanyaan dengan rentang skor 1-5. Data kuantitatif
disajikan dalam bentuk skor hasil penilaian pengembangan buku
cerita bergambar. Produk yang telah divalidasi ahli dan guru
selanjutnya

dihitung

validitasnya.

Skor

tersebut

kemudian

dikonversikan menjadi data kuantitatif skala lima. Menurut
Widoyoko (2009: 238), penentuan kriteria validitas produk
mengacu pada kriteria penilaian dengan skala lima.
Tabel 3.4 Konversi Nilai Skala Lima
(Widoyoko, 2009: 238)
Interval Skor

Kategori

X > Xi + 1.80 SBi

Sangat Baik
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Xi + 0.60 SBi < X ≤ Xi+ 1.80 SBi

Baik

Xi – 0.60 SBi < X ≤ Xi + 0.60 SBi

Cukup

Xi – 1.80 SBi < X ≤ Xi – 0.60 SBi

Kurang Baik

X < Xi – 1.80 SBi

Sangat Kurang Baik

Keterangan:
1. Rerata Skor Ideal (Xi)
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙+𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

Xi

=

Xi

=

Xi

=3

2
5+1
2

2. Simpangan Baku Skor Ideal (SBi)
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

SBi

=

SBi

=

SBi

= 0,67

6
5−1
6

3. X Ideal (X)
Adapun cara konversi tentang skor X yang sesuai dengan
kategori masing-masing adalah sebagai berikut:
 Sangat Baik

= X > Xi + 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80 x 0,67)
= X > 3 + 1,21
= X > 4,21

 Baik

= Xi + 0,60 SBi < X ≤ 3 + (1,80 x 0,67)
= 3 + (0,60 x 0,67) < X ≤ 3 + (1,80 x 0,67)
= 3 + 0,40 < X ≤ 3 + 1,21
= 3,40 < X ≤ 4,21

 Cukup Baik

= Xi – 0,60 SBi < X ≤ Xi + 0,60 SBi
= 3 – (0,60 x 0,67) < X ≤ 3 + (0,60 x 0,67)
= 3 – 0,40 < X ≤ 3 + 0,40
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= 2,6 < X ≤ 3,40
 Kurang Baik = Xi – 1,80 SBi < X ≤ Xi – 0,60 SBi
= 3 – (1,80 x 0,67) < X ≤ 3 – (0,60 x 0,67)
= 3 – 1,20 < X ≤ 3 – 0,40
= 1,8 < X ≤ 2,60
 Sangat Kurang Baik = X < Xi – 1.80 SBi
= X < 3 – (1,80 x 0,67)
= X < 3 – 1,21
= X < 1,79

Dibawah ini merupakan interval skor dan kategori tiap skor
yang diperoleh.
Tabel 3.5 Konversi Kategori Skor
Interval Skor

Kategori

>4,21

Sangat Baik

3,40 – 4,21

Baik

2,60 – 3,40

Cukup Baik

1,8-2,60

Kurang Baik

≤1,79

Sangat Kurang Baik

F. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan hasil
validasi

dari

media

pembelajaran

yang

dikembangkan

yaitu

pengembangan media pembelajaran buku cerita bergambar materi
eksosistem kelas VII dengan kriteria ”baik” serta produk yang
dikembangkan dalam kategori layak diujicobakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini diuraikan hasil pengembangan analisis
kebutuhan, pengumpulan data, pengembangan produk awal, hasil validasi
produk, revisi produk, pembahasan dan keterbatasan yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Hasil Penelitian
A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan
penelitian dan pengembangan media pembelajaran buku cerita bergambar
adalah melakukan analisis kebutuhan pada sekolah-sekolah menengah
pertama (SMP) yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menemukan
potensi dan masalah pada sekolah tersebut. Analisis kebutuhan dilakukan
di empat sekolah meliputi yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kristen
Kalam Kudus, SMP Negeri 1 Donorojo, SMP BOPKRI 3 Dukuhseti.
Pada kegiatan analisis kebutuhan guru IPA terpadu, peneliti
menyiapkan

15

pertanyaan

terkait

metode

pembelajaran, dan pemahaman guru dalam

pembelajaran,

media

menggunakan media

pembelajaran pada materi ekosistem kelas VII. Analisis kebutuhan
dilakukan

berdasarkan

langkah-langkah

pengembangan

media

pembelajaran buku cerita bergambar yang telah diuraikan pada bab III.
Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk
memperoleh informasi terkait penggunaan dan pengembangan media
pembelajaran dan materi pembelajaran pada kelas VII yang dilakukan oleh
para guru di sekolah. Guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi
pembelajaran, namun guru juga harus memahami setiap potensi peserta
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didik dalam menerima materi sehingga pembelajaran yang dilakukan
berjalan sesuai dengan semestinya.

B. Pengumpulan Data
Setelah menemukan potensi dan masalah, langkah selanjutnya
yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data untuk analisis
kebutuhan. Data analisis kebutuhan

yang diperoleh peneliti melalui

metode wawancara yang dilakukan dengan beberapa guru kelas VII SMP.
Pedoman wawancara disusun dengan tujuan untuk menganalisis
permasalahan dalam proses pembelajaran peserta didik kelas VII.
Wawancara dilakukan oleh peneliti pada 4 (empat) guru pengampu mata
pelajaran IPA terpadu kelas VII SMP yang terdapat pada 2 (dua) sekolah
di Yogyakarta yakni SMP Kristen Kalam Kudus, SMP Negeri 1
Yogyakarta, kemudian 1 (satu) sekolah di Pati yakni SMP BOPKRI 3
Dukuhseti, dan 1 (satu) SMP di Jepara yakni SMP Negeri 1 Donorojo.
Peneliti melakukan analisi kebutuhan melalui wawancara pada keempat
sekolah tersebut, yakni dua sekolah negeri dan dua sekolah swasta dengan
alasan untuk mendapatkan data penggunaan dan pengembangan media
oleh guru yang beragam.
Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian
diolah dan dianalisis kebutuhannya. Hasil analisis kebutuhan secara
spesifik pada empat Sekolah Menengah Pertama dapat ditunjukkan pada
tabel 4.1 berikut.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Survei Kebutuhan
Nomor Pertanyaan

SMP Negeri 1
Yogyakarta
1) Berapa
lama 2 tahun
bapak/ibu
guru
mengajar di kelas 7
sebagai guru biologi?
2) Strategi apa yang Menggunakan
media
digunakan
guru saat pembelajaran, dan
selama
proses menggunakan
model
pembelajaran?
pembelajaran
seperti
inquari dan konstektual.
3) Metode apa yang
digunakan
selama
proses pembelajaran?
4) Apakah
guru
menggunakan media
pembelajaran
saat
proses pembelajaran
dilaksanakan?
5) Persiapan guru saat
menggunakan media
pembelajaran
saat
pembelajaran
berlangsung?

SMP Kristen Kalam
Kudus
3 tahun

SMP Negeri 1 Donorojo
15 tahun

Menggunakan
media Tergantung kepada materi
pembelajaran dan diskusi saat
pembelajaran.
kelompok.
Terkadang
menggunakan
strategi diskusi kelompok,
praktikum,
dan
menjodohkan gambar
Santifik, Project Based Diskusi,
berbasis Metode saintifik
Learing (PjBL), dan masalah dan saintifik
berbasis masalah.
Ya, seperti media alam, Iya. Menggunakan ppt, Iya, tergantung materi yang
gambar, 3D, berbasis gambar,
video
dan diajarkan.
masalah dan data.
pratikum

Menyesuaikan dengan
konsep,
melakukan
pengujian
terhadap
media
IT
maupun
konvensional yang akan
digunakan pada saat
pembelajaran dikelas.

SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
6 tahun.

Diskusi
kelompok,
presentasi,
pratikum
(sesuai materi).

Diskusi.

Tidak menggunakan media
pembelajaran.

Menyusun media yang Melakukan uji coba media Menyiapkan materi yang
akan digunakan sesuai yang akan digunakan.
akan diajarkan
dengan materi, uji coba
media
yang
kan
digunakan
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Nomor Pertanyaan
6) Apakah
bapak/ibu
guru
mengetahui
media buku cerita
bergambar?
7) Menurut bapak/ibu
guru pengertian dari
buku
cerita
bergambar itu apa?

SMP Negeri 1
Yogyakarta
Iya

Buku cerita bergambar
merupakan sebuah buku
cerita yang berisikan
materi
pembelajaran
dengan
disajikan
gambar-gambar untuk
membantu
siswa
memahami
materi
tersebut.
8) Apakah
bapak/ibu belum
pernah
guru
pernah menggunakan
buku
menggunakan buku cerita bergambar.
media pembelajaran
dikelas,
terutama
pada
materi
ekosistem?
9) Kendala apa yang kendalanya
peserta
dialami guru saat didik yang susah diatur
pembelajaran
berlangsung?

SMP Kristen Kalam
Kudus
Iya

Iya

SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
Tidak

Buku cerita bergambar ialah
buku yang isinya materi
pembelajaran yang terdapat
cerita dan gambar.

Semacam komik yang
berisikan
materi
pembelajaran dan ada
gambarnya.

pernah belum pernah menggunakan
media
buku
cerita
bergambar
dan
belum
mengetahui efisien atau
tidak. Kemungkinan efisien
saat digunakan dalam media
pembelajaran.
Tidak ada kendala yang Aturan
sekolah
yang
dialami oleh pendidik
melarang peserta didik
membawa
smartphone
sehingga kesulitan dalam
mencari informasi sumber
belajar

Belum
pernah
menggunakan media buku
cerita bergambar dalam
proses pembelajaran.

Buku yang berisikan
cerita
suatu
materi
pembelajaran
yang
disertai ilustrasi sebagai
penunjang
isi
buku
tersebut.

Belum
menggunakan

SMP Negeri 1 Donorojo

Tidak menggunakan media
pembelajaran
saat
pembelajaran berlangsung
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Nomor Pertanyaan
10) Manfaat
dari
menggunakan media
pembelajaran buku
cerita bergambar bagi
siswa pada materi
ekosistem?

11) Kendala apa yang
dirasakan guru pada
saat
menggunakan
media pembelajaran
saat mengajar?
12) Kenapa seorang guru
perlu menggunakan
media pembelajaran?

13) Langkah-langkah apa
yang
dipersiapkan
oleh guru dalam
menggunakan media

SMP Negeri 1
Yogyakarta
Siswa lebih mengerti
gambaran
tentang
proses ekosistem di
lingkungan, apalabi ada
gambar
yang
perlihatkan pada siswa
dan mampu merealkan
abstrak
Proses
pembuatan
media
yang
membutuhkan
waktu
yang lama dan barangbarang yang dibutuhkan
susah didapatkan.
Untuk
membantu
proses
pembelajaran
yang berlangsung.

SMP Kristen Kalam
SMP Negeri 1 Donorojo
Kudus
Membuat pembelajaran 1. Memudahkan
lebih
menarik
dan
penyampaian
memudahkan
peserta 2. Anak mudah memahami
didik menerima materi
3. Anak mudah mengingat
4. menyenangkan

SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
Supaya pembelajaran lebih
menarik
dan
tidak
monoton

Mempelajari media yang Kemungkinan
anak-anak Kendalanya ialah bahanbaru dikenal.
susah diatur sehingga guru bahan yang digunakan
harus selalu mengingatkan susah didapatkan.
saat menggunakan alat agar
berhati-hati.
Membantu
memudahkan
pembelajaran

dan Supaya siswa lebih aktif.
proses Contohnya
guru
menampilkan gambar agar
siswa muncul pertanyaan,
guru juga memancing siswa
untuk
bertanya
terkait
materi
yang
belum
dipahami.
Apabila media sudah Mempelajari
media 1. Guru menelaah materi
bisa diaplikasikan oleh sebelum
diaplikasikan
yang akan diajarkan
siswa kemudian guru kepada peserta didik.
oleh siswa
mengarahkan
2. Guru membuat media

Apabila ada siswa yang
tidak bisa diatur dan
memanfaatkan
media
pembelajaran agar siswa
terfokus
oleh
pembelajaran.

Guru
memberikan
penjelasan
mengenai
langkah-langkah
dalam
penggunaan
media
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Nomor Pertanyaan
pembelajaran?

14) Bagaimana cara guru
menyelenggarakan
kegiatan
pembelajaran untuk
membuat siswa aktif?

SMP Negeri 1
Yogyakarta
pembelajaran
oleh
siswa dan guru harus
tetap
melakukan
bimbingan
kepada
siswa.
Membuat
media
semenarik mungkin dan
apabila
guru
menggunakan
alat
sebagai media maka
guru akan mengarahkan
siswa untuk menyusun
media sendiri.
Power point, video,
pratikum, kartu

15) Media pembelajaran
apa saja yang sering
guru
laksanakan
dalam
proses
pembelajaran?
16) Bagaimanakan
1. Menimbulkan rasa
strategi guru dalam
ingin tahu
mengelola kelas yang 2. Membuat
siswa
efektif?
mencoba
dengan
bantuan alat peraga
atau media.

