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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA POP-SCRAPBOOK PADA MATERI
KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS VII SMP
Marliana Petra Ndajang
Universitas Sanata Dharma
151434010

Beberapa sekolah di Yogyakarta dalam pembelajaran Biologi pada materi
klasifikasi makhluk hidup masih menggunakan media pembelajaran yang kurang
menarik. Media pembelajaran pop-scrapbook belum dikembangkan khususnya
pada materi klasifikasi makhluk hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan pop-scrapbook pada materi klasifikasi makhluk hidup dan
mengetahui kelayakan media pop-scrapbook yang telah dibuat.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development
(R&D). Metode pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk
dan menguji kelayakan produk.
Dalam pengembangan pop-scraprpbook,
dilakukan 5 tahap dari 10 tahap yang dikembangkan oleh Borg dan Gall yaitu
potensi masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, revisi
desain. Produk yang dihasilkan divalidasi oleh 2 pakar media pembelajaran dan 2
guru Biologi kelas VII SMP. Tujuan dilakukan validasi produk untuk mengetahui
kualitas produk.
Hasil penelitian ini menunjukkan produk yang dikembangkan berupa popscrapbook layak diujicobakan. Desain pop-scrapbook dipadukan antara gambar
bentuk pop-up dan scrapbook. Rekapitulasi rerata skor oleh dua ahli media
pembelajaran dan dua ahli materi yaitu 3,51 dengan kriteria “Sangat Baik”
menunjukkan bahwa, media pop-scrapbook yang dikembangkan sangat layak
untuk diujicobakan dalam pembelajaran biologi materi klasifikasi makhluk hidup
SMP kelas VII.
Kata kunci: R&D, pop-scrapbook, Materi klasifikasi Makhluk Hidup
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF POP-SCRAPBOOK AS A LEARNING MEDIA
TO TEACH CLASSIFICATION OF LIVING ORGANISM FOR SEVENTH
GRADE STUDENTS

Marliana Petra Ndajang
Universitas Sanata Dharma
151434010

Some schools in Yogyakarta that taught Biology on classification material
of living organisms still used uninteresting learning media. Popscrapbook learning media hadn’t yet developed, specifically on the classification
of living organisms material. This research aimed to develop a pop-scrapbook on
the classification of living organisms material and to find out the worthiness of
the pop-scrapbook media on the classification of living organisms material that
has been made.
The type of this research is Research and Development (R&D). The
method of this research was used to produce a product and to test the product’s
__worthiness. In the development of the pop-scrapbook, 5 stages of 10 stages that
were developed by Borg and Gall, such as problem potential, information
gathering, product design, design validation, and design revision were done. The
product that was produced was validated by 2 experts of learning media and 2
junior high school grade VII’s biology teachers. The purpose of product
validation was to know the product’s quality.
The result of this research shows that the product which was developed in
the form of a pop-scrapbook was _worthy to be tested. The design of the popscrapbook was blended between images in shapes of pop-ups and scrapbooks. The
recapitulation of the average scores by two media learning experts and two
material experts was 3,51 with “Very Good” criteria showed that the
developed pop-scrapbook media were worthy to be tested in the junior high
school grade VII’ biology lesson of the classification material of living organisms.

Keywords: R&D, Pop-scrapbook, Classification Material of Living Organisms
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia
baik dari pembelajaran bidang formal maupun non formal. Pendidikan merupakan
suatu wadah yang dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berkompeten. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses yang membantu
manusia agar dapat mengembangkan kualitas dirinya dan mampu menghadapi
segala perubahan dan permasalahan yang dihadapinya dan manusia dapat
memperoleh pengetahuan, wawasan, keterampilan dan keahlian yang berguna
untuk mengembangkan bakat dan kepribadian manusia.
Tujuan pendidikan adalah agar siswa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai
dengan kemampuannya. Siswa dapat belajar dengan lebih baik dan bermakna
apabila kegiatan pembelajaran yang dipilih oleh guru relevan dan mendukung
aktivitas belajar siswa. Kegiatan belajar mengajar harus berfokus pada siswa yang
belajar (student oriented) bukan peran guru yang dominan. Guru sebagai
fasilitator belajar memerlukan media untuk memfasilitasi proses belajar siswa.
Media konvensional adalah media manual yang dapat dibuat dengan bahanbahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan media konvesional
tidak memerlukan program tertentu (elektronik) dalam mengoperasikannya,
melainkan diperagakan secara langsung oleh pendidik maupun peserta didik.
Media dalam pembelajaran berfungsi memperjelas pesan yang disampaikan oleh
guru dan juga sebagai alat bantu mengajar (Sudjana & Rivai, 2011). Penggunaan
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media dapat memudahkan siswa belajar, mendapatkan pengalaman yang konkrit,
menarik perhatian, mengaktifkan indera siswa, dan membangkitkan dunia teori
dengan realitanya. Penggunaan media pembelajara dapat memberikan pengalaman
belajar terhadap siswa dimana kegunaan media pembelajaran harus bervariasi,
menarik perhatian, dan menyenangkan, sehingga siswa dapat menangkap materi
pelajaran dengan baik.
Keberadaan

media

pembelajaran

sebagai

alat

bantu

dalam proses

pembelajaran sangatlah penting bagi seorang guru. Guru merupakan penyampai
pesan yang memiliki kepentingan besar dimana dengan ini guru dapat
memudahkan tugasnya dalam penyampaian materi kepada siswa. Tanpa media
pembelajaran materi akan sulit untuk dicerna dan dipahami oleh siswa, jika
materi pembelajaran yang harus disampaikan tergolong rumit dan kompleks.
Dengan itu penggunaan media dapat membantu penyampaian materi

kepada

siswa secara efektif dan efisien juga dapat membantu memperlancar interaksi
antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
Media pembelajaran sangat membantu dalam proses belajar-mengajar,
dimana penggunaan media membuat pembelajaran di kelas lebih efektif dan
dapat memotivasi siswa dalam belajar secara khususnya pada materi klasifikasi
makhluk hidup. Selain itu media pembelajaran juga dapat memudahkan guru
dalam penyampaian materi. Media dengan menggunakan gambar dapat
memudahkan siswa untuk memahami materi yang di berikan oleh guru sehingga
dapat mempermudah siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan guru juga
dapat menjelaskan sesuatu yang lebih abstrak.
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Materi Klasifikasi makhluk hidup merupakan salah satu materi yang cakupan
bahasa sangat kompleks sehingga membuat siswa kurang

tertarik dalam

mempelajari materi tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 4 guru
IPA kelas VII SMP. Pada materi ini siswa harus mempelajari nama-nama ilmiah
dan cara pengklasifikasian makhluk hidup dengan cara menghafal. Belajar Biologi
bukan hanya menghafal namun belajar Biologi harus memahami konsep materi
klasifikasi makhluk hidup sehingga siswa mudah dalam mempelajari materi
klasifikasi makhluk hidup.
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) berisikan kegiatan yang dilakukan
oleh guru dan siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dengan
penggunaan media pembelajaran. Pada RPP terdapat lima komponen yaitu tujuan
pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar (media
pembelajaran), dan penilaian hasil belajar (Munadi, 2012). Karena itu, guru harus
dapat menimbang dan memilih media apa yang akan digunakan pada kegiatan
mengajar-belajar

dan

guru

juga

harus

memiliki

kemampuan

untuk

mengintegrasikan media pembelajaran ke dalam rencana pembelajaran.
Survey kebutuhan dilakukan di SMP Negeri 2 Pakem, SMP Taman Ibu
Dewasa Tamansiswa, SMP Negeri 2 Sleman, dan SMP Kanisius Pakem. Hasil
wawancara dengan guru Biologi menunjukkan bahwa, dalam pembelajaran
Biologi guru sudah menggunakan berbagai macam media pembelajaran di
antaranya LKPD, Skema, Peta Konsep, Power point, video. Menurut guru,
kegiatan menggunakan media pembelajaran di sekolah belum cukup dalam
menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup yang sifat materinya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

mempelajari nama-nama ilmiah dan memiliki banyak materi sehingga dapat
membuat siswa merasa bosan dan malas.
Guru sudah memahami pentingnya media pembelajaran namun dalam
melaksanakan pembelajaran guru masih menggunakan Power point dan melihat
objek langsung di sekolah. Kendala yang dihadapi oleh guru adalah terbatasnya
jumlah tumbuhan yang ada di sekolah dan power point yang tidak dapat
digunakan apabila listrik padam sehingga dapat menghambat pembelajaran di
kelas sehingga membuat siswa bosan dengan media pembelajaran yang tidak
bervariasi.
Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan
adalah gambar yang di kemas di dalam Pop-scrapbook. Gambar dapat menunjang
pemahaman

siswa

terhadap

materi

klasifikasi

makluk

hidup

dengan

menerjemahkan konsep dan gagasan yang abstrak (Kustandi dan Bambang, 2011).
Guru berpendapat bahwa gambar sangat membantu dalam menyampaikan
materi klasifikasi apalagi ketika objek tidak dapat di observasi secara langsung.
Semua guru berpendapat bahwa gambar diperlukan jika materi klasifikasi
makhluk hidup diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran popscrapbook untuk menambah variasi media pembelajaran dan dapat meningkatkan
rasa ingin tau terhadap siswa. Selain itu pop-scrapbook juga dapat menunjang
proses pembelajaran ketika tidak adanya aliran listrik dan jaringan internet.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian berjudul “Pengembangan Media Pop-srapbook pada Materi Klasifikasi
Makluk Hidup Kelas VII SMP”. Inovasi yang dikembangkan oleh peneliti yaitu
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Pengembangan media pop-scrapbook dalam kegiatan pembelajaran. Menurut
Dzuanda (2011) Pop-Up Book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian
yang memiliki unsur tiga dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih
menarik sehingga dapat membuat siswa belajar dengan lebih menyenangkan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut :
1.

Bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru
di sekolah pada materi klasifikasi makhluk hidup?

2.

Bagaimana kualitas media pop-srapbook pada materi klasifikasi makhluk
hidup yang telah dibuat?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dilakukan agar peneliti lebih berfokus dan tidak
menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dirumuskan batasan masalah.
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Materi

yang

terdapat

pada

pop-scrapbook

hanya

materi

ciri-ciri

pengklasifikasian makhluk hidup, kingdom monera, kingdom Protista,
kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia
2. Media yang digunakan oleh peneliti adalah media pembelajaran pop-scrapbook
dengan variasi flip the flap dan slide.
3. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah-sekolah yang berada di Yogyakarta.
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4. Kualitas media dilihat dari kelayakannya yang dinilai oleh validator ahli.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah :
1.

Mengembangkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah
untuk materi klasifikasi makhluk hidup.

2. Mengetahui kualitas media berbentuk pop-scrapbook pada materi klasifikasi
makhluk hidup yang telah dibuat

E. Manfaat Penelitian
1.

Bagi peneliti
Dapat mengembangkan pengetahuan tentang media pembelajaran dengan

menggunakan media pop-scrapbook pada materi klasifikasi makhluk.
2.

Bagi Guru
a. Dapat memotivasi para guru dalam menggunakan media pembelajaran
yang bervariasi.
b. Dapat mengembangkan media pembelajaran yang menarik.
c. Dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi klasifikasi makhluk
hidup.

3.

Bagi siswa
a. Dapat memotivasi peserta didik dalam mempelajari materi klasifikasi
mahkluk hidup.
b. Dapat menambah sumber belajar peserta didik.
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4.

Bagi sekolah
a. Menambah wawasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang
inovatif dan kreatif
b. Memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan kekurangan
buku paket dan minimnya media yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
Menurut Djamarah (2008) belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya
yang mengakut kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Sudjana (2009) ada
beberapa kriteria keberhasilan pembelajaran yang di lihat dari proses (by process)
antara lain:
1. Pembelajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru dengan
melibatkan siswa secara sistematik.
2. Guru memotivasi siswa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar
dengan kesadaran untuk memperoleh penguasaan, pengetahuan, dan sikap.
3. Siswa menempuh kegiatan belajar untuk penggunaan multi metode dan multi
media yang dipakai guru.
4. Siswa memiliki kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri hasil belajar
yang dicapainya.
5. Dalam proses pembelajaran dapat melibatkan semua siswa dalam satu kelas.
6. Pada proses belajar-mengajar cukup menyenangkan dan merangsang siswa
belajar.
7. Di dalam kelas terdapat sarana yang cukup sehingga dapat menjadi wadah
tempat belajar yang baik atau kelas yang memiliki kekurangan sarana dapat
membuat kegiatan belajar menjadi tidak optimal.

8
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran adalah
sebagai berikut :
1. Media pembelajaran yang digunakan. Dimana media pembelajaran sangat
dibutuhkan dalam suatu pembelajaran untuk membangun pembelajaran yang
efektif.
2. Materi yang digunakan, materi yang digunakan harus dibawakan dengan
memakai bahasa yang dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh siswa
sehingga penyampaian materi pun dapat dilakukan dengan baik antara guru dan
siswa.
3. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang
meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh
guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau
tidak langsung dalam proses belajar mengajar.
Dari berbagai faktor yang disebutkan, yang menjadi fokus pada penelitian ini
adalah media pembelajaran. Dimana media pembelajaran merupakan alat bantu
dalam sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai
media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya
proses pembelajaran juga merupakan komunikasi, maka media pembelajaran bisa
dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi
tersebut, media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai sarana untuk
menyalurkan pesan pembelajaran.
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B. Media Pembelajaran
1.

Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Uno dan Lamatenggo (2011) media pembelajaran merupakan alat

komunikasi yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi kepada
peserta didik. Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk menciptakan
proses pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efesien sehingga dapat
merangsang dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi media
pembelajaran adalah penyampaian informasi dari guru kepada peserta didik yang
sudah dipersipakan dalam proses pembelajaran. Menurut Arsyad (2011), media
pembelajaran adalah sebagai pengantar pesan dimana proses belajar mengajar
yang menggunakan alat-alat grafis, photografis, atau elektronik yang digunakan
untuk menangkap, memproses, dan menysuun kembali informasi visul atau
verbal.
Kustandi & Sutjipto (2011) menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai
alat yang membantu proses belajar mengajar yang berfungsi sebagai memperjelas
makna pesan dari guru kepada peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan
pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran juga merupakan komunikasi antara
guru dan siswa, sedangkan bahan ajar berperan sebagai jembatan komunikasi
untuk menghantarkan pesan kepada peserta didik. Bahan ajar bersifat sebagai alat
bantu yang memuat pesan-pesan tersebut. Salah satu komponen pembelajaran
yang memiliki peran penting adalah penyampaian pesan. Memanfaatkan media
adalah salah satu bagian yang harus diperhatiakn oleh seorang guru pada kegiatan
pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru harus menggunakan media
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pembelajaran dalam pembelajaran agar dapat tercapainya tujuan dan pembelajaran
yang efektif.
2.

Fungsi Media Pembelajaran
Munadi (2010) mengemukakan fungsi media pembelajaran menjadi dua hal,

yaitu analisis fungsi berdasarkan media dan penggunaannya :
a.

Analisis fungsi yang didasarkan pada media:
1) Media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar, penyalur,
penyampai, penghubung dan lain-lain.
2) Fungsi semantik yakni kemampuan media dalam menambah
pembendaharaan kata (simbol verbal).
3) Fungsi manipulatif didasarkan pada ciri-ciri (karakteristik) umum
yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media
memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan
waktu dan mengatasi keterbatasan indera.

b.

Analisis fungsi yang didasarkan pada penggunaannya (anak didik)
1) Fungsi psikologis
a) Fungsi Atensi: media pembelajaran dapat meningkatkan
perhatian (attention) siswa terhadap materi ajar.
b) Fungsi Afektif: menggugah perasaan, emosi, dan tingkat
penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu.
c) Fungsi Kognitif: semakin banyak objek semakin banyak pula
pikiran dan gagasan yang dimilikinya
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d) Fungsi Imajinatif: Media pembelajaran dapat meningkatkan dan
mengembangkan imajinasi siswa.
e) Fungsi Motivasi: mendorong siswa untuk melakukan kegiatan
belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai.
2) Fungsi sosio-kultural. : mengatasi hambatan sosio-kultural antar
peserta komunikasi pembelajaran.
Peran guru bertanggung jawab menciptakan kondisi yang mendukung proses
pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran secara baik dalam
kegiatan belajar mengajar. Menurut Arikunto dan Suharsimi (2010) fungsi dari
media pembelajaran adalah sebagai berikut:
a) Sebagai sarana untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif.
b) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
c) Media pembelajaran dapat mengurangi terjadinya verbalisme.
d) Media pembelajaran dapat membuat siswa lebih mudah dan lebih cepat
dalam menangkap tujuan dan materi ajar.

3.

Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Karwati & Priansa (2015) terdapat beberapa manfaat media

pembelajaran yaitu :
a. Mengatasi perbedaan pengalaman
Pengalaman setiap siswa sangat berbeda baik itu dari keluarga maupun
lingkungan tempat tinggal. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan
tersebut walaupun tidak secara maksimal.
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b. Mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak
Media pembelajaran fungsinya untuk menjelaskan konsep-konsep yang masih
abstrak dan sulit dijelaskan dengan memberikan contoh konkret langsung kepada
peserta didik. Misalnya, materi tentang sistem pencernaan dapat dikonkretkan
melalui video atau gambar.
c. Mengatasi keterbatasan
Media pembelajaran merupakan interaksi langsung antara siswa dan
lingkungannya. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang,
dan waktu. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung oleh siswa.
d. Menghasilkan keseragaman pengamatan
Guru menciptakan aktivitas belajar yang tidak hanya sebatas mendengar
namun guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk terjun langsung di
lingkungan sehingga dapat mengurangi perbedaan persepsi dan media
pembelajaran juga dapat membantu siswa dalam memiliki persepsi yang sama.
e. Merangsang dan membangkitkan motivasi belajar
Penggunaaan media

pembelajaran dapat

meningkatkan pengetahuan,

persepsi, dan menimbulkan motivasi terhadap siswa melalui gambar, video, audio,
dan mengamati benda yang ada di sekitar sehingga dapat menimbulkan
rangsangan untuk dapat memotivasi siswa.
f. Memberikan pengalaman integral
Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret
sampai hal yang abstrak.
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Selain itu, Arsyad (2011) mengemukakan beberapa manfaat praktis dari
penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai
berikut:
a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar proses belajar-mengajar dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar, terjadinya interaksi
antar siswa dan lingkungannya dan siswa mampu mempelajari hal-hal yang
sesuai dengan kemampuannya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi indera, ruang, dan waktu antara lain :
1) Objek yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung dapat diganti
dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model.
2) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera
dapat di bantu dengan mikroskop, film, slide, atau gambar.
3) Kejadian di masa lalu dapat ditampilkan melalui rekaman video, film,
foto, slide, disamping secara verbal.
4) Objek yang rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara
konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer.
5) Kejadian yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan media
seperti komputer, film, dan video.
4.

Klasifikasi Media Pembelajaran
Klasifikasi mempunyai arti pengelompokkan, sedangkan media merupakan

alat atau bahan. Jadi klasifikasi media pembelajaran adalah membantu proses
pembelajaran yang efektif dengan mengelompookkan alat atau bahan ajar yang
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sesuai dengan jenisnya. Media mempunyai arti yang sangat penting dalam proses
belajar mengajar, karena dalam menghadirkan media perantara dapat memperjelas
bahan yang akan disampaiakan.
Jenis media yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran cukup banyak
ragamnya diantaranya penggolongan media dapat berdasarkan pengalaman belajar
yang akan diperoleh oleh peserta didik, mulai dari pengalaman belajar langsung,
pengalaman belajar yang dapat dicapai melalui gambar, dan pengalaman belajar
yang bersifat abstrak. Penggolongan lain berdasarkan teknologi mulai dari
teknologi rendah (low technology) sampai teknologi tinggi (high technology)
(Uno dan Lamatenggo, 2011).
Menurut Sadiman (2011) jenis-jenis dari media pembelajaran sebagai berikut:
a. Media audio visual merupakan kombinasi dari media audio dan media visual
atau disebut media pandang dengar.
b. Media audio adalah media yang mengandung pesan contohnya program kaset
suara, CD audio, dan program radio yang dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan siswa.
c. Media visual adalah media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak
dapat diproyeksikan dengan menggunakan penglihatan sendiri.
Kustandi

&

Sutjipto

(2011)

mengelompokkan

media

berdasarkan

karakteristik dan sifat-sifat media sebagai berikut :
a. Dilihat dari sifat atau jenisnya, media dapat dikelompokkan seperti berikut
ini.
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1) Kelompok media yang hanya dapat didengar atau di sebut media auditif
meliputi media radio, audio atau tape recorder.
2) Kelompok media visual, seperti gambar, foto, slide, kartun, model, dan
sebagainya.
3) Kelompok media audio visual, seperti soundslide, film, TV, video, dan
filmstrip.
b. Dilihat dari teknik pemakaiannya seperti berikut ini.
Media elektronik yang digunakan sebagai alat bantu seperti: over
head projector (OHP), slide projector, TV, video, dan filmstrip.
c. Dilihat dari kemampuannya, media dapat dibagi menjadi berikut ini.
1) Media yang mempunyai jangkauan dan serentak, seperti radio dan
televisi.
2) Media yang mempunyai jangkauan terbatas, seperti OHP, slide suara,
film slide, dan lain-lain.
3) Media yang dimanfaatkan secara individu, seperti model pembelajaran
berprogram, pembelajaran melalui komputer, dan lain-lain.
Media pop-scrapbook termasuk ke dalam media visual dimana pada media
pop-scrapbook terdapat gambar yang dapat menarik perhatian siswa sehingga
membuat siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Menurut Djamarah dan
Zain (2002) media visual merupakan media yang mengandalkan indra
penglihatan. Media visual (image atau perumpamaan) mempunyai peran yang
sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dimana media visual dapat
memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

Media visual juga dapat menumbuhkan minat siswa dan dapat
memberikan dukungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Sehingga
akan menjadi efektif jika ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa
harus berinteraksi dengan media visual (image) itu untuk meyakinkan terjadinya
proses informasi. Beberapa contoh bentuk visual sebagai berikut :
a.

Gambar representatif, seperti gambar, lukisan atau foto.

b.

Tampaknya suatu benda.

c.

Diagram yang melukiskan hubungan antara konsep, organisasi, dan struktur
isi materi.

d.

Peta yang menunjukkan hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi.

e.

Grafik seperti tabel, chart (bagan) yang menyajikan gambaran atau
kecenderungan data atau antar hubungan seperangkat gambar atau angkaangka.
Kelebihan dan kekurangan media visual menurut Suryani dan Agung

(2012) adalah sebagai berikut :
a. Kelebihan media visual adalah sebagai berikut :
1) Gambar Diam dan Grafis: dapat menggambarkan pertumbuhan dan
perkembangan suatu peristiwa dan memberikan informasi, memperjelas,
dan memudahkan data kuantitatif.
2) Foto atau Gambar: Menunjukkan peristiwa dan keadaan secara realistik
dan konkret dan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
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3) Poster: Dapat dipasang dimana saja, menggunakan bahasa yang sederhana,
padat, dan menarik, dapat disimpan dan digunakan lagi pada kesempatan
lain dan dapat membantu daya ingat peserta.
4) Papan Flanel: Memotivasi siswa belajar,dapat digunakan dan dipahami
pada semua tingkat sekolah, dapat mudah dengan dirancang oleh guru.
b. Kekurangan Media Visual
1) Gambar Diam dan Grafis: memerlukan keterampilan khusus untuk
merancang sehingga menghasilkan gambar yang menarik.
2) Foto atau Gambar: tidak dapat dirasakan secara nyata suasana sebenarnya,
menekankan kemampuan indra penglihat dan dapat hilang, mudah rusak,
dan musnah bila tidak dirawat dengan baik.
3) Poster: diperlukan keahlian dalam bahasa dan ilustrasi dalam membuat
poster.
4) Papan flanel: mudah rusak bila tidak dirawat dan memerlukan
keterampilan dan ketekunan.
5.

Media Pop-up
Istilah pop-up berasal dari bahasa inggris yang artinya adalah muncul

keluar. Dimana pada saat membuka buku maka akan muncul atau timbul sebuah
gambar sehingga dapat menarik bagi pembaca. Pop-up menurut Okamura
(Nurgaheni 2015) merupakan struktur tiga dimensi dan kertas lipat yang akan
muncul ketika buku dibuka.
Media pop-up book menyajikan visualisasi dengan bentuk-bentuk yang
dibuat dengan melipat, bergerak, muncul sehingga dapat membantu peserta didik
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memiliki daya tarik terhadap media pop-up book dan dapat memberikan kejutan
bagi peserta didik ketika membuka setiap halaman pada pop-up book (Khoiraton
dkk., 2014). Pop-up book berbentuk seperti buku yang dimana merupakan karya
kreatif berbentuk buku dan dapat memberikan kesan visual kepada peserta didik
ketika membaca pop-up book karena terdapat variasi gambar yang dapat menarik
minat dari peserta didik. Secara umum kelebihan pop-up book adalah dapat
melibatkan peserta didik untuk menggeser, melipat, dan ,membuka bagian pop-up
book dengan itu peserta didik bisa mendapatkan pengalaman khusus dan hal ini
dapat mudah di ingat ketika menggunakan media pop-up book (Setyawan dkk.,
2014).