SMP Kristen Kalam
Kudus

SMP Negeri 1 Donorojo

Menggunakan
media
pembelajaran
yang
melibatkan
seluruh
peserta didik aktif.

Dengan
menggunakan
media akan membuat siswa
lebih
aktif
dalam
pembelajaran.

PPT, video,
gambar

SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
yang akan digunakan pembelajaran yang akan
saat
pembelajaran digunakan.
seperti
menyiapkan
gambar dan PPT.
Guru memberikan teguran
kepada siswa yang tidak
memperhatikan
pembelajaran
yang
memberikan
pertanyaan
agar siswa kembali aktif
kedalam pembelajaran.

pratikum, Menggunakan gambar,LCD, Guru
tidak
pernah
carta
menggunakan
media
pembelajaran pada saat
proses pembelajaran.

Menggunakan
media
pembelajaran
agar
peserta didik tidak bosan
mengikuti pembelajaran.

Guru menampilkan ppt dan
video agar siswa lebih
tertarik
mengikuti
pembelajaran.

Guru selalu membimbing
pembelajaran dan selalu
melakukan
pendekatan
dengan siswa yang merasa
kesulitan
menerima
pembelajaran.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan wawancara,
peneliti menemukan permasalahan bahwa pendidik kurang
mampu menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran
yang digunakan sebagai penunjang proses kegiatan belajar
mengajar.

Kemudian

dalam

proses

pembelajaran

yang

berlangsung peserta didik kurang memiliki kemauan untuk
belajar secara mandiri melalui buku teks. Akan tetapi, peserta
didik lebih memiliki ketertarikan belajar melalui modul, LKPD,
gambar, dan video pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi
guru yang diwawancarai peneliti secara langsung terhadap
peserta didik, kategori minat baca peserta didik terhadap buku
teks tergolong rendah hingga sedang.
Berdasarkan hasil wawancara, media pembelajaran buku
cerita bergambar merupakan media yang sudah diketahui oleh
pendidik, akan tetapi pendidik belum pernah menggunakan dan
mengembangkan

media

tersebut

pada

saat

proses

pembelajaran. Dari pendapat yang disampaikan oleh pendidik,
bahwa media pembelajaran buku cerita bergambar dapat
membantu proses pembelajaran peserta didik dikarenakan
terdapat sebuah gambar yang mampu mengalirkan abstrak
terutama pada materi ekosistem.
Materi ekosistem dipilih dalam pembuatan buku cerita
bergambar dikarenakan adanya kendala yang dialami oleh
pendidik sekolah SMP Negeri 1 Donorojo dan SMP BOPKRI
3 Dukuhseti yaitu tidak memperkenankan peserta didik
membawa smartphone. Kemudian keterbatasan wilayah dan
ruang lingkup observasi peserta didik di lingkungan sekolah
menjadi peluang untuk pembuatan media pembelajaran buku
cerita bergambar materi ekosistem.
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Desain Produk Awal
Dalam mengembangkan produk buku cerita bergambar,
peneliti mulai merancang media yang dikembangkan. Pada
tahap ini, peneliti mulai menentukan KI, KD, indikator dan
tujuan pembelajaran. Materi yang dipilih peneliti dalam
pembuatan media buku cerita bergambar adalah sub bab
ekosistem pada KD 3.7 kelas VII SMP semester II karena pada
materi ini peserta didik kurang melihat secara nyata bagaimana
proses ekosistem yang terjadi di lingkungan sekitar mereka
sehingga peneliti membuat produk media buku cerita bergambar
agar memudahkan peserta didik untuk menemukan suatu
gambaran proses ekosistem yang terjadi untuk menunjang
proses pembelajaran.
Desain awal pembuatan media buku cerita bergambar
dengan pembuatan skenario yang dimulai dari penentuan desain
sampul depan, pembuatan konsep materi yang akan disajikan,
pemilihan tokoh dalam gambar. Adapun komponen-komponen
yang akan disajikan dalam pembuatan media buku cerita
bergambar adalah sebagai berikut:

1) Konsep Buku
Berdasarkan analisis kebutuhan dari guru melalui
wawancara, konsep buku ini adalah buku cerita bergambar
tentang materi ekosistem.

Cerita pada buku ini menampilan

kisah ekosistem di lingkungan sekitar. Dibuku ini diceritakan
tentang penyusun ekosistem yang ada dilingkungan sekitar
sehingga terjadi hubungan timbal balik antara ekosistem.
Dengan adanya buku cerita bergambar ini diharapkan peserta
didik mampu mengetahui ekosistem di lingkungan sekitar, serta
meningkatkan minat belajar peserta didik.
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2) Sampul Media Buku Cerita Bergambar
Bagian sampul buku cerita bergambar memiliki warna
cokelat berukuran A4, buku cerita bergambar memuat
informasi judul, materi, kelas, logo Universitas Sanata
Dharma dan nama. Tulisan buku cerita bergambar. Buku
cerita yang disajikan menunjukkan materi ekosistem yang
terdapat di dalam buku. Selain itu tulisan kelas VII semester
2 menunjukkan bahwa materi ekosistem diterapkan di
semester 2 untuk kelas VII. Gambar hewan yang terdapat
pada cover menunjukkan karakter pendukung sebagai
penjabaran materi ekosistem.
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Gambar 4.1 Sampul Buku Cerita Bergambar
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3) Kata Pengantar
Kata pengantar merupakan halaman sebuah karya
ilmiah ataupun popular yang berisikan ucapan syukur
ataupun terimakasih oleh penulis.

Gambar 4.2 Kata Pengantar Buku Cerita Bergambar
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4) Daftar Isi
Daftar isi merupakan bagian yang penting dalam
pembuatan buku cerita bergambar karena pembaca akan
terbantu menemukan pembahasan tertentu dengan mudah.

Gambar 4.3 Daftar Isi pada Media Buku Cerita Bergambar
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5) Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan
dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta didik
bahwa peserta didik telah menguasai standar kompetensi
yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator merupakan
penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh
perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan
sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran dan
satuan pendidikan.

Gambar 4.4 Kompetensi Dasar dan Indikator pada Buku Cerita
Bergambar
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6)

Pengenalan Tokoh
Tokoh pada buku cerita bergambar ini memberi tahu

tentang kehidupan ekosistem di alam sekitar. Tokoh ayam dalam
buku cerita bergambar tersebut menggambarkan tentang sosok
hewan yang memiliki pengetahuan dengan wawasan yang
sedikit dan tidak mengetahui segala bentuk ekosistem yang ada
di lingkungannya. Kemudian, tokoh anjing dan capung adalah
teman sang ayam yang memiliki pengetahuan dan wawasan
yang luas sehingga pengetahuannya di bagikan kepada sosok
ayam tersebut. Cacing dalam karakter tersebut hanya sebagai
pendukung isi buku cerita bergambar.

Gambar 4.5 Halaman Pengenalan Tokoh
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7)

Isi Buku Cerita Bergambar
Materi yang terdapat dalam buku cerita bergambar yaitu
ekosistem. Materi ini dipilih karena dekat dengan kehidupan
sehari-hari dengan peserta didik. Pokok pembahasan yang
disajikan dalam isi buku cerita meliputi hubungan timbal balik
makhluk hidup, satuan makhluk hidup dalam ekosistem,
komponen penyusun ekosistem. Buku cerita bergambar dibuat
dengan imajinatif, menarik, dan sebagai penunjang dalam proses
pembelajaran. Tema dari buku cerita bergambar ini adalah anakanak usia 12-13 tahun sehingga memerlukan gambar dan warna
yang menarik, karakter yang sederhana, dan cerita yang
sederhana yang ditunjukan baik kepada guru, peserta didik dan
orang tua.

Gambar 4.6 Halaman Isi Buku Cerita Materi Ekosistem
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Gambar 4.7 Halaman Isi Buku Cerita Materi Ekosistem
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Gambar 4.8 Halaman Isi Buku Cerita Materi Ekosistem
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h

Gambar 4.9 Halaman Isi Buku Cerita Materi Ekosistem
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Gambar 4.10 Halaman Isi Buku Cerita Materi Ekosistem
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8)

Biografi Penulis
Komponen terakhir yang ada dalam media buku cerita bergambar
ialah biografi penulis. Biografi peneliti berisikan identitas data diri peneliti
dan penjelasan singkat sejarah pendidikan penulis.

Gambar 4.11 Biografi Penulis Buku Cerita Bergambar
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C. Hasil Validasi Produk
Desain produk yang sudah dibuat peneliti selanjutnya
divalidasi oleh satu dosen ahli materi, satu dosen ahli media dan
dua guru kelas VII IPA terpadu sebagai ahli media dan ahli materi.
Validator tersebut untuk menilai kelayakan desain produk ataupun
kelayakan materi yang disajikan dalam buku cerita bergambar.
Untuk mengetahui kualitas buku cerita bergambar dilakukan dua
jenis penilaian yaitu penilaian media buku cerita bergambar dan
penilaian materi buku cerita bergambar guna untuk mengetahui
kelayakan sebagai media pembelajaran. Adapun aspek yang
digunakan sebagai penilaian ahli media berupa:
a. Tampilan buku cerita
b. Isi buku cerita
c. Anatomi buku
Sedangkan untuk ahli materi meliputi aspek:
a. Kelengkapan komponen
b. Isi buku cerita
c. Efisiensi

1) Data Hasil Validasi Dosen Ahli Media
Validasi buku cerita bergambar dilakukan oleh dosen
ahli Media pada tanggal 4 Juli 2020. Berdasarkan perhitungan
penilaian dengan skala lima menurut Widoyoko (2009: 238) dapat
dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Validasi Ahli Media
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Tampilan buku cerita

22

Isi buku cerita

23

Anatomi buku

16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Aspek

Skor Penilaian Validasi

Total skor keseluruhan

61

Jumlah seluruh pertanyaan

17

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑ seluruh

3,6

item
kriteria

Baik

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa total skor
yang diperoleh peneliti dalam validasi oleh ahli media adalah 61
dengan rata-rata skor (x) sebesar 3,6. Hal ini menunjukkan bahwa
produk buku cerita bergambar yang telah dikembangkan oleh
peneliti memiliki kriteria “baik”. Dosen ahli media menyimpulkan
bahwa buku cerita bergambar layak digunakan sebagai media
pembelajaran dengan revisi sesuai saran. Berikut komentar/saran
dari validator ahli media yang disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Komentar/Saran dari Validator Ahli Media
No.

Komentar/Saran Secara Umum

1.

Bahasa yang digunakan belum sederhana dan masih
banyak kata yang typo atau salah

2.

Beberapa gambar tidak kontras dengan warna latar

3.

Terdapat ilustrasi yang harus diperbaiki sehingga karakter
dapat terlihat

4.

Gaya bahasa masih kaku dan kurang luwes untuk
pembelajaran peserta didik kelas VII

5.

Ukuran kata yang digunakan tidak konsisten dan jaraknya
sangat rapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

2) Data Hasil Validasi Dosen Ahli Materi
Kemudian validasi dilakukan oleh dosen ahli materi.
Validasi dilakukan pada tanggal 13 Juni 2020. Berdasarkan
validasi tersebut diperoleh data penilaian dan komentar pada
media buku cerita bergambar. Berikut merupakan data hasil
validasi pada buku cerita bergambar.

Tabel 4.4 Rekapitulasi Validasi Dosen Ahli Materi
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Kelengkapan komponan

15

isi buku cerita bergambar

40

Efisiensi

14

Total skor keseluruhan

69

Jumlah seluruh pertanyaan

17

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑

4,05

seluruh item
kriteria

Baik

Berdasarkan perhitungan penilaian dengan menggunakan
skala lima menurut Widoyoko (2009: 238) dapat dilihat pada tabel
di atas bahwa skor total yang diperoleh dalam hasil validasi oleh
dosen ahli materi adalah 69 dengan rata-rata skor (x) sebesar 4,05.
Hal ini menunjukkan bahwa produk buku cerita bergambar yang
dikembangkan oleh peneliti memiliki kriteria “baik”. Oleh karena
itu, buku cerita bergambar tersebut layak digunakan dengan revisi
sesuai saran. Berikut komentar/saran dari validator ahli materi yang
disajikan pada tabel 4.5 berikut:
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Tabel 4.5 Komentar/Saran dari Validator Ahli Materi
No.

Komentar/Saran Secara Umum

1.

Bahasa cukup sederhana tetapi beberapa kalimat perlu
dibenahi agar cerita dapat mengalir secara mulus

2.

Pelu membenahi beberapa konsep yang kurang pas

3.

Alur penyajian informasi dapat diperhalus agar pembaca
lebih mudah memahami isi buku cerita bergambar.

4.

IPK tentang rantai makanan kurang diceritakan dalam
buku

5.

Materi dapat diperkaya agar dapat dipergunakan sebagai
sumber belajar

6.

Beberapa transisi dari gambar buku masih rancu

3) Data Hasil Validasi Guru SMP Negeri 1 Donorojo
Validasi dilakukan guru IPA terpadu sebagai validator ahli
media dan ahli materi pada buku cerita bergambar. Validasi
dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020. Berdasarkan validasi tersebut
diperoleh data penilaian dan komentar pada media buku cerita
bergambar. Berikut merupakan data hasil validasi pada buku cerita
bergambar.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Validasi Materi Guru IPA SMPN 1 Donorojo
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Kelengkapan komponan

15

isi buku cerita bergambar

41

Efisiensi

17

Total skor keseluruhan

73

Jumlah seluruh pertanyaan

15

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑

4,3

seluruh item
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Aspek

Skor Penilaian Validasi

kriteria

Sangat Baik

Tabel 4.7 Rekapitulasi Validasi Media Guru IPA SMPN 1 Donorojo
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Tampilan buku cerita

24

Isi buku cerita

29

Anatomi buku

20

Total skor keseluruhan

73

Jumlah seluruh pertanyaan

15

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑

4,3

seluruh item
kriteria

Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor
untuk penilaian media pada produk buku cerita bergambar oleh
guru IPA terpadu adalah 73 dengan rata-rata skor (x) sebesar 4,3.
Kemudian, diketahui total skor untuk penilaian materi pada buku
cerita bergambar oleh guru IPA terpadu adalah 73 dengan rata-rata
skor (x) 4,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk buku cerita
bergambar yang dikembangkan peneliti memiliki kriteria “sangat
baik” pada penilaian media dan memiliki kriteria “sangat baik”
pada penilaian materi. Apabila kedua skor hasil validasi media dan
materi ditotal maka memiliki rata-rata skor 4,3 dengan kriteria
“sangat baik”. Guru IPA terpadu menyimpulkan buku cerita layak
digunakan dengan revisi sesuai saran yang telah diberikan. Berikut
komentar/saran dari validator ahli materi yang disajikan pada tabel
4.8 berikut:
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Tabel 4.8 Komentar/Saran dari Validator Guru IPA Terpadu
SMP Negeri 1 Donorojo
No.

1.

Komentar/Saran Secara

Komentar/Saran Secara

Umum pada Media

Umum pada Materi

Mengubah beberapa gambar ada beberapa buku dengan
agar

pembaca

tidak suku kata yang keliru

kebingungan
2.

Ada beberapa kata yang masih
salah atau typo

4) Data Hasil Validasi Guru SMP BOPKRI 3 Dukuhseti
Kemudian validasi dilakukan guru IPA terpadu sebagai
validator ahli media dan ahli materi pada buku cerita
bergambar. Validasi dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020.
Berdasarkan validasi tersebut diperoleh data penilaian dan
komentar pada media buku cerita bergambar. Berikut
merupakan data hasil validasi pada buku cerita bergambar.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Validasi Materi Guru IPA SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Kelengkapan komponan

15

isi buku cerita bergambar

40

Efisiensi

20

Total skor keseluruhan

75

Jumlah seluruh pertanyaan

17

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑

4,41

seluruh item
Kriteria

Sangat baik
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Tabel 4.10 Rekapitulasi Validasi Media Guru IPA SMP BOPKRI 3
Dukuhseti
Aspek

Skor Penilaian Validasi

Tampilan buku cerita

20

Isi buku cerita

31

Anatomi buku

22

Total skor keseluruhan

73

Jumlah seluruh pertanyaan

17

Rata-rata ∑ skor keseluruhan / ∑

4,3

seluruh item
kriteria

Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total skor
untuk penilaian media pada produk buku cerita bergambar oleh
guru IPA terpadu adalah 73 dengan rata-rata skor (x) sebesar 4,3.
Kemudian, diketahui bahwa total skor untuk penilaian materi pada
buku cerita bergambar oleh guru IPA terpadu adalah 75 dengan
rata-rata skor (x) 4,41. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk
buku cerita bergambar yang dikembangkan peneliti memiliki
kriteria “sangat baik” pada penilaian media dan memiliki kriteria
“baik” pada penilaian materi. Apabila kedua skor hasil validasi
media dan materi ditotal maka memiliki rata-rata skor 4,35 dengan
kriteria “sangat baik”. Guru IPA terpadu menyimpulkan buku
cerita layak digunakan dengan revisi sesuai saran yang telah
diberikan. Berikut komentar/saran dari validator ahli materi yang
disajikan pada tabel 4.11 berikut:
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Tabel 4.11 Komentar/Saran dari Validator Guru IPA Terpadu
SMP BOPKRI 3 Dukuhseti
No.

1.

Komentar/Saran Secara

Komentar/Saran Secara

Umum pada Media

Umum pada Materi

Mengubah

ukuran

font Mengubah

beberapa

pada teks buku agar lebih konsep agar materi yang
jelas dan mudah dibaca

disajikan

dalam

buku

semakin

luas

dan

memperluas materi.

Setelah produk buku cerita bergambar divalidasi oleh guru IPA
terpadu kelas VII, ahli media, dan ahli materi maka diperoleh hasil
skor akhir 4,07 dengan kriteria “sangat baik”. Berikut merupakan
tabel rekapitulasi data validasi oleh guru IPA terpadu kelas VII,
ahli media dan ahli materi:
Tabel 4.12 Rekapitulasi Data Validasi oleh Guru IPA Terpadu
Kelas VII, Ahli Media dan Ahli Materi
No.

Validator

Hasil Validasi Buku Cerita
Bergambar
Rata-rata

Kriteria

1.

Validator Ahli Media

3,6

Baik

2.

Validator Ahli Materi

4,05

Baik

3.

Validator

Guru

IPA

4,30

Sangat Baik

Terpadu

Kelas

VII

Negeri

1

Validator

Guru

IPA

4,35

Sangat Baik

Terpadu

Kelas

VII

SMP
Donorojo
4.

SMP

BOPKRI

3
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Dukuhseti
16,3
Total Skor Validator

4,07

Baik

D. Revisi Produk Akhir Media Buku Cerita Bergambar
Dari hasil validasi, terdapat beberapa komentar yang
diperoleh dari satu dosen ahli media, satu dosen ahli materi, dua
guru IPA terpadu. Dari hasil komentar yang telah diberikan,
peneliti telah melakukan perbaikan pada produk buku cerita
bergambar sesuai dengan saran yang telah diberikan. Berikut
merupakan komentar atau saran yang diberikan dari validator.
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1) Komentar dan Saran Produk dari Ahli Materi
Produk media buku cerita bergambar yang sudah dilakukan penilaian kepada validator tersebut kemudian akan direvisi atau
diperbaiki sesuai dengan kometar yang telah diberikan. Berikut merupakan komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh ahli
materi pada buku cerita bergambar.

Tabel 4.13 Komentar dan Saran Produk dari Ahli Materi
No.

Aspek yang
Dinilai

A. Kelengkapan Komponen
1.

kata

pengantar

ditambahkan tujuan
dan

sasarannya

untuk siapa

Foto Produk Awal

Foto Revisi Produk Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

No.

Aspek yang
Dinilai

2.

Daftar isi disusun
lebih rapi

Foto Produk Awal

Foto Revisi Produk Akhir
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No.

Aspek yang
Dinilai

B. Isi Buku Cerita
1.

Bahasa
sederhana,
tetapi
kalimat

sudah
akan
beberapa
perlu

dibenahi agar cerita
mengalir
mulus

dengan

Foto Produk Awal

Foto Revisi Produk Akhir
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No.

Aspek yang

Foto Produk Awal

Dinilai
C. Efisiensi
1.

Halaman

12

mungkin lebih baik
gambar ayam dan
teksnya

disebelah

kiri karena berupa
pertanyaan

Foto Revisi Produk Akhir
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No.

Aspek yang

Foto Produk Awal

Foto Revisi Produk Akhir

Dinilai
2.

KD

4.7

tidak

disebutkan

dalam

buku

cerita

bergambar

Berdasarkan saran dan komentar dari hasil validator ahli materi pada tabel 4.8. Di ketahui bahwa ahli materi memberikan
komentar dan saran pada aspek kelengkapan komponen terkait sasaran yang tujukan pada kata pengantar buku cerita bergambar dan
daftar isi buku cerita bergambar yang kurang rapi. Kemudian pada aspek isi buku cerita bergambar validator ahli materi
memberikan komentar dan saran terkait beberapa kalimat cerita yang belum mengalir dengan mulus, ada beberapa kalimat yang
masih kurang benar sehingga harus dibenarkan sesuai kaidah KBBI. Pada aspek ifisiensi ahli materi memberikan saran untuk
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menampilkan KD 4.7 agar tujuan dalam pembelajaran dapat dicapai peserta didik dan dengan menambahkan beberapa materi yang
belum disajikan.
2) Komentar dan Saran Produk dari Dosen Ahli Media
Produk media buku cerita bergambar yang sudah dilakukan penilaian kepada validator ahli media, kemudian akan
direvisi atau diperbaiki sesuai dengan kometar yang telah diberikan. Berikut merupakan komentar dan saran perbaikan yang
diberikan oleh ahli media pada buku cerita bergambar.
Tabel 4.14 Komentar dan Saran Produk dari Ahli Media
No.

Aspek yang
Dinilai

A. Isi Buku Cerita Bergambar
1.

Beberapa kalimat
dan konsep yang
perlu

dibenahi

agar alur cerita
lebih luwes

Foto Produk Lama

Foto Produk Baru
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Berdasarkan saran dan komentar dari hasil validator ahli media pada tabel 4.9. Di ketahui bahwa ahli media
memberikan komentar dan saran pada aspek isi buku cerita terkait isi cerita dan konsep yang perlu dibenahi kembali agar isi cerita
buku cerita bergambar berjalan dengan luwes. Kemudian terkait ukuran cetak buku cerita, penulis membuat ukuran cedak dengan
ukuran buku A4 dengan menggunakan model kertas booklet dengan laminasi doff.
3) Komentar dan Saran Produk dari Guru IPA Terpadu SMP Negeri 1 Donorojo
Produk media buku cerita bergambar yang sudah dilakukan penilaian kepada validator guru IPA terpadu tersebut
kemudian akan direvisi atau diperbaiki sesuai dengan kometar yang telah diberikan. Berikut merupakan komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh guru IPA terpadu pada buku cerita bergambar.
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Tabel 4.15 Komentar dan Saran Produk dari Guru IPA Terpadu SMP Negeri 1 Donorojo
No.

Aspek yang
Dinilai

B. Isi Buku Cerita Bergambar
1.

Ada

huruf

pada
beberapa
suku

kata

yang salah

Foto Produk Lama

Foto Produk Baru
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2.

IPK

rantai

makanan
kurang
dijelaskan

Berdasarkan saran dan komentar dari hasil validator ahli materi pada tabel 4.10. Diketahui bahwa guru IPA
terpadu memberikan komentar dan saran pada aspek isi buku cerita terkait beberapa suku kata pada isi buku cerita yang salah.
Kemudian ada beberapa gambar yang kurang pas pada halaman 12, sehingga peneliti harus merubah beberapa konsep gambar
agar isi cerita mudah dipahami.

4) Komentar dan Saran Produk dari Guru IPA Terpadu SMP BOPKRI 03 Dukuhseti
Produk media buku cerita bergambar yang sudah dilakukan penilaian kepada validator guru IPA terpadu tersebut
kemudian akan direvisi atau diperbaiki sesuai dengan kometar yang telah diberikan. Berikut merupakan komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh validator guru IPA terpadu pada buku cerita bergambar.
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Tabel 4.13 Komentar dan Saran Produk dari Guru IPA Terpadu SMP BOPKRI 03 Dukuhseti
No.

Aspek yang

Foto Produk Lama

Foto Produk Baru

Dinilai
C. Isi Buku Cerita Bergambar
1.

Mengubah
beberapa konsep
agar materi yang
disajikan
buku

dalam
semakin

luas

dan

memperluas
materi.