Pop-up bentuk buku

Pop-up
bentuk undangan
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Pop-up
bentuk kartu ucapan

Menururt (Mardiah 2017) pada media pop-up book terdapat kelebihan
sebagai berikut :
a.

Kelebihan
1) Mengatasi ruang, waktu, dan pengamatan objek.
2) Lebih realistis dibandingkan media verbal.
3) Menjadi sumber belajar untuk semua usia.
4) Terdapat ruang-ruang dimensi sehingga buku menarik untuk dibaca dalam
struktur 3 dimensi.
Menurut Sylvia dan Hariani (2015), media pop-up book memiliki

kelemahan yaitu:
1) Waktu pengerjaannya cenderung lebih lama.
2) Harganya relatif mahal.
3) Jika tidak digunakan dengan hati-hati maka akan membuat media cepat
rusak.
4) Gambar yang kurang menarik dapat membuat siswa cepat bosan.
Dalam mengatasi kekurangan dari pop-up book ada beberapa cara yang
dapat digunakan oleh guru yaitu dengan cara guru sudah harus menyiapkan
media sebelum pembelajaran berlangsung, guru harus menggunakan bahan-bahan
yang relatif murah dalam membuat pop-up book, penggunaan media harus
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dibatasi agar media dapat digunakan sebaik mungkin, dan guru harus menyiapkan
gambar yang menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi terhadap siswa.
6.

Scrap book
1. Pengertian Scrapbook
Scrap book sudah mulai digunakan pada abad 16 sebagai koleksi

didalamnya terdapat kartu ucapan, resep, dan tiket. Pada tahun 1980-an scrap
book digunakan untuk menyimpan foto-foto kenangan keluarga ketika sudah
berada di masa depan. Marielen W. Christensen merupakan wanita pertama yang
mengembangkan scrap book menjadi lebih modern, scrap book mulai popular
pada tahun 2001 sampai 2005 (Ludens, 2018).
Menurut Damayanti dan Ulhaq (2017) scrap book berasal dari bahasa
inggris “scrap” berarti potongan kertas, “book” merupakan buku yang berisi
potongan-potongan yang dihiasi dengan berbagai hiasan yang menarik, sehingga
menghasilkan karya yang kreatif dan menarik.
Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan buku berbentuk pop-up yang
dikombinasikan dengan scrap book, bentuk scrap book yang digunakan pada
buku yaitu flip the flap dan slide.
Pada scrap book terdapat kelebihan dan kekurangan yang harus
diperhatikan. Menurut Dewi dan Yuliana (2018) ada beberapa kelebihan dan
kekurangan scrap book yang digunakan dalam pembelajaran.
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2. Kelebihan Scrap book
a.

Scrap book dibentuk dan ditempel dengan berbagai foto dan dihiasi
dengan kombinasi kertas yang cocok sehingga membuat semakin
menarik

b.

Cara pembuatannya tidak terlalu sulit dan bahan-bahannya dapat
dijumpai

c.

Dapat membantu guru untuk mengatasi keterbatasan waktu ketika
menjelaskan suatu materi

d.

Scrap book dapat dibentuk sesuai keinginan

3. Kelebihan Scrap Book
Ada beberapa kelebihan pada scrap book yaitu, ada beberapa bentuk scrap
book yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan
waktu yang relatif

lama dan penggunaan gambar yang berlebihan dapat

menyebabkan peserta didik kurang focus terhadapa materi yang dibahas.
Berdasarkan kelebihan dan kelemahan diatas, ada beberapa alternatif yang
bisa digunakan ketika membuat scrap book dalam pembelajaran yaitu membuat
bentuk-bentuk scrap book yang sederhana dan tidak terlalu menggunakan banyak
gambar, warna kertas dan hiasan yang terlalu banyak.
7.

Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
Materi klasifikasi makhluk hidup di ajarkan pada kelas VII SMP di semester

Ganjil. Kompetensi dasar pada materi klasifikasi makhluk hidup 3.3 Memahami
prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai
sebagian kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan
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benda-benda tak hidup berdasarkan ciri yang diamati dan 4.3 Mengumpulkan data
dan melakukan klasifikasi terhadap benda -benda, tumbuhan, dan hewan yang ada
di lingkungan sekitar. Pokok bahasan dalam materi ini terdiri dari sejarah berbagai
sistem klasifikasi makhluk hidup dan ciri masing-masing dari 5 kingdom yaitu
Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Animalia, Kingdom Fungi, dan
Kingdom plantae.
Berdasarkan hasil wawancara dari 4 guru Biologi materi klasifikasi makhluk
hidup merupakan materi yang cakupan bahasa banyak dan kurang menarik bagi
siswa sehingga siswa cenderung bosan mempelajari materi ini, padahal materi
klasifikasi makhluk hidup sangat dekat dengan kehidupan siswa. Dalam suatu
proses pembelajaran penggunaan media membantu guru dalam penyampaian
pesan berupa materi pembelajaran. Selain itu materi klasifikasi kurang menarik
karena banyaknya materi sehingga tidak menarik minat dari siswa oleh karena itu
agar lebih mudah siswa memahami materi ini menggunakan media pop-up yang
dapat mempermudah siswa memahami materi dimana pada media pop-up ini
terdapat gambar-gambar yang dapat menarik siswa untuk mengikuti materi
pembelajaran.
C. Prosedur Reseach and Development (R&D)
R&D memiliki tujuan untuk pengembangan dan dapat menghasilkan suatu
produk penelitian yang valid dalam melalui proses atau langkah bersifat siklik dan
berulang seperti revisi produk yang akhirnya menghasilkan produk yang sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian dan pengembangan merupakan
desain penelitian yang memiliki tujuan berbasis industri yang dapat digunakan
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merancang produk baru dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui proses uji
lapangan dalam menentukan efektivitas dan standar yang ditetapkan secara
empiris dan akademik Borg dan Gall (2003). Langkah-langkah pengembangan
menurut Sugiyono (2010) sebagai berikut :
1.

Potensi Masalah
Potensi merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai untuk
mempunyai nilai dan masalah merupakan suatu potensi apabila peneliti bisa
mendayagunakan masalah tersebut. Masalah ini dapat diatasi oleh R&D
dengan cara menenliti sehingga dengan itu dapat ditemukan suatu model,
sistem, atau pola penangan yang efektif yang dapat dipakai untuk membantu
penyelesaian masalah. Data yang empirik harus ditunjukkan dengan potensi
masalah dari hasil penelitian. Peneliti menggali potensi masalah dengan
melakukan survey kebutuhan tentang pop-up.
Survey kebutuhan dilakukan pada 4 Sekolah Menengah Pertama
(SMP) meliputi 2 sekolah swasta dan 2 sekolah negeri yaitu SMP Kanisius
Turi Pakem, SMP Taman Ibu Dewasa Tamansiswa, SMP Negeri 2 Pakem,
dan SMP Negeri 2 Sleman. Kegiatan survey dilakukan dengan cara
mewawancarai guru Biologi kelas VII yang dimulai pada September 2019.
Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan pada panduan
wawancara yang telah direvisi sebelumnya.

2.

Mengumpulkan Informasi
Mengumpulkan

informasi

untuk

bahan

guna

merencanakan

pembuatan produk tertentu yang bisa membantu masalah tersebut. Dimana ini
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ditujukkan untuk menemukan konsep yang bisa memperkuat suatu produk,
khususnya yang berhubungan dengan produk pendidikan misalnya : program
model, site, software, pendekatan, dan sebagainya. Pengkajian suatu produk
melalui studi litertur adalah kondisi pendukung produk dapat dipakai secara
optimal. Setelah menggali potensi masalah, peneliti mengumpulkan hasil
informasi dari wawancara dengan guru Biologi kelas VII yang sudah
dilakukan terkait dengan media pop-scrapbook yang akan dikembangkan oleh
peneliti untuk perencanaan dan dasar pertimbangan untuk pembuatan produk
yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Peneliti mencari
informasi berupa kajian literatur melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian
sebagai dasar teori untuk mengembangkan produk akhir yaitu pop-scrapbook.
3.

Desain Produk
Produk yang dihasilkan oleh R&D sangat banyak jenisnya. Dalam
dunia pendidikan sebuah desain produk haruslah diwujudkan dalam sebuah
gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan yang dapat
menilai dan membuatnya serta akan memudahkan pihak lain untuk
memahaminya. Setelah informasi telah dikumpulkan maka langkah
selanjutnya adalah desain produk. Produk yang dihasilkan melalui penelitian
R&D ini adalah media pembelajaran pop-scrapbook yang diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas pendidikan. Desain pop-scrapbook ini dimulai
dengan menentukan desain awal pengembangan pop-scrapbook. Selanjutnya
menentukan materi Biologi yang akan dimasukkan ke dalam media popscrapbook. Dalam pop-up terdapat gambar-gambar terkait materi klasifikasi
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makhluk hidup yang diurutkan sesuai dengan urutan materi yang ada pada
buku paket berdasarkan kompetensi dasar yang ditentukan oleh pemerintah
dimulai dari ciri-ciri umum materi klasifikasi mahkluk hidup, ciri-ciri dari 5
kingdom yaitu kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom
plantae dan kingdom animalia. Pada bagian sampul depan menunjukkan
materi klasifikasi makhluk hidup dan sampul belakang buku diberikan
penjelasan tentang media pop-up. Pada sampul depan berisi judul materi dan
kelas. Bagian lembar pertama tertera kompetensi dasar disertai dengan tujuan
pembelajaran. Isi dari pop-up itu sendiri adalah kumpulan foto-foto dari 5
kingdom klasifikasi makhluk hidup, terdapat penjelasan materi tentang ciriciri dari 5 kingdom dan terdapat pula beberapa soal pada media pop-up. Popup juga dihiasi dengan gambar-gambar yang dapat timbul ke atas sehingga
dengan itu dapat menarik perhatian siswa
4.

Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan
penilaian secara rasional. Validasi bersifat penilaian berdasarkan pemikiran
rasional, belum berdasarkan pada fakta lapangan. Validasi produk bisa
dijalankan dengan menghadirkan beberapa ahli yang sudah berpengalaman
memberikan penilaian terhadap suatu produk yang baru dirancang. Validasi
produk yang telah dikembangkan dilakukan dengan menghadirkan beberapa
tenaga ahli atau pakar yang sudah berpengalaman dalam menilai suatu produk
baru yang di rancang. Penilaian materi di validasi oleh Ibu L.D.H selaku
dosen dan Ibu I selaku guru Biologi, sedangkan penilaian media di validasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

oleh Bapak H.M.A selaku dosen dan Ibu S.S.S selaku guru Biologi. Penilaian
dari validator ini bertujuan untuk menilai kelayakan sebuah produk yang
dihasilkan. Setiap ahli akan diminta untuk menilai kekurangan dan kelebihan
dari produk. Penilaian dari para ahli itu akan menjadi perbaikan bagi sebuah
produk agar dapat menyempurnakan produk akhir yang akan dihasilkan.
5.

Perbaikan Desain
Setelah produk di validasi dapat di lihat kelemahan dari media
tersebut. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara
memperbaiki desain sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang lebih
baik dan yang bertugas untuk memperbaiki adalah peneliti. Setelah desain
produk langkah berikutnya yaitu revisi desain, maka akan diketahui
kelemahan dari sebuah produk melalui diskusi dengan pakar ahli yang dapat
dilihat dari kuisioner yang telah disiapkan. Selanjutnya, peneliti akan
merevisi produk dari kekurangan-kekurangan yang telah diberikan oleh ahli
sehingga dapat menghasilkan sebuah produk akhir prototipe hasil revisi
media pembelajaran pop-up.

6.

Uji Coba Produk
Desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diuji cobakan.
Uji coba awal dapat di lakukan dengan simulasi penggunaan, setelah simulasi
maka akan diuji cobakan pada kelompok besar. Pengujian dilakukan untuk
mendapatkan infromasi apakah produk lebih efektif dan efisien dari prosuk
yang lama.

7.

Revisi Produk
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Produk yang telah diuji cobakan tersebut direvisi sehingga dapat
mengetahui kelemahan dari suatu produk sehingga produk yang dihasilkan
menjadi lebih baik dan dapat diuji cobakan lagi setelah dilakukan revisi oleh
peneliti.
8.

Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk yang dihasilkan sukses, dan
mungkin akan ada beberapa revisi yang tidak terlalu penting maka produk
yang dihasilkan diterapkan pada kondisi yang nyata dalam ruang lingkup
yang luas. Dalam mengoperasikan tetap harus dilihat hambatan atau
kekurangan yang muncul sehingga dapat diperbaiki selanjutnya.

9.

Revisi Produk
Revisi produk dilakukan bila dalam perbaikan terdapat kelebihan dan
kekekurangan. Dalam uji pemakaian produk sebaiknya peneliti harus melihat
dan mengevaluasi bagaimana kinerja dari suatu produk.

10. Pembuatan Produk Masal
Produk masal dilaksanakan bila produk yang telah diujicobakan dapat
dinyatakan secara efektif serta layak diproduksi secara masal.

D. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penelitiaan ini, antara lain :
1. Rahmawati (2017), dengan judul “Pengembangan Media Pop-up Book
pada Materi Perubahan Wujud Benda Untuk Siswa SDLB Tunarungu
Kelas IV”. Tujuan penelitian ini tersebut adalah menghasilkan media pop-
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up book dan mengetahui kelayakan media pop-up book pada siswa SDLB
Tunarungu kelas IV. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media popup book layak digunakan pada pembelajaran dan berkualitas dengan
kriteria baik ditinjau dari uju materi, media, uji coba kelompok kecil, dan
uji coba kelompok lapangan.
2. Setyawan dan Mahfud (2013), “Penerapan Media Pop-up Book untuk
Meningkatkan Keterampilan Berbicara SDN 1 Wonoharjo”. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa
kelas II SDN 1 Wonoharjo tahun ajaran 2013/2014 melalui penerapan
media Pop Up Book. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi,
observasi, tes dan wawancara. Teknik validitas data yang digunakan
adalah validitas isi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif
komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media
pop-up book meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas II SDN 1
Wanoharjo tahun ajaran 2013/2014.
3. Dewanti, dkk (2018), dengan judul “Pengembangan Media Pop-up Book
untuk Pembelajaran Lingkungan Tempat Tinggalku Kelas IV SDN 1
Pakunden

Kabupaten

Ponorogo.

Tujuan

penelitian

ini

adalah

menghasilkan media Pop-Up Book untuk pembelajaran Lingkungan
Tempat Tinggalku kelas IV di SDN 1 Pakunden Kabupaten Ponorogo
yang valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji validasi dilakukan
oleh ahli media, ahli materi, ahli pengguna (guru), dan dari hasil uji coba
pengguna (siswa), hasil validasi keselurahan menunjukkan bahwa
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mendapatkan kriteria sangat valid maka media ini sangat layak untuk
digunakan dalam pembelajaran Tematik pada sutema Lingkungan Tempat
Tinggalku.
Rahmawati 2017
Pengembangan media
pop-up book SDLB
Mata pelajaran Fisika
Materi perubahan
wujud benda

Setyawan dan
Mahfud 2013

Pengembangan media
Pop-up book SDN 1
Winaharjo
Mata pelajaran
Bahasa Indonesia

Dewanti, dkk 2018
Pengembangan media
pop-up book SDN 1
Semarang
Mata pelajaran Biologi
Materi Lingkungan
Tempat Tinggalku

Materi keterampilan
berbicara

Dyan, (2019)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya :
 Pengembangan media pop-up pada tingkat SMP
 Mata pelajaran Biologi
 Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
 Desain pop-up book berbeda mulai dari sampul, isi, dan ringkasan materi.
terdapat variasi
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian yang Relevan
E. Kerangka Berpikir
Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat di dukung dengan media
pembelajaran yang digunakan. Dalam pembelajaran tidak terlepas dari metode
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pembelajaran dan media pembelajaran, dimana media pembelajaran merupakan
suatu alat yang berfungsi membantu proses pembelajaran agar dapat tercapai
tujuan dalam suatu pembelajaran termasuk juga pada materi yang cakupannya
cukup luas.
Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan materi yang memiliki cakupan
yang luas dimana materi ini dapat membuat siswa bosan dan kurang termotivasi
dalam mengikuti pembelajaran, materi ini mempelajari tentang kehidupan di
sekitar. Dalam menyampaikan materi klasifikasi makhluk hidup guru masih
belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Guru masih
menggunakan power point dan menampilkan gambar yang kurang bervariasi
sehingga membuat siswa kurang tertarik untuk mempelajari materi ini. Sering kali
guru menggunakan media pembelajaran seperti LKPD, buku bahan ajar namun
kekurangannya membuat siswa tidak termotivasi sehingga siswa merasa bosan
untuk mengikuti pembelajaran pada materi klasifikasi.
Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mencoba untuk mengembangkan
media pembelajaran khusus maeri klasifikasi makhluk hidup kelas VII SMP.
Media yang dikembangkan oleh peneliti adalah buku berbentuk pop-scrapbook,
yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam mengikuti
pembelajaran serta membantu guru dalam menyampaikan materi klasifikasi
makhluk hidup dengan mudah.
Berikut adalah bagan kerangka berpikir yang didasarkan dari analisis
kebutuhan di SMP Negeri 2 Pakem, SMP Taman Ibu Dewasa Tamansiswa, SMP
Negeri 2 Sleman, SMP Kanisius Pakem.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

1. Sifat materi klasifikasi makhluk hidup yang cukup luas
2. Guru masih menggunakan media yang kurang bervariasi
3. Kurangnya alternatif
penyampaian materi

yang digunakan oleh

guru dalam

Dibutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam
menyampaikan materi sehingga membuat siswa termotivasi dan
memiliki rasa ingin tau yang tinggi pada materi klasifikasi makhluk
hidup

Penelitian pengembangan ini
menggunakan
media
pembelajaran
pop-scrapbook
yang sesuai dengan KD , KI
pada materi klasifikasi makhluk
hidup
Dihasilkan media pembelajaran
pop-scrapbook untuk dapat
digunakan pada pembelajaran
Biologi

Manfaat pop-scrapbook pada
materi klasifikasi makhluk hidup
membantu
guru
dalam
penyampaian materi dan dapat
dijadikan
alternatif
sumber
belajar bagi siswa

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dimana
pada metode penelitian R&D ini memiliki tujuan untuk mengembangkan atau
menghasilkan suatu produk tertentu untuk menguji efektifitas suatu produk
tersebut. Adapun produk final yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu media
pop-up book pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk kelas VII SMP.
Pada penelitian ini hanya menggunakan 5 tahap langkah-langkah penggunaan
metode R&D. Berikut langkah-langkah penggunaan metode R&D menurut
Sugiyono 2010 :
Potensi dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain
produk

Validasi
desain

Revisi
Desain

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penggunaan Metode RnD dalam Penelitian
Pada pengembangan media pop-scrapbook pada materi klasifikasi
makhluk hidup hanya dilakukan sampai pada tahap prototipe produk hasil
revisi. Pada penelitian ini pengembangan produk dilakukan sampai tahap
revisi produk karena keterbatasan waktu dan biaya, dimana pada tahap revisi
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produk dapat mengetahui kelemahan-kelemahan sebuah revisi produk melalui
validasi dari para ahli sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih baik
dan berkualitas. Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk
yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara
masal.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuisioner.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan potensi masalah dan menggali
informasi untuk survei kebutuhan pengembangan media pop-scrapbook pada
materi klasifikasi makhluk hidup kelas VII SMP. Kuisioner bertujuan untuk
pengumpulan data dari hasil validasi oleh pakar ahli untuk mengetahui kualitas
produk dan sebagai dasar untuk perbaikan produk yang dihasilkan sehingga dapat
menghasilkan produk yang lebih baik.
Sebelum wawancara dan validasi media, peneliti membuat instrumen berupa
daftar pertanyaan wawancara dan kuisioner yang berisi panduan berbagai aspek
untuk produk. Daftar wawancara dibuat untuk mewawancarai guru guna
mendapatkan informasi terkait survei kebutuhan. Kuesioner berisi berbagai aspek
penilaian yang akan divalidasi oleh pakar ahli dalam mengembangkan media
dengan itu hasil validasi dapat digunakan oleh peneliti untuk memperbaiki produk
sehingga dapat menghasilkan sebuah produk akhir pop-scrapbook yang
berkualitas.
Panduan pertanyaan wawancara dan kuesioner yang digunakan oleh peneliti
dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :
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Tabel 3.1. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No

Aspek pertanyaan anailisa kebutuhan

Nomor pertanyaan

1.

Model Pembelajaran

1

2.

Media Pembelejaran

2,3

3.

Materi klasifikasi makhluk hidup

4

4.

Pop-up

6,7

5.

Gambar

5

C. Metode Analisis Data
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif. Adapun penjabarannya sebagai berikut :
1. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar atau informasi yang didapatkan dari
ahli media, ahli materi dan 2 guru biologi kelas VII SMP. Komentar yang
telah diberikan dinalisis guna mengetahui kelayakan suatu produk yang
dihasilkan sehingga dapat mengembangkan kualitas kelayakan pop-up yang
dihasilkan dan selanjutnya direvisi.
2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa perolehan skor yang didapatkan dari
instrument penilaian yang dilakukan oleh ahli dan guru Biologi kelas VII
SMP. Perolehan skor dari penilaian validator terhadap media pembelajaran
dihitung dengan menggunakan Skala Likert. Adapun kategori penilaian
terhadap pengembangan pop-scrapbook untuk materi klasifikasi makhluk
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hidup kelas VII SMP adalah sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2), sangat
kurang baik (1). Berikut adalah rumus dari perhitungan data kuantitatif :
Berikut ini merupakan rumus skala Likert untuk mengetahui interval
penilaian skala numerik menurut Arikunto (2009) :
Rumus

RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk
Tabel 3.2 Skala Likert
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

3,25 ≤ × ≤ 4

Baik

2,5 ≤ × < 3,25

Kurang Baik

1,7 ≤ × < 2,5

Sangat Kurang Baik

1 ≤ × < 1,75

Hasil perhitungan skor dari masing-masing validasi di rata-rata kemudian
dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif sesuai dengan kategori Skala
Likert.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan media ini
adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru terkait media
pembelajaran,

ketersediaan

media

di

sekolah,

dan

penggunaan

media

pembelajaran pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup. Kegiatan analisis
kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai guru SMP kelas VII dengan
sekolah yang sudah ditetapkan. Sebelum melakukan wawancara peneliti
menyiapkan

daftar

pertanyaan

wawancara

yang

sudah

terstruktur

dan

memudahkan peneliti pada saat proses wawancara berlangsung. Terdapat 4
sekolah tempat dilakukannya wawancara tersebut yaitu SMP Negeri 2 Pakem,
SMP Taman Ibu Dewasa Tamansiswa, SMP Negeri 2 Sleman, dan SMP Kanisius
Turi Pakem.
Tahapan wawancara dilakukan agar dapat mengetahui fakta serta
permasalahan di lapangan baik itu dari kendala penggunaan media pembelajaran
baik itu guru maupun siswa, pemahaman guru dan penggunaan akan media
pembelajaran dan ketersediaan media pembelajaran pada materi klasifikasi
makhluk

hidup.

Dari

hasil

wawancara

37

yang

didapatkan

akan
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dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan media Pop-up Book sebagai media pembelajaran pada materi klasifikasi makhluk
hidup SMP kelas VII.
Pada penelitian pengembangan media pembelajaran ini terdapat 9 butir pertanyaan wawancara. Dimana dari 9 butir
pertanyaan wawancara terdapat 5 aspek pertanyaan analisis kebutuhan yaitu terdapat 1 pertanyaan untuk model pembelajaran, 2
pertanyaan untuk media pembelajaran, 1 pertanyaan untuk materi klasifikasi makhluk hidup, 2 pertanyaan untuk pop-up book, dan 1
pertanyaan untuk media gambar.
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
SMP Taman Ibu Dewasa
Aspek

SMP Negeri 2 Pakem

SMP Kanisius
SMP Negeri 2 Sleman

Tamansiswa
Media

Masih

menggunakan

pembelajaran

membuat skema untuk materi digunakan

alat

yang sulit, observasi

PPT

Pakem

PPT, Model pembelajaran yang Model

video,
konvensional

pembelajaran Masih

peraga, yang digunakan PPT menggunakan PPT
dan dan video

pada pembelajaran
Biologi, video, alat
peraga, diskusi
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SMP Taman Ibu Dewasa
Aspek

SMP Negeri 2 Pakem

SMP Kanisius
SMP Negeri 2 Sleman

Tamansiswa
Media

-

Pembelajaran

Media

pembelajaran

Pakem

sangat
- Media pembelajaran sangat
- Media

dibutuhkan dalam proses belajar dibutuhkan

dalam sangat

mengajar karena dapat membantu pembelajaran karena media dalam
guru menyampaikan materi dan pembelajaran
membantu

siswa

dibutuhkan pembelajaran
proses

belajar dibutuhkan

siswa

pembelajaran

memperjelas pesan dan karena

Media yang sering digunakan
- Media pembelajaran yang informasi

dari

guru memotivasi

dalam pembelajaran khususnya digunakan adalah video dan untuk siswa
Biologi adalah PPT dan Skema

LKPD pada pembelajaran
- Media
Biologi

dalam

berfungsi mengajar dimana media proses

dalam sebagai sumber belajar bagi pembelajaran

memahami materi
-

pembelajaran
- Media

dapat
siswa

dalam belajar

pembelajaran
- Media

yang digunakan PPT

pembelajaran yang
digunakan PPT
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SMP Taman Ibu Dewasa
Aspek

SMP Negeri 2 Pakem

SMP Kanisius
SMP Negeri 2 Sleman

Tamansiswa
yang

dihadapi

Pakem

Materi

Kendala

pada Kendala yang dihadapi pada Kendala yang dihadapi Kendala

yang

Klasifikasi

materi klasifikasi yaitu masih materi klasifikasi makhluk materi klasifikasi yang dihadapi

adalah

Makhluk

belum

Hidup

pembelajaran,

memakai

media hidup adalah materi yang cukup banyak dan sulit materi yang banyak

materinya

yang banyak,

terdapat

nama- untuk

dipahami

oleh sehingga

cukup sulit untuk dipahami oleh nama ilmiah yang susah di sisiwa

membutuhkan

siswa

waktu yang cukup

dan

makhluk

materi

hidup

klasifikasi pahami sehingga siswa lebih

lebih

banyak banyak

menghafal daripada memahami

menghafal

untuk

materi klasifikasi

lama

untuk

menjelaskan materi
klasifikasi makhluk
hidup

Pop-up Book -

Belum

pernah

menggunakan
- Belum pernah menggunakan
- Belum

pernah
- Belum

media

pop-up

pada

media menggunakan

proses media

po-p

up

untuk menggunakan

pernah
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pembelajaran
-

pembelajaran

khususnya pop-up

Belum mengetahui kendala dalam materi Biologi
penggunaan media pop-up

-

dalam media pop-up

pembelajaran Biologi -

Belum mengetahui kendala
- Belum

mengetahui kendala pada media

dalam penggunaan media kendala
pop-up

Belum mengetahui

dalam pop-up

penggunaan media popup

Gambar

-

Gambar sangat dibutuhkan dalam
- Gambar sangat dibutuhkan
- Gambar

sangat
- Dibutuhkan

pembelajaran

dalam gambar

karena

dengan dalam pembelajaran, selain diperlukan

adanya gambar dapat menunjang itu
pemahaman siswa

juga

gambar

dapat pembelajaran

membantu sisiwa melihat
objek

yang

tidak

dilihat secara langsung

dapat

menunjang
pelajaran

untuk
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan melalui wawancara
bersama 4 guru SMP Kelas VII, peneliti menemukan bahwa guru telah
menggunakan media pembelajaran pada saat proses belajar mengajar dengan baik.
Namun peneliti juga menemukan masalah yakni dimana adanya keterbatasan
kemampuan guru dalam mengembangkan media pembelajaran di sekolah. Terkait
model pembelajaran yang digunakan dari ke 4 sekolah menggunakan model yang
berbeda, pada sekolah SMP Negeri 2 Pakem guru Biologi menggunakan skema
pada materi yang sulit selain menggunakan PPT dalam pembelajaran. Guru
Biologi SMP Taman Ibu Dewasa Tamansiswa selain menggunakan PPT beliau
juga menggunakan alat peraga dan menggunakan model pembelaran konstektual
dengan cara melakukan observasi selain itu guru juga memberikan tayangan
berupa video. Guru Biologi SMP Negeri 2 Sleman mengatakan bahwa model
pembelajaran yang sering beliau gunakan adalah model pembelajaran konstektual.
Guru Biologi SMP Kanisius Pakem menggunakan model pembelajaran
kontekstual dimana guru Biologi memberikan selain PPT juga memberikan video
bergambar dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran dan juga melakukan
diskusi.
Wawancara terkait model

pembelajaran ini merupakan pertanyaan

pengantar yang menggiring pada permasalahan pokok terkait media pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari ke 4
sekolah yang diwawancari menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda.
Terkait media pembelajaran Guru Biologi di 4 sekolah mengetahui dengan
jelas bahwa media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar
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di kelas. Menurut mereka media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam
pembelajaran karena dengan adanya media pembelajaran tersebut dapat
membantu guru dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada sisiwa, media
pembelajaran juga membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, media
pembelajaran juga dapat memotivasi siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran
dan media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa. Guru tidak
dapat menyampaikan materi tanpa alat bantu dan akan bingung ketika
menyampaikan materi yang banyak. Ketika guru menggunakan metode ceramah
maka siswa akan bosan. Oleh karena itu, media pembelajaran sangat dibutuhkan
entah itu gambar terutama untuk pelajaran Biologi.
Jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru Biologi berbeda-beda
dari 4 sekolah yang dilakukan wawancara, guru Biologi SMP Negeri 2 Pakem
sering menggunakan media pembelajaran PPT, dan skema sedangkan guru
Biologi

Taman

Ibu

Dewasa

Tamansiswa

sering

menggunakan

media

pembelajaran berupa PPT dan Video. Para guru juga masih mengalami kendala
pada media yang digunakan, kendalanya adalah ketika listrik mati maka guru akan
kebingungan mencari media pengganti. Apabila hendak melakukan observasi
secara langsung dan cuaca tidak mendukung maka guru juga akan kebingungan
dan kendala lainnya adalah tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama
untuk melakukan observasi secara langsung. Oleh sebab itu, diperlukan tambahan
media pembelajaran yang mendukung pembelajaran.
Terkait materi klasifikasi makhluk hidup, semua guru berpendapat bahwa
materi klasifikasi memiliki kendala, diantaranya yaitu materi yang cukup banyak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

atau luas dan sulit untuk dipahami sehingga membuat siswa cepat bosan dan
hanya menghafal materi tersebut. Sehingga membutuhkan media-media yang
dapat membantu dalam menyampaikan materi ini.
Mengenai pop-up book guru Biologi dari 4 sekolah yang diwawancarai
belum mengetahui tentang pop-up book. Guru juga belum menggunakan media
pop-up book dalam pembelajaran di kelas oleh karena guru pun juga tidak
mengetahui kendala-kendala dalam media pop-up book tersebut.
Dalam pembelajaran Biologi dari 4 sekolah berpendapat bahwa dalam
suatu pembelajaran sangat dibutuhkan gambar, menurut mereka gambar dapat
membantu siswa untuk memahami materi terkhususnya materi klasifikasi
makhluk hidup yang cukup banyak. Pada media gambar, semua guru berpedapat
bahwa media gambar sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran dimana
media gambar sangat membantu guru dan siswa untuk memahami materi
pembelajaran dan memberikan penjelasan yang spesifik suatu gambar apabila
tidak dapat melihat secara langsung suatu objek yang ingin diamati.
Berdasarkan analisis kebutuhan di empat sekolah, peneliti menarik
kesimpulan bahwa pemahaman guru tentang media pembelajaran sudah cukup
baik. Guru menyadari pentingnya media pembelajaran untuk pembelajaran.
Dalam pembelajaran gambar sangat dibutuhkan dalam suatu pembelajaran karena
akan sangat membantu guru dan siswa khususnya ketika ingin mengamati objek
yamg tidak dapat diamaati secara langsung. Guru masih memiliki kendala media
pembelajaran seperti, masih kesulitan membuat media pembelajaran yang menarik
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dan menantang rasa ingin tahu siswa dan katerbatasan waktu dalam membuat
media pembelajaran.
Terkait media pop-up book guru tertarik untuk mencoba mengembangkan
tertutama pada materi yang sifatnya kompleks sehingga dengan adanya media
pop-up book diharapkan dapat menambah variasi media pembelajaran, membantu
guru dalam pembelajaran, dan membantu siswa lebih aktif dan termotivasi dalam
pembelajaran.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk media pop-scrapbook, maka peneliti
mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan pembelajaran. Langkah
awal yang dilakukan peneliti menentukan materi kelas VII semester ganjil sesuai
dengan hasil wawancara analisis kebutuhan di 4 sekolah. Adapun materi yang
dipilih adalah klasiffikasi makhluk hidup. Peneliti kemudian membuat indikator
berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan.
Selanjutnya peneliti merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang memuat soal-soal
untuk meningkatkan penguasaan materi siswa dan instrumen penilaian untuk
mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Peneliti selanjutnya
merancang media pop-scrapbook berdasarkan RPP yang telah dibuat. Selain itu
peneliti juga merancang rangkuman biologi materi klasifikasi makhluk hidup
untuk mendukung media pop-up.
Gambaran produk awal media pembelajaran pop-scrapbook adalah sebagai
berikut :
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP merupakan rancangan kegiatan pembelajaran yang didalamnya menjelaskan
tentang prosedur pembelajaran secara terperinci dan sistematis untuk mencapai
kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang digunakan. Terdapat
beberapa komponen pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dirancang
yaitu:
1. Identitas

RPP

meliputi

nama

satuan

pendidikan,

mata

pelajaran,

kelas/semester, materi, sub materi, dan alokasi waktu
2. Kompetensi Inti
3. Kompetensi Dasar dan Indikator
4. Tujuan pembelajaran
5. Materi pembelajaran
6. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran
7. Media pembelajaran
8. Sumber belajar
9. Langkah-langkah pembelajaran
10. Penilaian
Rencana pelaksanaan Pembelajaran dibuat untuk materi klasifikasi
makhluk hidup kelas VII SMP semester gasal dengan alokasi waktu 6 × 45 menit.
RPP yang dirancang oleh peneliti untuk mendukung pembelajaran kooperatif yang
meningkatkan kerja sama antar siswa, keaktifan siswa karena memuat contoh
pada kehidupan nyata siswa. RPP juga dilengkapi dengan LKPD yang memuat
soal-soal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Instrument penilaian juga
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dibuat untuk mengukur tercapainya aspek yang dinilai (kognitif, afekttif, dan
psikomotorik).
b. Media Pembelajaran Pop-scrapbook
Media pop-scrapbook yang dikembangkan oleh peneliti untuk materi
biologi klasifikasi makhluk hidup pada kelas VII SMP yang dipelajari pada
semester ganjil. Media ini dikembangkan berdasarkan RPP dan LKPD yang telah
dibuat. Berikut merupakan gambaran produk awal media pop-scrapbook :
Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal

Foto

Keterangan

No
1

Sampul bagian depan pop-up
memuat

informasi

judul,

materi, kelas, semester, dan
nama

pembuat.

sampul

Selain

dilengkapi

itu

dengan

gambar yang mewakili materi
klasifikasi

makhluk

hidup

dengan ukuran dengan ukuran
buku 20 cm × 25 cm
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Pada halaman pertama terdapat
2

kata pengantar

3

Kompetensi Inti, Kompetensi
Dasar,

dan

Pembelajaran
makhluk hidup

Tujuan
klasifikasi
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Pengertian klasifikasi makhluk
4

hidup, tujuan klasifikasi, dan
manfaat klasifikasi

Ciri-ciri kehidupan makhluk
5

hidup
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Penjelasan ciri-ciri kingdom
6

Monera

Penjelasan ciri-ciri kingdom
7

Protista
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Penjelasan ciri-ciri kingdom
8

Fungi

Penjelasan ciri-ciri kingdom
9

Plantae
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Penjelasan ciri-ciri kingdom
10