Berdasarkan saran dan komentar dari hasil validator ahli materi pada tabel 4.11. Diketahui bahwa guru IPA terpadu
memberikan komentar dan saran pada aspek isi buku cerita terkait konsep agar materi pada buku cerita bergambar agar buku yang
disajikan

semakin

mudah

dipahami

dan

menambahkan

isi

materi

agar

pengetahuan

pembaca

semakin

banyak.
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D. Kajian Penyempurnaan Produk dan Pembahasan
1. Kajian Penyempurnaan Produk
Pada penelitian ini produk akhir berupa buku cerita bergambar
hasil revisi oleh dua guru IPA terpadu dan satu ahli media pembelajaran
serta satu ahli materi pembelajaran. Revisi produk dilakukan berdasarkan
saran dan komentar yang telah diberikan oleh validator terkait media
pembelajaran buku cerita bergambar yang telah disusun. Ada beberapa
bagian dari produk awal yang telah direvisi oleh beberapa validator untuk
menghasilkan produk yang lebih baik dari produk sebelumnya. Ada
beberapa perubahan yang harus diperbaiki atas saran dan komentar yang
telah diberikan validator ialah pada aspek isi, kelengkapan komponen dan
efisiensi.
Pada aspek komponen buku cerita peneliti melakukan beberapa
perubahan revisi atau perubahan pada daftar isi yang masih kurang
memadai dalam penyusununan buku cerita bergambar. Perubahan daftar
isi bertujuan untuk merapikan hasil produk buku cerita bergambar yang
telah disusun oleh peneliti sebelumnya. Kemudian masih ada beberapa
kata yang masih keliru atau typo sehingga peneliti harus melakukan
perbaikan.
Pada aspek isi peneliti melakukan perubahan pada beberapa
konsep cerita agar peserta didik mudah memahami isi materi yang telah
disajikan. Kemudian melakukan beberapa perubahan pada tata bahasa
dengan tujuan agar kalimat yang digunakan lebih sederhana dan luwes
agar jalan cerita pada produk menjadi lebih mulus. Beberapa karakter yang
disajikan pada buku juga mengalami beberapa perubahan agar karakter
yang disajikan lebih kontras dengan latar belakang materi yang telah
disajikan.
Pada aspek efisiensi peneliti melakukan penambahan pada IPK
terkait materi rantai makanan. Penambahan materi bertujuan untuk
melengkapi materi ekosistem agar pengetahuan yang diterima peserta
didik semakin luas.
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Buku cerita bergambar yang telah dibuat oleh peneliti dibuat
dengan ukuran buku A4 dengan jenis kertas booklet dengan laminasi doff .
pemilihan jenis kertas menjadi salah satu tujuan utama dalam pembuatan
buku cerita bergambar dikarenakan mempertimbangkan segi kualitas buku
yang telah dibuat agar buku yang dihasilkan tidak mudah rusak atau sobek.
Perubahan yang sudah dilakukan peneliti dilakukan berdasarkan atas saran
dan komentar yang telah diberikan dari beberapa validator.

2. Pembahasan
Penelitian pengembangan ini berawal dari kebutuhan guru dalam
penyediaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat membaca
peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, tanggapan guru mengenai
buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan
minat baca peserta didik dikarenakan pada buku tersebut memberikan
sebuah gambar yang dapat meningkatkan imajinasi peserta didik. Guru
memberikan saran dalam pembuatan buku cerita bergambar agar media
tersebut mampu membentuk kreativitas peserta didik, meningkatkan minat
belajar dan membaca peseta didik.
Perwujudan fisik dari buku cerita bergambar yang menarik
menurut guru adalah buku cerita yang full color, memiliki gambar yang
menarik, dan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Oleh karena
itu, peneliti terdorong melakukan penelitian “Pengembangan Pembelajaran
Buku Cerita Bergambar Materi Ekosistem pada Kelas VII”. Buku cerita
yang dikembangkan mampu membantu guru dalam menyediakan media
untuk menanamkan nilai-nilai pada peserta didik.
Pengembangan media buku cerita bergambar pada materi
ekosistem menyajikan berbagai gambaran kehidupan ekosistem yang
terjadi dilingkungan sekitar dengan menerapkan unsur cerita dan dialog
antar hewan yang telah disajikan. Materi dari buku cerita bergambar
memberikan sebuah cakupan materi yang lebih luas dibandingkan dengan
melakukan pengamatan secara langsung diarea sekolah, hal tersebut dapat
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menambah wawasan pengetahuan

bagi

peseta

didik

dan dapat

meningkatkan minat membaca peserta didik.
Tujuan yang akan dicapai dalam pengembangan media buku cerita
bergambar materi ekosistem ini adalah menghasilkan buku cerita yang
berkualitas untuk pembelajaran biologi materi ekosistem kelas VII SMP.
Materi yang diberikan mengacu pada kurikulum 2013. Kompetensi yang
diambil adalah 3.7. Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan
lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Adapun
materi diantaranya mencakup: pengertian ekosistem, satuan makhluk
hidup dalam ekosistem, macam-macam ekosistem, komponen-komponen
ekosistem, hubungan antar saling ketergantungan antara komponen biotik
dan abiotik.
Berdasarkan hasil validasi dari dosen ahli media, ahli materi dan
guru IPA kelas VII, dapat disimpulkan bahwa media buku cerita
bergambar termasuk dalam kategori baik atau layak digunakan sebagai
media pembelajaran dengan skor rata-rata 4.07. berikut merupakan hal
yang menjadikan buku cerita bergambar layak dijadikan sebagai media
pembelajaran.
Buku cerita bergambar yang dikembangkan peneliti memuat
teori ekosistem, bertujuan untuk meningkatkan minat membaca peserta
didik terhadap buku pembelajaran. Isi cerita yang terdapat dalam buku
cerita bergambar berdasarkan hasil wawancara dari guru tentang media
yang digunakan guru dalam melakukan pembelajaran pada materi
ekosistem.
Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan guru IPA kelas VII,
buku cerita bergambar sudah memberikan pembelajaran mengenai
teori ekosistem akan tetapi, teori yang disajikan kurang mendalam
seperti kurang penambahan pada teori jaring-jaring makanan sehingga
peneliti melalukan perbaikan pada buku cerita tersebut (Syamsuri,
2007). Kemudian gambar yang disajikan sudah menarik terkait alur
cerita yang disajikan peneliti.
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Judul buku cerita bergambar adalah “Ekosistem” buku ini
menceritakan sebuah kisah pertemanan antara hewan yang tinggal di
wilayah hutan, dalam pertemanan tersebut terdapat saru hewan “ayam”
yang tidak mengerti tentang hubungan timbal balik di lingkungan
sekitar hutan tersebut.
Berdasarkan hasil validasi ilustrasi atau gambar cerita yang
disajikan sudah memperjelas latar, rangkaian cerita dan memberikan
karakter yang baik. Buku cerita yang dibuat memuat lustrasi gambar
yang menarik sehingga dapat

memperjelas alur cerita yang

disampaikan dan mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan
imajinasi saat membaca buku cerita tersebut (Yustina, 2011).
Buku cerita yang dibuat berdasarkan hasil wawancara kepada
guru IPA kelas VII, buku cerita ini memiliki 17 halaman termasuk
sampul depan dan belakang. Animasi yang digunakan merupakan hasil
gambar peneliti dan animator yang dibuat dengan menarik. Sampul
buku yang disajikan sesuai dengan latar balakang isi buku cerita yaitu
wilayah hutan. Ilustrasi merupakan sebuah gambaran singkat yang
bertujuan untuk meluruskan alur cerita suatu cerita yang disajikan
peneliti guna untuk lebih menjelaskan suatua adegan.
Berdasarkan hasil validasi ahli dan guru IPA kelas VII gambar
buku cerita yang disajikan menarik. Gambar buku cerita yang dibuat
sudah jelas dan mudah dipahami.
Buku cerita ini memiliki 17 halaman termasuk sampul depan dan
belakang. Buku cerita bergambar dicetak dengan ukuran A4 dengan
model buku tipe booklet dengan laminasi kertas jenis doff. Buku cerita
memiliki tampilan visual buku lebih dominan gambar dibandingan
dengan teks dan jenis huruf yang digunakan pada buku cerita memiliki
tingkat keterbacaan yang baik. Berdasarkan hasil validasi, tata letak
gambar dan tulisan buku cerita sudah proporsional setelah beberapa
kali perbaikan.
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Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa produk
buku cerita bergambar memiliki kualitas yang baik sehingga dapat
digunakan oleh guru dan peseta didik untuk pembelajaran tentang
materi ekosistem. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penilaian oleh
ahli media, ahli materi dan guru IPA SMP kelas VII (Karo-Karo,
2018)
Cerita yang disajikan pada buku cerita bergambar sudah
menggunakan tatanan bahasa yang sederhana setelah mengalami
beberapa perbaiakan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik.
Ilustrasi cerita dibuat dibuat dengen memperjelas latar dan rangkaian
cerita atau materi yang disajikan peneliti. Buku yang disajikan
memberikan pembelajaran bagaimana interaksi atau hubungan timbal
balik antara ekosistem di lingkungan sekitar.
Media buku cerita bergambar yang dikembangkan berdasarkan
permasalahan yang dihadapi pendidik, yaitu pendidik kurang
mengembangkan media pembelajaran dan permasalahan pada peserta
didik yang hanya memiliki ketertarikan pada modul, LKPD, gambar,
dan video. Hal tersebut

menjadi salah satu peluang untuk

mengembangkan media buku cerita materi ekosistem. Menurut hasil
wawancara, penelitian media pengembangan buku cerita layak dan
patas digunakan sebagai media pembelajaran terutama pada materi
ekosistem

karena

memberikan

sebuah

gambar

yang

mampu

memberikan sebuah ilustrasi kepada peserta didik.

E. Kendala atau Keterbatasan Penelitian
Dalam pengembangan produk buku cerita bergambar materi ekosistem
kelas VII SMP, adapun keterbatasan hasil penelitian ini antara lain:
1. Kesulitan penyusunan konsep materi dengan karakter gambar yang
akan ditampilkan pada buku cerita bergambar agar tidak terjadi
miskonsepsi.
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2. Produk media pembelajaran yang dikembangkan hanya sampai pada
tahap revisi produk/desain setelah validasi dan tidak dilakukan uji coba
produk pada peserta didik karena keterbatasan waktu dan biaya.
3. Produk yang dikembangkan membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk menentukan alur cerita dan penyesuaian gambar. Biaya yang
dibutuhkan dalam pembuatan pengembangan media buku cerita
bergambar materi ekosistem kira-kira 500 ribu rupiah.
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BAB V
REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait media pembelajaran
buku cerita bergambar materi ekosistem kelas VII dapat
disimpulkan bahwa:
1.

Pengembangan media pembelajaran buku cerita bergambar
merupakan pengembangan buku cetak yang berisikan dialog
dan cerita antar gambar yang membahas materi ekosistem.

2.

Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran buku
cerita bergambar materi ekosistem kelas VII memiliki rerata
skor 4,07 dengan kategori “baik” sehingga produk buku cerita
bergambar memiliki kelayakan untuk diujicobakan terbatas
sebagai media pembelajaran materi ekosistem kelas VII.

B. Saran
Disarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan
hal-hal berikut ini:
1. Mengutamakan pembuatan konsep pada materi yang akan
disajikan, karakter gambar menyesuaikan konsep dan dialog
yang sudah disusun.
2. Melakukan uji coba produk yang dikembangkan di lapangan
secara langsung pada saat proses pembelajaran agar dapat
mengetahui

kelemahan

dan

kelayakan

produk

yang

dikembangkan.
3. Alur cerita pada materi ekosistem perlu memperhatikan bagian
per sub bab agar mempermudah dalam pembuatan dialog
ataupun alur cerita pada media yang dikembangkan.
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LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas

: VII (Tujuh)

Alokasi Waktu

: 2 jam pelajaran/minggu

Kompetensi Inti:


KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.



KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggungjawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.



KI-3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
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kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.


KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.

Kompetensi

IPK

Materi Pokok

Dasar

Kegiatan

Penilaian

Pembelajaran
Menjelaskan  Pengertian

3.7

3.7.1

Menganalisis

pengertian interaksi

interaksi antara pada

makhluk

3.7.2

lingkungannya

konsep

pada

makhluk hidup.
 Pengertian

makhluk hidup hidup.
dan

interaksi

 Membaca

Mengaitkan

rantai makanan

saling  Satuan makhluk

serta dinamika ketergantungan

hidup

populasi akibat antar

ekosistem

makhluk

dalam

 Hubungan

mengkaji

dan Teknik:
literatur 

tentang pengertian
pada 

interaksi

Tes

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

2 x 40 

Sugiarto,

menit

Teguh dan

tertulis

Eni. 2008.

Non tes

IPA untuk

makhluk

hidup

,keadaan

yang

kelas

terjadi

pada Bentuk:

VII:Jakarta

SMP/MTs

lingkungan sekitar 

Tes

Pusat

dan

Uraian

Perbukuan

interaksi

hidup.

mengamati

tersebut.

3.7.3 Menganalisis

saling

gambar

satuan-satuan dalam

ketergantungan

ekosistem

terkait
dari

DepDIkNa
s.
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Kompetensi

IPK

Materi Pokok

Dasar

Kegiatan

Penilaian

Pembelajaran
ekosistem

dan

antara

menyatakan bahwa

komponen

matahari merupakan

Biotik

sumber

Abiotik

energi

utama.
3.7.4
menyusun
jaring

berbagai sumber.
 Melakukan
dan

pengamatan

Mampu
jaringmakanan

yang terjadi pada
lingkungan sekitar

an sikap
pada

lingkungan sekitar
tentang

hubungan

timbal balik yang
terjadi

antara

makhluk hidup.
 Menganalisis
terkait

perbedaan

antara

organisme

autotrof

dan

heterotrof
 Menganalisis
ketergantungan
antara

Pengamat

komponen

biotik dan abiotik.