Animalia

Terdapat 5 nomor latihan soal
11

pada akhir buku pop-up
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Terdapat penjelasan pop-up
12

book pada bagian belakang
buku

Adanya media pembelajaran pop-up

ini dibuat agar membantu para

peserta didik dalam memahami materi klasifikasi makhluk hidup, meningkatkan
kerja sama, dan memotivasi siswa dalam belajar.
C. Data Hasil Validasi
1. Data Hasil Validasi Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti berupa media
pembelajaran pop-up yang berisi materi klasifikasi makhluk hidup yang divalidasi
oleh 2 ahli yakni ahli media dan ahli materi dan guru Biologi kelas VII. Kegiatan
validasi dilakukan untuk mengetahui kualitas atau kelayakan produk yang
dikembangkan oleh peneliti. Pakar media pembelajaran pop-up yang memvalidasi
media pembelajaran pop-up book pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk
kelas VII adalah Ibu Luisa dan Bapak Hendra. Produk yang dikembangkan oleh
peneliti divalidasi sebanyak satu kali pada tanggal 13 Juni 2020 dan 17 Juli 2020
di kampus III Paingan Universitas Sanata Dharma. Aspek yang divalidasi oleh
dua pakar yaitu :
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a. aspek konten/isi
b. aspek cara penggunaan dan penyajian
c. aspek bahasa
d. aspek tampilan
Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data validasi dari pakar media
pembelajaran :
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi oleh Pakar Media dan Materi
Pembelajaran Pop-scrapbook pada Materi Klasifikasi Makhluk
Hidup untuk Kelas VII SMP
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang dinilai
Validator (Ibu
Validator (Bapak
Rata-rata
L. D. H)
H. M. A )
Konten/isi
Cara penggunaan dan
penyajian
Bahasa

19
9

21
10

20
9,5

3

3

3

Tampilan

21

21

21

52
16

55
16

53,5
16

3,25

3,43

3,34

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata =
∑ skor keseluruhan /
∑seluruh item
Kriteria

Hasil validasi oleh pakar media pembelajaran oleh ibu L. D. H didapatkan
3,25 yang masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran pop-up book
yang di kembangkan dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai
komentar dan saran.
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Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 52, skor tersebut
kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada bab III. Hasil akhir dari
perhitungan rata-rata adalah 3,25 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Validasi kedua oleh bapak H. M. A didapatkan 3,43 yang termasuk dalam
kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran pop-up yang di kembangkan
dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 55, skor tersebut
kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada bab III. Hasil akhir dari
perhitungan rata-rata adalah 3,43 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Pada validasi tersebut, pakar media pembelajaran yaitu Ibu L. D. H dan
bapak H. M. A memberikan komentar dan saran perbaikan pada aspek konten/isi,
aspek cara penggunaan dan penyajian, aspek bahasa, dan aspek tampilan. Adapun
komentar tersebut sebagai berikut pada halaman 56 :
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Tabel 4.4 Komentar dan saran perbaikan dari pakar ahli

No

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
validator
Ibu L.D.H

Aspek Konten/isi
1

2

Kesesuaian
Media pop-up
media
pop-up dapat dibuat lebih
dengan indikator variatif
materi
klasifikasi
makhluk hidup
pada RPP

Kesesuaian
Materi dapat di
media
tambah dan di
pembelajaran
perkaya
dengan materi
klasifikasi
makhluk hidup

Aspek Tampilan
3

Desain tampilan Dapat
dibuat
pop-up
lebih bervariatif

Foto
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4

No

Gambar menarik Gambar cari yang
sehingga mudah resolusinya besar
di pahami
agar tidak pecah

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
validator
Bapak H. M. A

Aspek Konten/Isi
5

Ringkasan
Fungsi pop up
materi
belum
klasifikasi
dimanfaatkan
makhluk hidup
mendukung
pembelajaran

6

Membangkitkan Tambahkan link
minat dan rasa untuk
bacaan
ingin tau siswa
lebih lanjut

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
7

Kefektifan
dalam
penggunaan

Fungsi dari pop
up apa ?

Foto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

Aspek Bahasa
8

Bahasa bersifat Perbaiki
cara
komunikatif dan penulisan ilmiah
mudah dipahami dan
perhatikan
ketelitian
penulisan

Aspek Tampilan
9

Kesesuain
Gambar
materi dengan keragaman hewan
sampul depan
bisa pindah ke sisi
depan

10

Gambar menarik Tampilan pop up
sehingga mudah tidak
ada
dipahami
info/keterangan

Selain komentar pada komentar dari setiap aspek, pakar ahli media pembelajaran
juga memberikan komentar umum dan saran perbaikan pada tabel 4.5 sebagai
berikut:
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Tabel 4.5 Komentar Umum dan Saran Perbaikan Ahli Media
Pembelajaran
Nama/komentar
Ibu L. D. H
 Kata pengantar bisa
ditambahkan gambaran
umum tentang buku popscrapbook

Tujuan pembelajaran dapat
dibuat point atau nomor

Foto Produk Awal
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Foto Produk Awal
 Paragraf

pengertian

klasifikasi diperjelas

 Semua

gambar

keterangan

gambar

sumber gambar

diberi
dan
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Foto Produk Awal


 Gambar pada pop up dapat
diberikan keterangan

 Jumlah item soal dapat
ditambah agar mencapai
tujuan pembelajaran

2. Data Hasil Validasi Guru Biologi Kelas VII
Guru Biologi yang menjadi validator dalam penelitian ini terdiri dari 2 guru
yakni Ibu Is dan Ibu Sandra. Validasi produk di lakukan pada tanggal 3 Juni 2020
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oleh Ibu Is SMP Negeri 2 Pakem dan 15 Juni 2020 oleh Ibu Sandra SMP Taman
Ibu Dewasa Tamansiswa. Terdapat empat aspek produk yang divalidasi yaitu :
a. aspek konten/isi
b. aspek cara penggunaan dan penyajian
c. aspek bahasa
d. aspek tampilan
Berikut hasil rekapitulasi data validasi guru biologi kelas VII :
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Validasi guru Biologi Kelas VII
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang dinilai

Validator (Ibu I)

Validator (Ibu S.
S. S )

Rata-rata

Konten/isi
Cara penggunaan dan
penyajian
Bahasa

23
12

22
9

22,5
10,5

4

4

4

Tampilan

24

20

22

63
16

55
16

59
16

3,93

3,43

3,69

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata =
∑ skor keseluruhan /
∑seluruh item
Kriteria

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Ibu I SMP Negeri 2 Pakem
pada tanggal 3 juni 2020 menunjukkan bahwa media pembelajaran pop-scrapbook
menunjukkan skor 3,93 sehingga termasuk kriteria “Sangat Baik”. Media popscrapbook dapat dinyatakan layak digunakan tanpa revisi sesuai dengan saran.
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Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 63, skor tersebut
kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada bab III (Jumlah skor yang
diperoleh/jumlah seluruh item). Hasil akhir dari perhitungan rata-rata adalah 3,93
dengan kriteria “Sangat Baik”.
Hasil validasi yang dilakukan oleh Ibu S. S. S SMP Taman Ibu Dewasa
Tamansiswa pada tanggal 15 Juni 2020 menunjukkan bahwa media pembelajaran
pop-scrabook menunjukkan skor rata-rata 3,44 sehingga termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik”. Media pop-scrapbook dapat dinyatakan layak digunakan dengan
revisi sesuai dengan saran.
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 55, skor tersebut
kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada bab III (Jumlah skor yang
diperoleh/jumlah seluruh item). Hasil akhir dari perhitungan rata-rata adalah 3,44
dengan kriteria “Sangat Baik”.
Pada validasi tersebut terdapat komentar umum dan saran perbaikan dari
Ibu I SMP Negeri 2 Pakem

dan Ibu S. S. S SMP Taman Ibu Dewasa

Tamansiswa. Berikut komentar umum dan saran perbaikan dari Ibu Is dan Ibu
Sandra :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Tabel 4.7 Komentar Umum dan Saran Perbaikan Guru Biologi Kelas VII
Komentar umum dan saran perbaikan
Ibu I

Foto Produk Awal

Pada ciri-ciri Kingdom Monera
dan Protista :
1. Penulisan nama ilmiah harus
sesuai dengan tata cara penulisan
(Binomial Nomenclatur)

Komentar umum dan saran perbaikan
Ibu I
2. Tumbuhan biji (Spermatophyta)
Penulisan :
a. Tumbuhan biji terbuka dan
tumbuhan biji tertutup kurang
(kurang menjorok/masuk ke
dalam)

Foto Produk Awal
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Tabel 4.8 Komentar Umum dan Saran Perbaikan Guru Biologi Kelas VII
Komentar umum dan saran perbaikan
Ibu S. S. S
-

Foto Produk Awal

Tiap penggunaan font harus
konsisten satu dengan lain.

Komentar umum dan saran perbaikan
-

Ibu S. S. S

Bagian halaman yang kosong cukup
besar, sebaiknya tidak ada atau di
beri motivasi belajar berupa gambar
atau kutipan kata.

Foto Produk Awal
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-

Pada bagian yang menerangkan tiap
kingdom yang berlayar putih
dibelakang setidaknya diberi judul
kingdom atau lain agar semakin
menarik

Setelah produk divalidasi oleh 2 pakar ahli media pembelajaran dan 2 guru
Biologi kelas VII maka di dapatkan hasil rekapitulasi yang dapat dilihat pada tabel
4.9
Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Pakar Ahli Media dan Materi
Pembelajaran dan 2 Guru Biologi Kelas VII
No
1.
2.
3.
4.

Validator
Pakar Media Pembelajaran (1)
Pakar Media Pembelajaran (2)
Guru Biologi SMP Negeri 2 Pakem
Guru Biologi Taman Ibu Dewasa
Tamansiswa
Jumlah Skor

Skor Validasi Pop-up
3,25
3,43
3,93
3,44

Rerata = ∑ skor / ∑ validator
Kriteria

3,51
Sangat Baik

14,05

Dari tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa rerata skor keseluruhan hasil
validasi media pop-up book pada materi klasifikasi makhluk hidup SMP kelas VII
dapat disimpulkan termasuk ke dalam kriteria “Sangat Baik”. Produk dinyatakan
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layak digunakan dan direvisi sesuai saran dan komentar dari pakar media
pembelajaran dan guru biologi kelas VII.
Pada penelitian ini, peneliti hanya memakai 5 kingdom yaitu kingdom
monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom
animalia. Alasan pemilihan 5 kingdom adalah peneliti menggunakan buku KTSP
sebagai acuan untuk mengembangkan media pop-scrapbook sedangkan pada buku
kurikulum 13 menggunakan 6 kingdom yaitu fungi, eubacteria, archaebacteria,
Protista, plantae, dan animalia. Pengaplikasian buku berbentuk pop-scrapbook di
masa pandemi ini dapat dilakukan dengan cara megumpulkan beberapa peserta
didik dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu penerapan 3 M yaitu memakai
masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mensterilkan ruangan belajar yang
akan di gunakan.

D. Produk Akhir
Pada penelitian ini produk akhir yang dihasilkan adalah media pop-up
book berdasarkan hasil revisi 4 validator yaitu Ibu L.D.H dan Bapak H. M. A
sebagai pakar ahli media pembelajaran dan 2 guru biologi Ibu I dan Ibu S. S. S
sesuai dengan komentar dan saran. Komentar dan saran beserta revisi dari pakar
media pembelajaran dan guru biologi SMP kelas VII ditampilkan pada halaman
68-79
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Tabel 4.10 Komentar Pakar Media Pembelajaran dan Revisi
No

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Konten/Isi

1

Media pop-

Menambahkan flip flap pada

up dapat

media pop up agar lebih

dibuat lebih

bervariatif

variatif

2

Tambahkan

Ditambahkan link bacaan

link untuk

agar siswa dapat memperoleh

bacaan lebih materi lebih banyak selain
lanjut

dari poop up book

Produk Akhir
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No

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Konten/Isi

3

Materi dapat Materi di
di tambah

perkaya agar

dan di

siswa apat

perkaya

lebih
memahami
materi dari
setiap
kingdom

Produk Akhir
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No

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Tampilan

4

Dapat

Dibuat lebih

dibuat lebih

variatif agar

bervariatif

dapat menarik
minat siswa

5

Gambar

Gambar yang

cari yang

digunakan pada

resolusinya

media pop up

besar agar

memiliki

tidak pecah

resolusi gambar
yang tidak
pecah

Produk Akhir
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Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Tampilan

6

7

Gambar

Gambar

keragaman

keanekaragam

hewan bias

an hewan di

pindah ke sisi

pindah pada

depan

sisi depan

Tampilan pop

Menambahkan

up tidak ada

keterangan

info/keterangan

gambar pada
pop up

Produk Akhir
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Komentar dan Saran Umum Perbaikan
1

Kata

pengantar Menambah

bisa

gambaran

ditambahkan

umum tentang

gambaran umum buku pop up
tentang

buku pada

pop-up

kata

pegantar
Komentar dan Saran Umum Perbaikan

2

Tujuan

Menambah nomor

pembelajara

pada

n

tujuan

dapat pembelajaran agar

dibuat point dapat memperjelas
atau nomor

tujuan
pembelajaran
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Komentar dan Saran Umum Perbaikan
3

Paragraf

Memperjelas

pengertian

pengertian

klasifikasi

klasifikasi agar

diperjelas

dapat dipahami

Komentar dan Saran Umum Perbaikan
4

Semua gambar Menambah
diberi

keterangan

keterangan

gambar

gambar

dan

dan sumber gambar

sumber gambar

pada pop up
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Komentar dan Saran Umum Perbaikan
5

Gambar

pada Menambakan

pop up dapat keterangan
diberikan

pada

keterangan

agar

pop

up

terlihat

lebih menarik

6

Jumlah
soal

item Menambahkan
dapat jumlah

item

ditambah

agar soal agar dapat

mencapai

mencapai

tujuan

tujuan

pembelajaran

pembelajaran
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Komentar dan Saran Umum Perbaikan
7

Bagian halaman
yang
kosong
cukup
besar,
sebaiknya tidak
ada atau di beri
motivasi belajar
berupa
gambar
atau kutipan kata.