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar


Buku
pegangan
peserta
didik
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Kompetensi
Dasar

IPK

Materi Pokok

Kegiatan

Penilaian

Pembelajaran
 Mendiskusikan
interaksi
komponen
ekosistem

antara

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: X/II

Materi Poko

: Ekosistem

Alokasi Waktu

: 4 x 40 menit ( 2x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
 KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) bertanggung jawab,
responsif dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
 K3: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
 K4: mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan mengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

3.7 Menganalisis interaksi antara 3.7.1 Menjelaskan pengertian interaksi
makhluk

hidup

lingkungannya

serta

dan pada makhluk hidup.
dinamika 3.7.2

populasi akibat interaksi tersebut.

Mengaitkan

konsep

saling

ketergantungan antar makhluk hidup.
3.7.3 Menganalisis satuan-satuan dalam
ekosistem

dan

menyatakan

bahwa

matahari merupakan sumber energi utama
3.7.4

Mampu

menyusun

jaring-jaring

makanan yang terjadi pada lingkungan
sekitar
4.7 Menyajikan hasil pengamatan 4.7.1

Mampu

terhadap makhluk hidup dengan makanan
lingkungan sekitarnya.

mendiagramkan

dan

jaring-jaring

rantai

makanan

melalui hasil pengamatan pada lingkungan
atau buku bacaan.

C. Tujuan Pembelajaran
3.7.1.1

Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi pada
makhluk hidup.

3.7.2.2

Peserta didik mampu mengaitkan konsep saling ketergantungan
antar makhluk hidup.

3.7.3.3

Peserta didik mampu menganalisis satuan-satuan dalam ekosistem
dan menyatakan bahwa matahari merupakan sumber energi utama

3.7.4.4

Peserta didik mampu menyusun jaring-jaring makanan yang
terjadi pada lingkungan sekitar

4.7.1.1

Peserta didik mampu menggambarkan dalam bentuk diagram
rantai makanan dan jaring-jaring

makanan melalui hasil

pengamatan pada lingkungan atau buku bacaan.
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D. Materi Pembelajaran
1. Faktual

: Ekosistem dalam suatu lingkungan

2. Konseptual

: Materi ekosistem, jaring-jaring makanan, konsep saling

ketergantungan antar makhluk hidup
3. Prosedural

: Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta

dinamika populasi akibat interaksi
4. Metakognitif

: Dinamika populasi lingkungan akibat interaksi antar

makhluk hidup
E. Metode Pembelajaran
Model pembelajaran

: Discovery Learning

Metode

: Tanya jawab, wawancara, diskusi

F. Media pembelajaran
Media :
 Worksheet atau lembar kerja (peserta didik)
 LCD Proyektor
 Buku cerita bergambar
Alat/Bahan :
 Laptop
 Papan tulis & spidol
G. Sumber belajar
 Buku Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) terpadu
 Buku referensi yang relevan
 Lingkungan sekitar
H. Langkah-langkah pembelajaran
Pertemuan Ke-1 (2 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan
Guru:
Orientasi:


Melakukan pembukaan dengan salam pembuka,memanjatkan
syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai

(5 Menit)
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pembelajaran.


Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin



Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.

Apersepsi


Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan

dengan

pengalaman

peserta

didik

dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya.


Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.



Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan
pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi


Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.



Apabila materi/tema/projek ini dikerjakan dengan baik dan
sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : konsep
penyusun ekosistem



Menyampaikan tujuan pembelajaran padapertemuan yang
berlangsung



Mengajukan pertanyaan

Pemberian Acuan


Memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan saat itu.



Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung.



Pembagian kelompok belajar.



Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
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Kegiatan Inti
Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

Stimulation

KEGIATAN LITERASI

30 menit

(stimulasi/

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan

pemberian

untuk memusatkan perhatian pada topik materi

rangsangan)

Ekosistem dengan cara:
Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan gambar/foto video yang relevan
Mengamati


Lembar

kerja

materi konsep

penyusun

ekosistem


Pemberian contoh-contoh materi konsep
penyusun ekosistem



untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari
media interaktif

Membaca


Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan
di sekolah dengan membaca materi dari buku
paket ataupun buku-buku penunjang lainnya,
dari

internet/materi

yang

berhubungan

dengan konsep penyusun ekosistem
Menulis


Menulis resume dari hasil pengamatan dan
bacaan terkait konsep penyusun ekosistem

Mendengar


Pemberian materi oleh guru terkait materi
konsep penyusun ekosistem

Menyimak


Penjelasan pengantar kegiatan secara garis
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besar/global

tentang

materi

pelajaran

mengenai konsep penyusun ekosistem
Problem

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)

Statement

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik

(pertanyaan/

untuk

identifikasi

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau

masalah).

buku cerita bergambar yang telah disajikan dan
akan

mengidentifikasi

dijawab

sebanyak

melalui

mungkin

kegiatan

belajar,

contohnya:
 Mengajukan pertanyaan tentang materi:
konsep penyusun ekosistem
Yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau
pertanyaan

untuk

mendapatkan

informasi

tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan faktual samai ke pertanyaan yang
bersifat

hipotetik)

kreativitas,
merumuskan

rasa

untuk
ingin

pertanyaan

mengembangkan
tahu,

kemampuan

untuk

membentuk

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat.
Data

KEGIATAN LITERASI

collection

Peserta didik mengumpulkan informasi yang

(pengumpulan

relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah

data)

diidentifikasi melalui kegiatan:
 Mengamati objek/kejadian
 Mengatami dengan seksama materi konsep
penyusun ekosistem yang sedang dipelajari
dalam

bentuk

gambar/foto/video/

slide

presentasi yang disajikan dan mencoba
menginterpresentasikannya.
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 Membaca sumber lain selain buku teks
 Secara disiplin melakukan kegiatan literasi
dengan mencari dan membaca berbagai
referensi

dari

berbagai

sumber

guna

menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang materi konsep penyusun ekosistem
yang sedang dipelajari.
 Aktivitas
 Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal
yang belum dapat dipahami dari kegiatan
mengamati dan membaca yang akan diajukan
kepada guru yang berkaitan dengan materi
konsep penyusun ekosistem yang sedang
dipelajari.
 Wawancara/tanya jawab dengan nara
sumber
 Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan
materi konsep penyusun ekosistem yang telah
disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru.
COLLABORATION (KERJASAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok
untuk:
 Mendiskusikan
 Peserta

didik

membahas

dan

contoh

guru
dalam

bersama-sama
buku

paket

mengenai materi konsep penyusun ekosistem
 Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang materi
konsep penyusun ekosistem yang telah
diperoleh dari buku catatan dengan tulisan
yang

rapi

dan

menggunakan

Bahasa
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Indonesia yang baik dan benar.
 Mempresentasikan ulang
Peserta didik mengkomunikasikan secara
lisan atau mempresentasikan materi dengan
rasa percaya diri terkait materi konsep
penyusun

ekosistem

sesuai

dengan

pemahamannya.
 Saling tukar informasi tentang materi:
konsep penyusun ekosistem

Dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan
menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau lembar kerja
yang

disediakan

mengembangkan

dengan
sikap

teliti,

cermat

untuk

jujur,

sopan,

menghargai pendapat orang lain, kemampuan
berkomunikasi,

menerapkan

kemampuan

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara
yang

dipelajari,

mengembangkan

kebiasaan

belajar dan belajar sepanjang hayat.
Data

COLLABORATION

Processing

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)

(pengolahan

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi

data)

mengolah data hasil pengamatan dengan cara:

(KERJASAMA)

dan

 Berdiskusi tentang data materi: konsep
penyusun ekosistem
 Mengolah informasi dari materi konsep
penyusun ekosistem yang sudah dikumpulkan
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dari hasil kegiatan/ pertemuan sebelumnya
mau pun dari hasil kegiatan mengamati dan
kegiatan

mengumpulkan

sedang

berlansung

informasi
dengan

yang

bantuan

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja
peserta didik.
 Peserta didik mengerjakan beberapa soal
mengenai materi konsep penyusun ekosistem
Verification

CRITICAL

(pembuktian)

KRITIS)
Peserta

THINGKING

didik

pengamatannya

(BERPIKIR

mendiskusikan
dan

memverifikasi

hasil
hasil

pengamatannya dengan data-data atau teori pada
buku sumber melalui kegiatan:
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai
kepada pengolahan informasi yang bersifat
mencari solusi dari berbagai sumber yang
memiliki pendapat yang berbeda sampai
kepada

yang

bertentangan

untuk

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin,
taat

aturan,

menerapkan
berpikir

kerja

kemampuan

dan

kemampuan

prosedur,

induktif

membuktikan

keras,

serta

tentang

deduktif
materi:

dalam
konsep

penyusun ekosistem

Antara lain dengan:

peserta didik dan guru

secara bersama-sama membahas jawaban soalsoal yang telah dikerjakan oleh peserta didik.
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Generalization

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)

(menarik

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan

kesimpulan)

 Menyampaikan hasil diskusi tentang materi
konsep

penyusun

ekosistem

berupa

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara
lisan, tertulis, ataupun media lainnya untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, tolenrasi,
kemampuan

berpikir

sistematis,

mengungkapkan pendapat yang sopan.
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok
secara

klasikal

tentang

materi

konsep

penyusun ekosistem
 Mengemukakan pendapat atas presentasi
yang

dilakukan

tentang

materi

konsep

penyusun ekosistem dan ditanggapi oleh
kelompok yang mempresentasikan
 Bertanya atas presentasi tentang materi
konsep penyusun ekosistem yang dilakukan
dan peserta didik lain diberi kesempatan
untuk menjawabnya.

CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
yang baru dilakukan berupa:
Laporan hasil pengamatan secara tertulis
tentang materi konsep penyusun ekosistem
 Menjawab pertanyaan tentang materi konsep
penyusun ekosistem yang terdapat pada buku
pegangan peserta didik atau lembar kerja
yang disediakan.
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 Bertanya tentang hal yang belum dipahami,
atau guru nelemparkan beberapa pertanyaan
kepada peserta didik terkait materi konsep
penyusun

ekosistem

yang

akan

selesai

dipelajari.
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi
konsep penyusun ekosistem yang terdapat
pada buku pegangan peserta didik atau pada
lembar kerja yang telah disediakan secara
individu untuk mengecek penguasaan peserta
didik terhadap materi pelajaran.
Catatan: selama pembelajaran Ekosistem berlangsung, guru mengamati sikap
peserta didik dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin,
rasa

percaya

diri,

berperilaku

jujur,

tangguh

menghadapi

masalah,

tangungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan.
10 menit

Kegiatan Penutup
Peserta didik:


Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru
tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran tentang materi konsep penyusun ekosistem yang
baru dilakukan.



Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi konsep
penyusun ekosistem yang baru diselesaikan.



Mengagendakan

materi

atau

tugas

projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus dipelajari
pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah.
Guru:


Memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai berlangsung
diperiksa untuk materi konsep penyusun ekosistem



Peserta

didik

yang

selesai

mengerjakan

tugas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

projek/produk/portofolio/ unjuk kerja dengan benar diberi
paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas.


Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran konsep
penyusun ekosistem pada kelompok yang memiliki kinerja dan
kerjasama yang baik.

Pertemuan Ke-2

Alokasi
Waktu
5 menit

Kegiatan pendahuluan
Guru:
Orientasi


Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan
syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai
pembelajaran



Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin



Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.

Apersepsi


Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan

dengan

pengalaman

peserta

didik

dengan

materi/tema/kegiatan sebelumnya.


Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.



Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan
pelajaran yang akan dilakukan.

Motivasi


Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran
yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.



Apabila materi tema/projek ini dikerjakan dengan baik dan
sungguh-sungguh dikuasai dengan baik, maka peserta didik
diharapkan dapat menjelaskan tentang materi: komponen
saling ketergantungan
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Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang
berlangsung



Mengajukan pertanyaan

Pemberian Acuan


Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan saat itu.



Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung.



Pembagian kelompok belajar.



Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.
Kegiatan Inti

Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

Stimulation

KEGIATAN LITERASI

30 menit

(stimullasi/

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan

pemberian

untuk memusatkan perhatian pada topik materi

rangsangan

Komponen penyusun ekosistem dengan cara:
 Melihat (tanpa atau dengan alat)
Menayangkan

gambar/video/foto

yang

relevan
 Mengamati


Lembar

kerja

materi

komponen

saling

ketergantungan


Pemberian contoh-contoh materi komponen
saling

ketergantungan

untuk

dapat

dikembangkan peserta didik, dari media
interaktif
 Membaca
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Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan
di sekolah dengan membaca materi dari buku
paket ataupun dari buku penunjang lainya,
dari

internet/materi

yang

berhubungan

dengan komponen saling ketergantungan.
 Menulis


Menulis resume dari hasil pegamatan dan
bacaan

terkait

komponen

saling

ketergantungan
 Mendengar


pemberian

materi

komponen

saling

ketergantungan oleh guru
 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis
besar/

global

tentang

materi

pelajaran

mengenai materi:
komponen saling ketergantungan
Problem

CRITICALTHINKING (BERPIKIR KRITIS)

statemen

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik

(pertanyaan/

untuk

identifikasi

pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang

masalah)

disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan

mengidentifikasi

sebanyak

mungkin

belajar, contohnya:
 Mengajukan pertanyaan tentang materi:
komponen saling ketergantungan
Yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati
atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari
pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang
bersifat

hipotetik)

untuk

mengembangkan
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kreativitas,

rasa

merumuskan

ingin

pertanyaan

tahu,

kemampuan

untuk

membentuk

pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat.
Data

KEGIATAN LITERASI

collection

Peserta didik mengumpulkan informasi yang

(pengumpulan

relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah

data)

diidentifikasi melalui kegiatan:
 Mengamati objek/kejadian
 Mengamati
komponen
sedang

dengan

seksama

materi

saling

ketergantungan

dipelajari

dalam

yang
bentuk

gambar/video/slide presentasi yang disajikan
dan mencoba menginterprestasikannya.
 Membaca sumber lain selain buku teks
 Secara disiplin melakukan kegaiatan literasi
dengan mencari dam membaca berbagai
referensi

dari

berbagai

sumber

guna

menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang

materi

komponen

saling

ketergantungan yang sedang dipelajari.
 Aktivitas
 Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal
yang

belum

dipahami

dari

kegiatan

mengamati dan membaca yang akan diajukan
kepada

guru

komponen

berkaitan

saling

dengan

ketergantungan

materi
yang

sedang dipelajari.
 Wawancara/tanya jawab dengan nara
sumber
 Mengajukan beberapa pertanyaan yang telah
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disiapkan berkaitan dengan materi komponen
saling ketergantungan kepada guru.

COLLABORATION (KERJASAMA)
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok
untuk:
 Mendiskusikan
 Peserta didik dan guru secara bersama-sama
membahas

contoh

dalam

buku

cerita

bergambar mengenai materi komponen saling
ketergantungan.
 Mengumpulkan informasi
 Mencatat semua infromasi tentang materi
komponen saling ketergantungan yang telah
diperoleh dari buku catatan dengan tulisan
yang rapid an menggunakan bahsa Indonesia
yang baik dan benar.
 Mempresentasikan ulang
 Peserta didik mengkomunikasikan secara
lisan atau mempresentasikan materi dengan
rasa percaya diri dari materi komponen saling
ketergantungan

sesuai

dengan

pemahamannya.
 Saling tukar informasi tentang materi:
komponen saling ketergantungan
Dengan ditanggapi secara aktif oleh peserta
didik dari kelompok yang lain sehingga
diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat

dijadikan

sebagai

bahan

diskusi

kelompok kemudian, dengan menggunakan
metode dengan buku pegangan peserta didik
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“buku

cerita

bergambar”

untuk

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan,
menghargai pendapat oranglain, kemampuan
berkomunikasi,
untuk

menerapkan

mengumpulkan

kemampuan

sebuah

informasi

melalui berbagai cara yang telah dipelajari,
dan mengembangkan kebiasaan untuk terus
belajar.
Data

COLLABORATION

processing

CRITICAL

(pengolahan

KRITIS)

data)

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi

(KERJASAMA)

THINGKING

dan

(BERPIKIR

mengolah data dan hasil pengamatan dengan
cara:
 Berdiskusi tentang data dari materi :
komponen saling ketergantungan
 Menglah informasi dari materi yang sudah
dikumpulkan atau

dilakukan dari

hasil

kegiatan/ pertemuan sebelumnya maupun
dari hasil kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan

informasi

yang

sedang

berlangsung.
 Peserta didik dapat mengerjakan beberapa
butir soal mengenai materi komponen saling
ketergantungan
Verification

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)

(pembuktian)

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan:
 Menyampaikan hasil diskusi tentang materi
komponen saling ketergantungan berdasarkan
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media
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lainya untuk mengembangkan sikap jujur,
teliti,

kemampuan

berpikir

sistematis,

mengungkapkan pendapat dengan sopan.
 Mengemukakan
presentasi

sebuah

yang

telah

pendapat

atas

dilakukan

yang

berkaitan dengan materi komponen saling
ketergantungan .
 Mengajukan
komponen

pertanyaan
saling

tentang

materi

ketergantungan

yang

dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya.
CREATIVITY (KREATIVITAS)
Peserta didik mampu:
 Menyimpulkan tentang point-point penting
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
yang dilakukan berupa:
 Ringkasan hasil pembelajaran secara tertulis
tentang

materi

komponen

saling

ketergantungan.
 Menjawab
komponen

pertanyaan
saling

materi

tentang

ketergantungan

yang

terdapat pada buku pegangan peserta didik
atau lembar keja yang telah disediakan.
 Peserta didik bertanya terkait materi yang
belum dipahami, atau guru melemparkan
beberapa pertanyaan kepada peserta didik
tentang

materi

komponen

saling

ketergantungan yang akan selesai dipelajari.
 Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi
komponen

saling

ketergantungan

yang

terdapat pada buku pegangan peserta didik
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atau lembar kerja ytelah disediakan secara
individu untuk mengecek penguasaan peserta
didik terdapat materi pelajaran.


Catatan: selama kegiatan pembelajaran komponen saling ketergantungan,
guru

melakukan

pengamatan

terkait

sikap

peserta

didik

dalam

pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri,
berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, bertanggungjawab, rasa
ingin tahu, dan peduli lingkungan.
Kegiatan Penutup (10 menit)
peserta didik:


membuat sebuah resume dengan bimbingan guru tentang
point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
tentang materi komponen saling ketergantungan yang baru
dilakukan.



Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran
komponen saling ketergantungan yang baru diselesaikan.

Guru:


Memeriksa pekerjaan peserta didik yang sudah selesai,
pekerjaan langsung diperiksa untuk materi komponen saling
ketergantungan



Peserta didik yang sudah menyelesaikan tugas diberi paraf
serta diberi nomor urut peringkat sebagai penilaian tugas.



Memberikan sebuah penghargaan untuk materi komponen
saling ketergantungan kepada kelompok yang memiliki kinerja
dan kerjasama yang baik.
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Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan ke-1/ Komponen Penyusun Ekosistem

(LKPD)
Nama Kelompok

: 1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
4. …………………….

Kelas/semester

: VII/2

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

A. Standar Kompetensi
3.7 interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya
B. Kompetensi Dasar
3.7.1 Menjelaskan pengertian interaksi pada makhluk hidup.
3.7.2 Mengaitkan konsep saling ketergantungan antar makhluk hidup.
3.7.3 Menganalisis satuan-satuan dalam ekosistem dan menyatakan bahwa
matahari merupakan sumber energi utama
C. Tujuan
1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian interaksi pada makhluk
hidup
2. Peserta didik mampu mengaitkan konsep saling ketergantungan antar
makhluk hidup
3. Peserta didik mampu menganalisis satuan-satuan dalam ekosistem dan
menyatakan bahwa matahari merupakan sumber energi utama.
D. Ringkasan Materi
Ekosistem

merupakan

hubungan

timbal

balik

dan

saling

ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan saling
berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ekosistem terdiri dari faktor biotik
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dan abiotik yang mampu memberikan sebuah perubahan dalam makhluk
hidup. Dalam ekosistem terdapat populasi dan komunitas. Makhluk hidup
akan tinggal di habitat atau nisia yang berguna untuk memenuhi kebutuhan
sehari-harinya.

E. Langkah-Langkah
1. Guru membagi peserta didik kedalam kelompok, satu kelompok terdiri
dari 3-4 peserta didik.
2. Guru memberikan soal kepada masing-masing kelompok.
3. Setiap kelompok diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal.
4. Perwakilan dari kelompok melakukan presentasi hasil diskusi
5. Kelompok lain menjadi penanggap dalam sesi diskusi.

F. Latihan Soal
Kerjakan soal berikut dengan cermat!
1. Apa yang dimaksud ekosistem? Dan sebutkan komponen penyusun
biotik dan abiotik pada ekosistem dan berikan contoh kaitan kedua
komponen tersebut!
2.

Lakukanlah pengamatan di sekitar lingkungan kelasmu! Ekosistem
apa yang kalian temukan pada observasi tersebut? Apakah pada
ekosistem tersebut saling mempengaruhi?

3. Didalam sebuah ekosistem terdapat:
a. Ekosistem
b. Komunitas
c. Individu
d. Populasi
Urutkan satuan organisme dalam suatu ekosistem dari yang sederhana
hingga yang komplek dan berikan pengertian dari masing-masing
komponen ekosistem tersebut!
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4. Melakukan fotosintesis merupakan salah satu komponen dari penyusun
ekosistem pada komponen biotik. Jelaskan apa itu fotosintesis dan
tujuan fotosintesis bagi ekosistem!
Coba urutkan dan jelaskan rantai makanan diatas!
5. Organisme penyusun ekosistem dibedakan menjadi organisme
autotroph dan heterotrof. Coba jelaskan apa itu organisme autotroph
dan heterotroph dan berikan contohnya.

Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan ke-1/ Komponen Penyusun Ekosistem

No.
1.

Kunci jawaban
Apa
yang
dimaksud
ekosistem? Dan sebutkan
komponen penyusun biotik
dan abiotik dan berikan contoh
kaitan
kedua
komponen
tersebut
Jawab:
Ekosistem adalah interaksi
atau hubungan timbal balik
antara
makhluk
dengan
lingkungannya.
Komponen biotik: makhluk
hidup (tumbuhan, hewan,
manusia).
Komponen abiotik: tanah,
udara, air, suhu, cahaya
matahari.
Setiap
komponen
saling
melengkapi. Misalnya, jika air
dan cahaya matahari tidak
tersedia maka tidak terdapat
komponen ekosistem air (tidak
ada kehidupan di air dan

Rubrik penilian

Skor
maksimal
Skor 4: jika menuliskan
4
pengertian ekosistem dan
menyebutkan
komponen
biotik dan abiotik serta
memberikan contoh kaitan
antara komponen biotik
dan abitok dengan lengkap
dan tepat.
Skor 3: jika menuliskan
pengertian ekosistem dan
hanya menyebutkan salah
satu contoh dari komponen
biotik dan abiotik dan
memberikan contoh kaitan
antara komponen biotik
dan abitok dengan lengkap
dan tepat.
Skor 2: jika menuliskan
pengertian ekosistem dan
menyebutkan
komponen
biotik dan abiotik dengan
tepat dan tidak memberikan
contoh
menyebutkan
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2.

3.

hewan tidak dapat minum komponen
biotik
dan
sehingga kehidupan ekosistem abiotik
akan terganggu.
Skor 1: jika menuliskan
pengertian ekosistem
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau jawaban
salah.
Lakukanlah pengamatan di Skor 2: jika menemukan
sekitar lingkungan kelasmu! jenis
ekosistem
pada
Ekosistem apa yang kalian observasi
yang
telah
temukan
pada
observasi dilakukan dan menjelaskan
tersebut?
Apakah
pada hubungan
saling
ekosistem tersebut
saling mempengaruhi ekosistem
mempengaruhi?
satu sama lain.
Jawab:
Skor
1:
jika
hanya
Ekosistem biotik dan abiotik.
menyebutkan
temuan
Pada
ekosistem
biotik ekosistem yang ditemukan
ditemukan beberapa jenis saat observasi.
hewan seperti sekumpulan Skor 0: apabila tidak
semut,
kupu-kupu
yang menjawab atau jawaban
berterbangan, dan beberapa salah.
jenis tanaman dan pepohonan.
Pada ekosistem abiotik di
temukan tumpukan bebatuan
dan kolam buatan.
Ekosistem tersebut saling
mempengaruhi satu sama lain.
Contohnya: 1) biotik – abiotik
= semut membuat sarang
disekitar bebatuan sebagai
perlindungan dari predator. 2)
biotik – biotik = kupu-kupu
yang
hinggap
membantu
perkawinan atau penyerbukan
pada tanaman.
Didalam sebuah ekosistem Skor 5: jika menuliskan
urutan
dari
sarutan
terdapat:
organisme
dalam
suatu
e. Ekosistem
ekosistem dan memberikan
f. Komunitas
4 point pengertian dengen
g. Individu
benar dan tepat.
h. Populasi
Skor 4: jika menuliskan
Urutkan satuan organisme urutan
dari
sarutan
dalam suatu ekosistem dari organisme dalam suatu
yang sederhana hingga yang ekosistem dan memberikan

2

5
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4.

komplek
dan
berikan
pengertian dari masing-masing
komponen ekosistem tersebut!
Jawab:
Individu-populasi-komunitasekosistem.
a. Individu adalah organisme
tunggal.
b. Populasi adalah kumpulan
individu yang sejenis dan
hidup
disuatu
daerah
tertentu.
c. Komunitas
adalah
kumpulan
berbagai
populasi
yang
hidup
disuatu waktu dan daerah
tertentu
yang
saling
berinteraksi
dan
mempengaruhi satu sama
lain.
d. Ekosistem adalah suatu
system
ekologi
yang
terbentuk oleh hubungan
timbal
balik
tak
terpisahkan
antara
makhluk hidup dengan
lingkungannya.
Melakukan
fotosintesis
merupakan
salah
satu
komponen dari penyusun
ekosistem pada komponen
biotik. Jelaskan apa itu
fotosintesis
dan
tujuan
fotosintesis bagi ekosistem!
Jawab:
Fotosintesis adalah kegiatan
memproduksi makanan yang
terjadi pada tumbuhan dengan
memanfaatakan sinar matahari,
klorofil dan karbon dioksida,
kegiatam ini menghasilkan
makanan yang diperlukan oleh

3 point pengertian dengen
benar dan tepat.
Skor 3: jika menuliskan
urutan
dari
sarutan
organisme dalam suatu
ekosistem dan memberikan
2 point pengertian dengen
benar dan tepat.
Skor 2: jika menuliskan
urutan
dari
sarutan
organisme dalam suatu
ekosistem dan memberikan
1 point pengertian dengen
benar dan tepat.
Skor 1: jika menuliskan
urutan
dari
sarutan
organisme dalam suatu
ekosistem dengen benar
dan tepat.
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau jawaban
salah.