Menambahkan
kutipan
kata
pada
bagian
halam
yang
kosong untuk
memunculkan
rasa semangat
siswa

8

Pada bagian yang
menerangkan tiap
kingdom
yang
berlayar
putih
dibelakang
setidaknya diberi
judul
kingdom
atau lain agar
semakin menarik

Menambahkan
gambar yang
menarik agar
tidak terlihat
kosong pada
bagian
belakang pop
up
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Berikut ini merupakan gambaran produk awal dan akhir media pop-up book :
Tabel 4.11 Desain Produk Awal dan Akhir Media Pembelajaran Pop scrapbook
Nama
Sampul
Pop up

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal :
Berisi informasi tentang popscrapbook
(Judul,
kelas,
semester, nama pembuat, dan
gambar
mewakili
materi
klasifikasi makhluk hidup)
Produk akhir :
Pada sampul pop scrapbook
dibuat lebih menarik dengan
memberikan latar pada huruf

Nama
Kata
pegantar

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal :
Kata pegantar berisi ucapan
terima kasih bagi pihak yang
telah membantu
Produk akhir :
kata pegantar berisi tujuan pop
scrapbook, ringkasan materi,
dan sasaran pop scrapbook

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Nama
KI, KD, dan
Tujuan
Pembelajara
n

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal :
Belum memberikan
penomoran pada tujuan
pembelajaran
Produk akhir :
Menambah penomoran pada
tujuan pembelajaran

Nama
Isi buku
(Pengertian
klasifikasi,
tujuan,
manfaat)

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk Awal :
Belum memperjelas
pengertian dari klasifikasi
makhluk hidup
Produk Akhir :
Memperjelas pengertian
klasifikasi makhluk hidup
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Isi buku
(Ciri-ciri
kehidupan
makhluk
hidup)

Nama
Isi
buku
(ciri-ciri
kingdom
monera)

Keterangan
Produk Awal :
Belum memberikan
keterangan sumber gambar
Produk Akhir :
Menambahkan keterangan
sumber gambar

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk Awal :
Pada gambar pop up belum
menunjukkan keterangan
gambar
Produk Akhir :
Gambar pada pop up sudah
menunjukkan keterangan
gambar
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Isi buku
(ciri-ciri
kingdom
Protista)

Produk Awal :
Media pop up book belum
bervariasi
Produk Akhir :
Media pop up di berikan flip
flap agar bervariasi sehingga
lebih menarik

Latihan soal

Produk Awal :
Latihan soal belum mencapai
tujuan pembelajaran
Produk Akhir :
Menambahkan item soal agar
dapat mencapai tujuan
pembelajaran
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Pada penelitian ini, produk akhir berupa prototipe hasil revisi sesuai yang
disarankan oleh 2 pakar media pembelajaran Ibu L.D.H dan Bapak H. M. A dan 2
guru Biologi SMP kelas VII Ibu I dan Ibu S. S. S. Revisi dilakukan berdasarkan
komentar dan saran perbaikan dari validator terkait produk awal media popscrapbook yang telah dibuat. Terdapat beberapa perubahan pop-scrapbook yang
telah dibuat berdasarkan komentar dan saran validator. Perubahan tersebut
terdapat pada aspek konten/isi, aspek bahasa, dan aspek tampilan.
Pada aspek konten/isi peneliti melakukan perbaikan pada isi popscrapbook yang dimana membuat pop-scrapbook dibuat lebih bervariatif.
Tujuannya untuk meningkatkan kemenarikan dari pop-scrapbook dan menarik
minat siswa. Materi pada pop-scrapbook ditambah agar dapat menunjang
wawasan siswa dan juga pada pop-scrapbook diberikan link bacaan bagi siswa
agar siswa dapat mengakses materi lebih banyak.
Pada aspek bahasa peneliti memperbaiki cara penulisan ilmiah pada popscrapbook. Tujuannya adalah untuk membedakan nama-nama latin pada popscrapbook dan memperbaiki ketelitian penulisan pada pop-scrapbook.
Pada aspek tampilan peneliti melakukan perbaikan pada gambar
keanekaragaman hewan agar pindah ke sisi depan pop-scrapbook. Tampilan popscrapbook peneliti menambahkan keterangan sehingga memudahkan siswa
menemukan materi yang dicari. Peneliti melakukan perbaikan dengan mencari
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gambar yang resolusinya tidak pecah sehingga dapat membuat gambar semakin
menarik.
Selain pada ketiga aspek di atas, peneliti juga melakukan revisi
berdasarkan komentar umum dari validator yaitu membuat jenis tulisan (font)
konsisten, halaman yang kosong peneliti memberikan kata-kata motivasi, dan
pada bagian belakang pop-scrapbook peneliti memberikan gambar yang menarik.
Peneliti juga menambahkan materi pada kingdom animalia agar penjelasannya
lebih bagus dan peneliti juga menambahkan item soal pada pop-scrapbook.
Perubahan dari ketiga aspek di atas didasarkan pada komentar umum dan
saran validator sehingga membuat pop-scrapbook menjadi lebih menarik. Namun
saran yang dipilih juga masih dipilah oleh peneliti karena faktor biaya dan waktu
memperbaiki produk terbatas.
2. Pembahasan
Dalam pengembangan produk media pembelajaran pop-scrapbook pada
materi klasifikasi makhluk hidup untuk kelas VII SMP dilakukan 5 langkah sesuai
pada bab III. Langkah tersebut antara lain, potensi dan masalah, mengumpulkan
informasi, desain produk, validasi desain, dan perbaikan desain. Sebelum,
merancang produk peneliti melakukan langkah awal yang dimulai dari wawancara
dengan guru biologi kelas VII SMP. Guru biologi yang diwawancara sebanyak 4
orang yang mengajar di SMP swasta dan negeri. Adapun sekolah tersebut yaitu
SMP Negeri 2 Pakem, SMP Taman Ibu Dewasa Tamansiswa, SMP Negeri 2
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Sleman, dan SMP Kanisius Turi. Peneliti mewawancarai guru menggunakan
daftar wawancara agar pertanyaan yang ditanyakan menjadi lebih sistematis.
Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui fakta bahwa
peserta didik masih mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup dengan cara
menghafal serta permasalahan yang terjadi di sekolah adalah guru masih belum
memanfaatkan media yang beragam dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan
permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti kemudian mengembangkan media
pembelajaran pop-scrapbook. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah
Sekolah Menengah Pertama yang dilibatkan dalam penelitian ini hanya 4 sekolah
sehingga belum dapat perbandingan penggunaan media dari setiap sekolah.
Setalah melakukan kegiatan wawancara/analisis kebutuhan dan informasi
telah terkumpul maka peneliti melakukan desain produk pop-scrapbook. Produk
yang didesain menjadi produk awal. Adapun desain produk terdiri dari cover,
informasi terkait media, dan isi pada pop-scrapbook.
Cover yang berisi infromasi terkait media yang meliputi judul buku/materi,
kelas, semester, dan nama penulis. Cover buku juga dilengkapi dengan gambar
yang mewakili materi klasifikasi makhluk hidup. Cover dibuat semenarik
mungkin agar peserta didik dapat termotivasi. Cover ini dinilai sangat bagus dan
tidak direvisi oleh validator.
Isi buku terdiri dari kata pegantar, KI, KD, tujuan pembelajaran, dan lift
the flap agar media bervariasi. Terdapat gambar pada pop-scrapbook yang dapat
mewakili setiap materi, dimana media gambar atau foto bertujuan untuk menarik
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perhatian, memperjelas materi, mengilustrasikan fakta atau informasi yang
mungkin akan lebih cepat jika menggunakan gambar (Kustandi dan Sutjipto,
2011). Gambar yang terdapat pada pop-up book berdimensi 2, gambar yang
berdimensi langsung di cetak pada halaman pop-up book.
Media pop-scrapbook dibuat oleh peneliti untuk mengandalkan kerja sama
antara siswa dalam kelompok, tiap kelompok memiliki tanggung jawab dalam
menyelesaikan LKPD yang diberikan dalam kelompok dan mempelajari materi
itu sendiri. Anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang agar kelompok lebih efektif.
Pop-scrapbook juga dilengkapi dengan instrumen penilaian sesama teman yang
memudahkan guru untuk menilai sikap kerja sama dan rasa ingin tahu setiap
anggota kelompok.
Media pop-scrapbook yang dikembangkan oleh peneliti telah divalidasi
oleh pakar media dan materi pembelajaran dan dua guru biologi SMP kelas VII.
Terdapat 4 aspek yang divalidasi dalam pengembangan media pop-scrapbook
yaitu aspek konten/isi, aspek cara penggunaan dan penyajian, aspek bahasa, dan
aspek tampilan. Validasi produk dilakukan berdarkan instrumen validasi yang
telah dibuat oleh peneliti yang juga dilengkapi dengan rubrik penilaian. Dalam
tahap validasi ada 4 aspek yang dinilai yaitu aspek konten/isi, aspek cara
penggunaan dan penyajian, aspek bahasa, dan aspek tampilan. Adapun skor ratarata yang diperoleh dari keempat aspek tersebut adalah 3,51 dengan kriteria
“Sangat Baik” keempat validator menyatakan media pop-scrapbook layak
digunakan/diuji cobakan dengan revisi. Media pop-scrapbook yang telah
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divalidasi selanjutnya direvisi berdasarkan saran dan komentar dari validator yang
dapat dilihat pada kajian produk akhir.
Pop-scrapbook yang dibuat oleh peneliti memperhatikan beberapa
karateristik yang dapat menjadi acuan sesuai dengan yang dikatakan Setyawan
dkk (2014) yaitu pop-scrapbook berbentuk seperti buku yang dimana merupakan
karya kreatif berbentuk buku dan dapat memberikan kesan visual kepada peserta
didik ketika membaca pop-scrapbook karena terdapat variasi gambar yang dapat
menarik minat dari peserta didik.
Dalam pengembangan media pembelajaran pop-scrapbook peneliti
menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan media pop-scrapbook yang
dibuat. Kelebihan pop-scrapbook memiliki bahan yang tidak mudah rusak, dapat
digunakan berulang kali dalam pembelajaran, dan terdapat gambar yang timbul
pada permukaan. Kekurangan media pop-scrapbook adalah proses pembuatan
yang lama, untuk mendapatkan kualitas bahan media pop-scrapbook yang bagus
diperlukan biaya yang cukup mahal. Namun demikian terdapat beberapa hal yang
dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut antara lain dapat membuat
media pop-scrapbook dan memilih bahan-bahan yang memiliki kualitas yang
masih baik dengan harga yang terjangkau.
Dalam pengembangan media pop-scrabook sebaiknya tidak hanya sebatas
revisi produk namun media pop-scrapbook bisa di lakukan dengan uji coba
produk kepada siswa agar dapat dilihat kefektifan dan penggunaan produk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangan produk setelah dilakukan uji
coba produk.
Pengembangan media pop-scrapbook sebaiknya isi materi lebih dari satu
bab sehingga dapat mengatasi masalah pada materi yang dibahas. Ditambahkan
materi agar dapat dikembangkan lebih jauh untuk menunjang pengetahuan siswa.
Materi pada media pop-scrapbook masih terbatas karena keterbatasan biaya dalam
pembuatan media pop-scrapbook sehingga peneliti hanya menuliskan inti-inti dari
materi yang terdapat pada media pop-scrapbook.
Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan materi 5 kingdom yaitu
kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan
kingdom animalia karena pada penelitian ini masih menggunakan buku KTSP,
sedangkan pada kurikulum 2013 kingdom terbagi atas 6 yaitu fungi, eubacteria,
archaebacteria, protista, plantae, dan animalia.
Pengembangan media pop-scrapbook pada penelitian ini hanya sampai
pada 5 tahap revisi karena keterbatasan waktu, pelaksanaan penelitian ini hanya
dilakukan dalam 1 semester sedangkan untuk keterbatasan biaya karena harga
pop-scrapbook yang relatif mahal sehingga penelitian ini hanya menghasilkan 1
media pop-scrapbook.
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F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan produk media pop-scrapbook materi klasifikasi
makhluk