Skor 3: jika menjelaskan
pengertian
fotosintesis,
serta
menyebutkan
pemanfaatan
sinar
matahari,
klorofil dan
karbon dioksida sebagai
proses fotosintesis dan
tujuan
dari
ekosistem
dengan benar dan tepat.
Skor 2: jika menjelaskan
pengertian fotosintesis dan
tujuan
dari
ekosistem
dengan benar dan tepat.
Skor
1:
jika
hanya
menyebutkan
pengertian

3
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5.

tumbuhan,
selain
itu
fotosintesis
akan
mengeluarkan hasil berupa
oksigen yang berguna untuk
makhluk hidup berbapas.

fotosintesis.
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau jawaban
salah.

Organisme
penyusun
ekosistem dibedakan menjadi
organisme
autotroph
dan
heterotrof. Coba jelaskan apa
itu organisme autotroph dan
heterotroph
dan
berikan
contohnya!
Jawab;
Autotroph adalah organisme
yang mampu menghasilkan
makanan
sendiri
untuk
memberikan makanan pada
organisme itu sendiri dan
membantu mereka untuk tetap
hidup
dan
ber.tumbuh,
organisme ini menciptakan
makanan
dengan
cara
berfotosintesis.
Contohnya
adalah tumbuhan hijau.
Heterotroph adalah organisme
yang membutuhkan senyawa
organic
dikarenakan
organisme heterotroph tidak
dapat membuat makanannya
sendiri. Contohnya adalah
hewan dan manusia.

Skor 4: jika menyebutkan
pengertian
organisme
autotroph dan heterotroph
dan berikan contohnya
dengan benar dan tepat.
Skor
3:
jika
hanya
menyebutkan
satu
pengertian dari organisme
autotroph dan heterotroph
dan berikan contohnya
dengan benar dan tepat.
Skor
2:
menyebutkan
pengertian
organisme
autotroph dan heterotroph
dan berikan salah satu dari
organisme
tersebut
contohnya dengan benar
dan tepat.
Skor 1: jika menyebutkan
pengertian
organisme
autotroph dan heterotroph
Skor 0: apabila tidak
menjawab atau jawaban
salah.

Total skor maksimal
Nilai = skor yang diperoleh/ skor maksimal x 100

4

18
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Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan Ke-2/ Komponen Saling Ketergantungan

Kelompok

:

Kelas

:

A. Tujuan
1) Memahami jenis-jenis ketergantungan pada makhluk hidup
2) Mampu menyebutkan jaring-jaring makanan yang terjadi pada
lingkungan sekitar
B. Alat dan Bahan
Lembar kerja peserta didik dan buku cerita bergambar
C. Cara Kerja
1) Diskusikan bersama dengan teman kelomok mengenai konsep saling
ketergantungan pada makhluk hidup pada ekosistem.
2) Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar!
D. Pertanyaan Diskusi
1) Pilihan Ganda
1. Makhluk hidup yang mampu menggunakan sinar matahari untuk
mengolah makanan adalah…
a. Tumbuhan
b. Hewan
c. Manusia
d. Jamur
2. Ekosistem dikatakan seimbang apabila jumlah…
a. Konsumen sama dengan produsen
b. Produsen lebih kecil dari konsumen
c. Produsen lebih besar daripada konsumen
d. Konsumen dan produsen lebih besar dari pada pengurai
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3. Ekosistem yang paling mudah mengalami perubahan pada rantai
makanan di setiap tahunnya adalah…
a. Laut
b. Sungai
c. Sawah
d. Hutan
4. Komponen biotik yang khas terdapat pada ekosistem sawah
adalah…
a. Tanaman jagung dan belalang
b. Tanaman kedelai dan ulat
c. Tanaman padi dan katak
d. Rumput dan semut
5. Dalam sebuah ekosistem, jamur memiliki peran sebagai…
a. Produsen
b. Konsumen
c. Karnivora
d. Pengurai
6. Biomassa terbesar dalam piramida makanan ditempati oleh…
a. Konsumen 1
b. Produsen
c. Konsumen 2
d. Konsumen 3
7. Perhatikan beberapa komponen abiotic suatu ekosistem!
(1) Katak
(2) Udang
(3) Plankton
(4) Ikan
(5) Ular
(6) Elang
Urutan komponen rantai makanan yang benar adalah…
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a. 1 – 3 – 4 – 5
b. 2 – 4 – 5 – 6
c. 3 – 5 – 6 – 1
d. 4 – 5 – 6 – 1
8. Sebagai komponen biotik, matahari memberikan pengaruh besar
sebagai sumber energi dikarenakan?
a. Matahari sebagai sumber utama yang mengatur suhu,
kelembapan, intensitas cahaya dan digunakan oleh tumbuhan
untuk proses fotosintesis.
b. Matahari sebagai sumber penghasil makanan untuk komponen
biotik dan abiotik pada ekosistem.
c. Matahari sebagai penghasil cahaya dengan intensitas tinggi
sehingga dapat menjamin kehidupan makhluk ekosistem.
d. Matahari sebagai sumber pengganti energi pada ekosistem
biotik dan abiotik.
9. Manakah di antara pernyataan berikut yang menunjukkan
hubungan ketergantungan antara komponen biotik dan komponen
abiotik…
a. Cacing dimakan ayam dan ayam dimakan ular
b. Tumbuhan menyerap oksigen dan mengerluarkan karbon
dioksida
c. Taman kota dapat mengurai polusi udara
d. Bakteri berperan sebagai pembusukan daun
10. Di dalam rumah terdapat kolam dan di dalamnya terdapat batuanbatuan, ikan dan tumbuhan air yang saling berinteraksi. Batuan dan
makhluk hidup dalam kolam tersebut merupakan…
a. Individu
b. Populasi
c. Komunitas
d. Ekosistem
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2) Soal Essay
1. Perhatikan gambar dibawah ini

Susunlah proses rantai-rantai makanan tersebut!
2. Apa yang terjadi apabila produsen dalam suatu ekosistem punah?
Coba prediksikan jawabanmu dan alasannya!
3. Perhatikan gambar dibawah ini!

Coba simpulkan apa yang terjadi jika para petani melakukan
pemberantasan serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi
dan katak?
4. Apa perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan
piramida makanan!
5. Apa yang akan terjadi akibat adanya ledakan penduduk?
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik Dan Rubrik Penilaian
Komponen Saling Ketergantungan
I. Pilihan Ganda
1. A

6. C

2. C

7. B

3. C

8. A

4. C

9. C

5. D

10. C

 Bila menjawab benar mendapat poin 1
 Bila menjawab salah mendapat poin 0

II. Essay
No.

Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

Skor
Maksimal

1.

Perhatikan gambar dibawah ini

Susunlah

proses

rantai-rantai

makanan tersebut!
Jawab:
Dedaunan

pada

pohon

dan

rerumputan dapat dimakan oleh ulat,
belalang dan tikus. Kemudian ulat
dan belalang dapat di konsumsi oleh
ayam dan katak, lalu ayam dan katak

Skor 5: jika menyusun
5
proses
rantai
makanan
dengan
benar dan jelas.
Skor 4: jika menyusun
4
proses
rantai
makanan
dengan
benar dan jelas.
Skor 3: jika menyusun
3
proses
rantai
makanan
dengan
benar dan jelas.
Skor 2: jika menyusun
2
proses
rantai
makanan
dengan
benar dan jelas.
Skor 1: jika menyusun
1
proses
rantai
makanan
dengan

5
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dapat dikonsumsi oleh elang. Lalu benar dan jelas.
tikus dapat dijadikan makanan oleh Skor 0: jika tidak
memberikan jawaban
elang dan ayam.
atau jawaban salah

2.

3.

Apa yang terjadi apabila produsen Skor
3:
jika
dalam suatu ekosistem punah? Coba memprediksikan
secara rinci terkait
prediksikan
jawabanmu
dan
hubungan produsen
alasannya!
dengan
kebutuhan
konsumen
dalam
Jawab:
ekosistem
dan
Apabila produsen dalam suatu menjelaskan peranan
ekosistem mengalami kepunahan penting
produsen
maka konsumen akan kesulitan untuk dalam ekosistem.
mendapatkan makanan, kemudian Skor
2:
jika
suatu populasi akan berkurang dan memprediksikan
mengalami kepunahan juga.
secara rinci terkait
Alasannya, setiap spesies memiliki hubungan produsen
peran penting dalam ekosistem, dengan
kebutuhan
seperti dalam rantai makanan. konsumen
dalam
Sehingga kepunahan yang terjadi ekosistem
dan
pada spesies dapat menyebabkan menjelaskan
perubahan pada spesies lain. Apabila terganggunya rantai
produsen punah maka tidak dapat makanan.
menghasilkan fotosintesis sebagai Skor
1:
jika
bahan utama dalam ekosistem dan memprediksikan
sumber makanan bagi organisme secara rinci terkait
heterotroph.
hubungan produsen
dengan
kebutuhan
konsumen
dalam
ekosistem
Skor 0: jika tidak
memberikan jawaban
atau jawaban salah
Perhatikan gambar dibawah ini!
Skor
3:
jika
menyimpulkan secara

3

3
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Coba simpulkan apa yang terjadi jika
para

petani

melakukan

pemberantasan serangga, apa yang
akan terjadi pada populasi padi dan
katak?

4.

rinci kaitan antara
tanaman
padi,
serangga dan katak
dalam suatu ekosistem
dan kaitannya dengan
rantai
makanan
dengan benar.
Skor
2:
jika
menyimpulkan secara
rinci kaitan antara
tanaman
padi,
serangga dan katak
dalam suatu ekosistem
dengan benar.
Skor
1:
jika
menyimpulkan secara
rinci kaitan antara
tanaman padi dan
katak dalam suatu
ekosistem
dengan
benar.
Skor 0: jika tidak
memberikan jawaban
atau jawaban salah

Jawab:
Apabila
petani
melakukan
pemberantasan pada serangga maka
populasi padi akan tumbuh dengan
baik karena serangga berkurang.
Yang akan terjadi pada katak adalah
katak akan berkurang seiring dengan
berkurangnya serangga, dikarenakan
serangga merupakan makanan utama
katak pada populasi padi. Kemudian
ular dan elang akan berkurang
populasinya.
Apa perbedaan antara rantai makanan, Skor
3:
jika
3
jaring-jaring makanan, dan piramida menjelaskan
perbedaan
dengan
makanan!
benar dan tepat.
Skor
2:
jika
Jawab:
menjelaskan
2
Piramida makanan adalah bentuk
perbedaan
dengan
piramida
yang
menggambarkan
benar dan tepat.
perbandingan biomassa dan energi
Skor
1:
jika
dari produsen sampai konsumen
menjelaskan
1
tertinggi dalam suatu ekosistem.
perbedaan
dengan
Rantai makanan adalah peristiwa
benar dan tepat.
makan dimakan oleh ekosistem. Dan
Skor 0: jika tidak
jarring-jaring makanan adalah rantaimemberikan jawaban
rantai makanan yang saling tumpeng
atau jawaban salah

3
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tindih dalam suatu ekosistem.
5. Apa yang akan terjadi akibat adanya Skor
3:
jika
menjelaskan
kaitan
ledakan penduduk?
antara pertumbuhan
penduduk,
Jawab:
Pertumbuhan penduduk yang tinggi peningkatan
dan
diimbangi
dengan
peningkatan pembangunan
ekosistem
kapasitas ekonomi maka akan dampak
menurunkan kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah
suatu negara. Pembangunan akan dengan jelas dan
meningkat
dan
lahan
untuk benar
2:
jika
penanaman kebutuhan pangan akan Skor
kaitan
menurun sehingga terdapat populasi menjelaskan
ekosistem yang terganggu akibat antara pertumbuhan
penduduk dan dampak
pembangunan tersebut.
ekosistem pada suatu
wilayah dengan jelas
dan benar.
Skor 1: jika hanya
menjelaskan
pertumbuhan
penduduk
suatu
wilayah dengan jelas
dan benar.
Skor 0: jika tidak
memberikan jawaban
atau jawaban salah
Total skor maksimal
Skor yang diperoleh/ skor maksimal x 100 = nilai

3

17
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KISI-KISI SOAL EVALUASI

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/ Semester

: VII/ II

Jumlah Soal

: 15 butir

Alokasi Waktu

: 40 menit

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Ranah Kognitif
C1

3.7
Menganalisis  Menjelaskan
3.7.1 Menjelaskan pengertian interaksi pada
interaksi
antara
pengertian
makhluk hidup.
makhluk hidup dan
interaksi
pada
lingkungannya
serta
3.7.2Mengaitkan
konsep
saling
makhluk hidup
dinamika
populasi
ketergantungan antar makhluk hidup
akibat
interaksi  Mengkaitkan
konsep
saling 3.7.3 Menganalisis satuan-satuan dalam
tersebut.
ketergantungan
ekosistem dan menyatakan bahwa matahari
antar makhluk
merupakan sumber energi utama
hidup
 Mampu
3.7.4 Mampu menyusun jaring-jaring

C2

C3

C4

C5

1

15

10

11

14

6

12

C6

14

15

2,3

4,7,8,9

5

13
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menganalisis
makanan yang terjadi pada lingkungan
satuan
dalam sekitar
ekosistem
 Mampu
menyusun
jaring-jaring
makanan
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SOAL EVALUASI
Ekosistem
Satuan pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/ Semester

: VII/ 2

Waktu

: 40 menit

Jenis Soal

: Pilihan ganda dan essay

Petunjuk Mengerjakan Soal
1) Tulis nama dan nomor absen pada kertas yang sudah disediakan!
2) Bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan soal!
3) Kerjakan soal yang sudah disediakan dengan teliti!

I. Pilihan Ganda
1. Komponen biotik dalam ekosistem antara lain adalah…
a. Cahaya, tumbuhan, air, udara
b. Rumput, belalang, udara, tanah
c. Udara, tanah, air, cahaya
d. Suhu, tanah, burung, udara
2. Untuk mengerjakan soal nomor 2 & 3 perhatikan gambar berikut!

Gambar diatas yang merupakan konsumen tingkat II adalah…
a. Rumput
b. Ular
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c. Tikus
d. Burung elang
3. Gambar diatas yang merupakan produsen adalah…
a. Jamur
b. Burung elang
c. Rumput
d. Ular
4. Perhatikan gambar dibawah!

Jika populasi tingkat II punah, akan mengakibatkan populasi tingkat…
a. III meningkat, I turun, IV meningkat
b. III turun, I meningkat, IV turun
c. III turun, I meningkat, IV meningkat
d. III menigkat, I meningkat, IV turun
5. Pertanyaan di bawah ini yang benar mengenai definisi dari populasi,
yaitu…
a. Makhluk hidup tunggal
b. Kumpulan individu sejenis yang menetap di suatu tempat tertentu
c. Kumpulan hewan yang berada pada tempat tertentu
d. Kumpulan hewan dan tumbuhan yang ada pada tempat tertentu yang
saling berinteraksi dengan yang lain
6. Rantai makanan pada ekosistem kebun terdiri dari rumput -> belalang ->
burung -> ular. Maka perubahan yang akan terjadi jika burung mengalami
kepunahan adalah…
a. Rumput dan belalang berkembang pesat
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b. Rumput berkurang dan ular punah
c. Belalang dan ular punah
d. Belalang dan ular berkembang pesat
7. Perhatikan gambar di bawah tersebut!

Dalam piramida makanan, organisme yang mempunyai biomassa yang
paling kecil adalah…
a. Tumbuhan
b. Ular
c. Belalang
d. Burung elang
8. Dari piramida makanan pada soal nomor 7 yang disebut konsumen puncak
adalah…
a. Katak
b. Ular
c. Belalang
d. Burung elang
9. Perhatikan gambar dibawah ini!

Kucing menduduki konsumen tingkat…
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a. I
b. II
c. III
d. IV
10. Jika di ekosistem sawah terdapat seekor burung, 3 petani, 15 ekor belalang,
6 ekor katak, 2 ekor ular, dan sinar matahari, maka yang disebut individu
adalah…
a. 1 ekor burung
b. 2 ekor ular
c. 15 ekor belalang
d. Sinar matahari

II. Essay
11. Komponen biotik memiliki pengaruh yang paling kuat dalam lingkungan.
Yang memberikan pengaruh dalam memusnahkan, melipatkan dan
mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan. Berdasarkan peran dan
fungsinya makhluk hidup dibedakan menjadi tiga bagian. Sebutkan bagian
tersebut!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
12. Jelaskan pengertian dari individu, populasi, dan komunitas! Berikan
contohnya!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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13. Perhatikan gambar berikut!

Susunlan jaring-jaring makanan berdasarkan gambar diatas!
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
14. Berikan pendapatmu apabila satu komponen ekosistem berubah maka
keseimbangan ekosistem juga akan berubah!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
15. Berikan contoh produsen di ekosistem perairan dan ekosistem darat!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

I. Pilihan Ganda
1. C

6. A

2. B

7. A

3. B

8. A

4. B

9. A

5. B

10. A

II. Essay
11. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu mengubah zat
anorganik menjazi zat organik, proses tersebut hanya dapat
dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil dengan cara fotosintesis.
Fungsi produsen yaitu untuk menghasilkan atau memproduksi
sesuatu atau makanan bagi konsumen.
2. Konsumer merupakan organisme heterotroph yang tidak dapat
menghasilan makanannya sendiri dan bergantung dengan organisme
lainnya. Consumer biasanya merupakan hewan pemakan tumbuhan
secara langsung (herbivora). Fungsi Konsumer adalah untuk
mengkonsumsi yang dihasilkan produsen.
3. dekomposer merupakan organisme yang menguraikan bahan
organik menjadi anorganik untuk kemudian dijadikan sebagai
produsen.dekomposer biasanya disebut dengan pemakan bangkai.
Fungsi dekomposer adalah sebagai pemgurai.
12. Individu adalah organisme tunggal, contohnya seekor tikus
Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup disuatu
daerah dengan waktu tertentu. Contohnya sebuah kolam terdapat
ikan.
Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup disuatu
waktu dan daerah tertentu dan saling berinteraksi dan mempengaruhi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129

satu sama lain. Contohnya populasi berbagai hewan di daratandan
ikan dikolam.
13. Jaring-jaring makanan diatas dapat dijelaskan bahwa padi sebagai
produsen dapat dimakan oleh ayam, burung, belalang dan tikus.
Kemudian ayam sebagai konsumen I dapat dimakan oleh elang dan
ular sebagai konsumen II. Tikus sebagai konsumen tingkat I dapat
dimangsa oleh elang dan ular dan yang terakhir belalang sebagai
konsumen tingkat I dapat dimangsa oleh katak sebagai konsumen
tingkat II dan katak akan dimangsa oleh ular sebagai konsumen
tingkat III.
14. Dikarenakan antar komponen pada ekosistem memiliki saling
ketergantungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya.
15. contoh produsen di ekosistem perairan yaitu:
a. tumbuhan air
b. fitoplankton
contoh produsen di ekosistem darat yaitu:
a. Rumput
b. Tumbuhan padi
c. Pohon yang besar seperti pohon manga, pohon pisang, pohon
jati dan pohon jambu
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RUBRIK PENILAIAN SOAL EVALUASI

I. Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapat point 1
2. Bila menjawab salah mendapat poin 0

II. Essay
No.
11.

Jawaban

Indikator

1. Produsen merupakan makhluk Menyebutkan 1

Skor
1

hidup yang mampu mengubah zat bagian dengan
anorganik menjazi zat organik, proses benar
tersebut hanya dapat dilakukan oleh Menyebutkan 1

5

tumbuhan yang berklorofil dengan fungsi dengan
cara fotosintesis. Fungsi produsen benar
yaitu

untuk

menghasilkan

atau Total

memproduksi sesuatu atau makanan
bagi konsumen.
2. Konsumer merupakan organisme
heterotroph

yang

tidak

dapat

menghasilan makanannya sendiri dan
bergantung

dengan

organisme

Consumer

biasanya

merupakan

hewan

pemakan

tumbuhan

secara

langsung

lainnya.

(herbivora). Fungsi Konsumer adalah
untuk mengkonsumsi yang dihasilkan
produsen.
3.

dekomposer

merupakan

organisme yang menguraikan bahan
organik menjadi anorganik untuk
kemudian

dijadikan

sebagai

15
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produsen.

dekomposer

biasanya

disebut dengan pemakan bangkai.
Fungsi dekomposer adalah sebagai
pemgurai.
12.

Individu adalah organisme tunggal, Menyebutkan 1
contohnya seekor tikus

bagian

2

dengan

Populasi adalah kumpulan individu benar
yang sejenis dan hidup disuatu Total
daerah

dengan

waktu

6

tertentu.

Contohnya sebuah kolam terdapat
ikan.
Komunitas

adalah

kumpulan

berbagai populasi yang hidup disuatu
waktu dan daerah tertentu dan saling
berinteraksi dan mempengaruhi satu
sama

lain.

Contohnya

populasi

berbagai hewan di daratandan ikan
dikolam.
13.

Jaring-jaring makanan diatas dapat Menyebutkan 1
dijelaskan

bahwa

padi

sebagai bagian

3

dengan

produsen dapat dimakan oleh ayam, benar
burung,

belalang

dan

tikus. Total

Kemudian ayam sebagai konsumen I
dapat dimakan oleh elang dan ular
sebagai konsumen II. Tikus sebagai
konsumen tingkat I dapat dimangsa
oleh elang dan ular dan yang terakhir
belalang sebagai konsumen tingkat I
dapat dimangsa oleh katak sebagai
konsumen tingkat II dan katak akan

9
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dimangsa

oleh

ular

sebagai

konsumen tingkat III.
14.

Dikarenakan antar komponen pada Menyebutkan 1
ekosistem

memiliki

ketergantungan

antara

saling bagian

contoh

produsen

di

dengan

komponen benar

yang satu dengan yang lainnya.
15.

1

Total

6

ekosistem Menyebutkan 1

2

perairan yaitu:

bagian

a. tumbuhan air

benar

b. fitoplankton

Total

contoh produsen di ekosistem darat
yaitu:
a. Rumput
b.

Tumbuhan padi

c.

Pohon yang besar seperti pohon
manga, pohon pisang, pohon jati
dan pohon jambu

Nilai siswa : Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

dengan

6
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PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DIRI PESERTA DIDIK
DALAM PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Nama Peserta Didik :
Kelas/semester

:

Petunjuk Pengisian

:

Lembar ini diisi oleh guru/ teman sejawat yang menilai sikap peserta didik.
Berilah tanda silang (X) pada kolom skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan
oleh peserta didik sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
4 = apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan pertanyaan
3 = apabila peserta didik sering melakukan sesuai dengan pertanyaan
2 = apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai dengan pertanyaan
1 = apabila peserta didik tidak melakukan sesuai dengan pertanyaan
1) Disiplin
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Mematuhi tata tertib sekolah

2

Mengumpulkan tugas tepat waktu

3

Melakukan kegiatan diskusi sesuai arahan

2

3

4

3

4

guru
4

Hadir dikelas tepat waktu

5

Tidak mengulur-ulur waktu saat presentasi

2) Tanggung jawab
No
Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Melaksanakan apa yang harus dilakukan
tanpa disuruh/ diminta

2

Mengerjakan tugas dengan sungguh –

2
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sungguh
3

Mencantumkan sumber dalam mengutip
karya orang lain

4

Berani mengakui kesalahan

5

Mampu menyelesaikan tugas yang menjadi
bagiannya

3) Jujur
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Menyajikan data sesuai data sendiri

2

Tidak mencontek pekerjaan teman lain

3

Menyampaikan informasi sesuai fakta

4

Tidak melakukan copy paste karya orang

2

3

4

3

4

lain
5

Mengemukakan pendapat sesuai dengan
yang diyakini

4) Partisipasi
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Bersemangat mengikuti pembelajaran

2

Mengungkapkan

pendapat

di

dalam

kelompok
3

Ikut

mempresentasikan

hasil

diskusi

kelompok
4

Bertanya ketika ada hal yang tidak
dipahami

5

Menanggapi
presentasi

kelompok

lain

yang

2
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5) Teliti
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1

Mencatat hal –hal yang dianggap penting

2

Tidak merusak media pembelajaran

3

Mengerjakan tugas dengan terstruktur

4

Tidak melewatkan dalam mengerjakan soal

5

Cermat dalam mengemukakan pendapat

2

3

4
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Kelas
:
Hari/Tanggal
:
Materi Pokok
:
No.

Nama Peserta
Didik

Tanggung
jawab

Skor
kejujuran Disiplin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Petunjuk Perskoran:
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒘𝒂𝒃+𝒋𝒖𝒋𝒖𝒓+𝒅𝒊𝒔𝒊𝒑𝒍𝒊𝒏+𝒈𝒐𝒕𝒐𝒏𝒈 𝒓𝒐𝒚𝒐𝒏𝒈
Nilai:
𝟒

Nilai
Gotong
royong
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