hidup

SMP

kelas

VII,

peneliti

mengalami

beberapa

kendala/keterbatasan. Adapun kendala tersebut sebagai berikut :
1. Produk yang dikembangkan hanya sebatas dari hasil survei kebutuhan oleh
guru biologi di 4 sekolah menengah pertama sehingga belum cukup
mengatasi permasalahan yang ada.
2. Pengembangan produk terbatas hanya pada 1 bab materi di semester ganjil
saja sehingga belum mengatasi permasalahan yang ada.
3. Materi pada media pop-scrapbook masih terbatas
4. Variasi pada media pop-scrapbook masih terbatas karena keterbatasan
biaya pembuatan dan lama proses pembuatan media pop-scrapbook yang
perlu dilakukan adalah dengan cara proses pembuatan media popscrapbook dengan jangka waktu yang lebih lama.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pengembangan pop-scrapbook pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk SMP kelas VII,
dapat disimpulkan bahwa :
1. Pengembangan media pop-scrapbook pada materi klasifikasi makhluk hidup untuk
SMP kelas VII dikembangkan melalui 5 langkah yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, dan perbaikan desain. Media
pop-scrapbook yang dihasilkan dilengkapi dengan lift the flap dan slide untuk
mempermudah pemahaman materi oleh siswa. Selain itu isi media terdapat materi
klasifikasi yaitu ciri kehidupan makhluk hidup, ciri-ciri kingdom monera, ciri-ciri
kingdom protista, ciri-ciri kingdom fungi, ciri-ciri kingdom plantae, dan ciri-ciri
animalia dan terdapat 10 latihan soal pada media pop-scrapbook.
2. Berdasarkan hasil validasi oleh dua pakar media pembelajaran dan dua guru biologi
SMP kelas VII menunjukkan bahwa media pop-scrapbook yang dikembangkan
memiliki kualitas yang layak untuk diujicobakan dalam pembelajaran dengan rerata
3,51 dengan kategori “Sangat Baik”. Pada media pop-scrapbook setelah diperbaiki
sesuai dengan yang disarankan yang perlu ditambahkan adalah membuat media lebih
bervariasi

dengan menggunakan model pembelajaran yang cocok dengan pop-

scrapbook agar media lebih menarik
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan media pop-scrapbook pada materi klasifikasi
makhluk hidup untuk SMP kelas VII , maka peneliti menuliskan saran untuk mendukung
penelitian selanjutnya terkait media pop-scrapbook sebagai berikut:
1. Melakukan tahap uji produk pada kelompok kecil/besar yang melibatkan siswa,
sehingga produk layak dan berkualitas digunakan dan dapat diproduksi secara
massal
2. Melakukan wawancara lebih dari 4 guru biologi kelas VII SMP disekolah yang
berbeda-beda agar dapat informasi yang konkret
3. Mengembangkan media pop-scrapbook yang isinya lebih dari satu bab
4. Dalam media pop-scrapbook sebaiknya materi lebih diperkaya sehingga
mempermudah siswa mendapatkan materi lebih banyak
5. Variasi dalam media pop-scrapbook lebih dikembangkan
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Lampiran 1
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas/Semester

: VII/1

Tahun Ajaran

: 2020/2021

Kompetensi Inti

:

KI 1

:Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

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

KI 4

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

3.3
Memahami
prosedur
pengklasifikasian
makhluk hidup dan
benda-benda tak hidup
sebagai sebagian kerja
ilmiah,
serta
mengklasifikasikan
berbagai makhluk hidup
dan benda-benda tak
hidup berdasarkan ciri
yang diamati dan

Materi Pokok








Ciri-ciri
kehidupan
makhluk
hidup
Ciri-ciri
kingdom
monera
Ciri-ciri
kingdom
rotista
Ciri-ciri
kingdom
fungi
Ciri-ciri
kingdom
plantae
Ciri-ciri
kingdom
animalia

Kegiatan Pembelajaran

Mengamati
Diberikan media pop-up
book yang berisi materi
ciri kehidupan makhluk
hidup dan ciri klasifikasi
5 kingdom
Mencoba
Mendiskusikan
penyelesaian soal pada
LKPD yang diberikan
meliputi ciri-ciri dari 5
kingdom
Menanya
Siswa menanya seputar
materi klasifikasi pada saat
presentasi
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan
ciri-ciri dari ke 5
kingdom
 Menjelaskan secara
lisan
mengenai
ciri-ciri dari ke 5
kingdom
Menalar

Indikator
Kompetensi
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Pencapaian

Alokasi
Penilaian

Menjelaskan
Tes
pengertian
Non tes
klasifikasi
Menjelaskan
Presentasi
prosedur
mengklasifikasikan
berbagai makhluk
hidup
Mengidentifikasi
ciri-ciri makhluk
hidup
Menjelaskan ciriciri dari kingdom
monera
Menjelaskan ciriciri dari kingdom
Protista
Menjelaskan ciriciri dari kingdom
fungi
Menjelaskan ciriciri dari kingdom
plantae
Menjelaskan ciriciri dari kingdom
animalia

Sumber Belajar

Waktu
6 JP

1. Buku
cetak
:
Widodo, Wahono,
dkk. 2017. Ilmu
Pengetahuan
AlamSMP/MTS
Kelas VII Semester
1.
Jakarta
:
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia
2. Buku cetak : Nuh
Muhammad,dkk.
2014.
Ilmu
Pengetahuan
Alam.
Jakarta:
Kementrian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia
3. Buku
pop-up
edukasi klasifikasi
makhluk
hidup
untuk SMP kelas
VII
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4.3
Mengumpulkan
data dan melakukan
klasifikasi
terhadap
benda
-benda,
tumbuhan, dan hewan
yang ada di lingkungan
sekitar.

Mendiskusikan
tentang
apa yang telah dipelajari
dengan
pemahamaan
sebelumnya
dan
penyelesaian soal LKPD

4.3.1 Mempresentasikan
hasil klasifikasi terhadap
benda-benda
tumbuhan
dan hewan yang ada di
lingkungan sekitar
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. IDETINTAS SEKOLAH

Santuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: VII/1

Materi

: Klasifikasi Makhluk Hidup

Sub materi

: Ciri kehidupan makhluk hidup dan 5 Ciri Kingdom

Alokasi Waktu

: 6 JP X 45 menit

B. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2.

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

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

No

Kompetensi Dasar
Memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan

3.3

benda-benda tak hidup sebagai sebagian kerja ilmiah, serta
mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup dan benda-benda
tak hidup berdasarkan ciri yang diamati dan

4.3

Mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar.
Indikator

3.3.1

Menjelaskan pengertian klasifikasi

3.3.2

Menjelaskan prosedur mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup

3.3.3

Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup

3.3.4

Menjelaskan ciri-ciri kingdom monera

3.3.5

Menjelaskan ciri-ciri kingdom Protista

3.3.6

Menjelaskan ciri-ciri kingdom fungi

3.3.7

Menjelaskan ciri-ciri kingdom plantae

3.3.8

Menjelaskan ciri-ciri kingdom animalia

4.3.1

Mempresentasikan hasil klasifikasi terhadap benda-benda tumbuhan
dan hewan yang ada di lingkungan sekitar

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model
pembelajaran kooperatif learning, metode diskusi, tanya jawab siswa dapat menjelaskan ciriciri dari kingdom monera, kingdom protista, kingdom jamur, kingdom plantae, dan kingdom
animalia, Menganalisis ciri-ciri morfologi dari kingdom monera (Bakteri dan alga biru),
kingdom protista (amoeba, euglena, dan alga merah), kingdom plantae (Bryophyta,
teridophyta, dan Spermatophyta), kingdom fungi, kingdom animalia. Selain itu, siswa dapat
menunjukkan rasa percaya diri, kejujuran, dan kerja sama selama pembelajaran.
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E. MATERI PEMBELAJARAN

Faktual

: Peranan 5 kingdom dalam kehidupan manusia

Konseptual

: Ciri-ciri ke 5 kingdom

F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan

: Saintifik

Model

: Pembelajaran Kooperatif Learning dengan pop-up book

Metode

: Diskusi, Tanya Jawab, Tugas, dan Ceramah

G. MEDIA PEMBELAJARAN

Media : Pop-up book, LCD, Video pembelajaran dari youtube

H. SUMBER BELAJAR
1. Buku cetak : Widodo, Wahono, dkk. 2017. Ilmu Pengetahuan AlamSMP/MTS
Kelas VII Semester 1. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
2. Buku cetak : Nuh Muhammad,dkk. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Buku pop-up edukasi klasifikasi makhluk hidup untuk SMP kelas VII
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 (2 JP)
Bentuk Kegiatan

Langkah - Langkah Kegiatan

10 menit

A. Kegiatan Pendahuluan
Menyiapkan fisik dan psikis

Guru memberi salam dan menanyakan kabar pada siswa
Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa
Guru melakukan presensi dan pengkondisian kelas

Apersepsi

Alokasi waktu



Guru menampilkan gambar pada slide power point yang
ditampilkan pada layar yakni gambar ciri kehidupan makhluk
hidup. Setelah itu guru bertanya kepada peserta didik, “Anakanak, coba perhatikan gambar berikut!”. Guru memberikan sedikit
waktu kepada peserta didik untuk berpikir. “Apa perbedaan antara
kedua gambar tersebut?” Ibu/bapak meminta peserta didik A
untuk menjawab



Guru mendengarkan peserta didik menjawab pertanyaan



Guru kembali bertanya kepada siswa “Perhatikan gambar bakteri
tersebut, bagaimana ciri-ciri dari bakteri tersebut?”



Siswa diingatkan lagi untuk membaca buku terkait materi yang
akan dibahas
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Tujuan Pembelajaran

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik
60 menit

B. Kegiatan Inti
Model Scientific



Fase 1 Mengamati

Guru menjelaskan tentang ciri-ciri kehidupan makhluk hidup dan
ciri-ciri dan kingdom monera kepada peserta didik



Peserta didik melakukan kegiatan mengamati ciri-ciri makhluk
hidup dan ciri-ciri kingdom monera melalui video pembelajaran



Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, satu kelompok
terdiri dari 4-5 siswa dan membagikan LKPD kepada siswa

Fase 2 Menanya



Guru

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan jika ada materi
yang tidak dimengerti dalam menjawab LKPD


Peserta didik mencermati petunjuk kegiatan. Guru memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya terkait kegiatan
diskusi kelompok yang akan dilakukan.

Fase 3 Mengumpulkan informasi



Dari ke 5 kelompok yang sudah dibagi, guru meminta peserta
didik untuk mencari tahu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri pada
kingdom monera melalui buku pop-up book pada halaman 3-10

Fase 4 Menalar



Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dan mengolah data
hasil diskusi yang di dapatkan dari buku pop-up book
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Fase 5 Mengkomunikasikan



Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya antar teman
sekelas.

Pada saat presentasi, kelompok lain diharapkan

menanggapi dan bertanya apabila tidak sesuai dengan hasil diskusi
kelompoknya.


Peserta didik mendengarkan jawaban guru apabila terdapat
kekeliruan

C. Penutup
Umpan balik

10 menit
Peserta didik diminta untuk merangkum materi yang telah diperoleh
Peserta didik diminta membuat kesimpulan yang telah diperoleh

Refleksi kegiatan pembelajaran

Peserta didik merefleksikan materi yang telah diperoleh. Guru bertanya
kepada peserta didik manfaat apa yang diperoleh dari materi yang
dipelajari

Tindak lanjut

Guru meminta setiap siswa untuk membaca buku pop-up tentang ciri-ciri
kingdom protista dan kingdom fungi

Rencana kegiatan selanjutnya

Guru menyampaikan bahwa peserta didik akan melakukan diskusi dan
presentasi kelompok materi ciri-ciri kingdom plantae dan kingdom fungi
pada kegiatan pembelajaran berikutnya

Salam penutup

Guru memberikan salam penutup
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Pertemuan 2 (2JP)
Bentuk Kegiatan

Langkah - Langkah Kegiatan

10 menit

A. Kegiatan Pendahuluan
Menyiapkan fisik dan psikis

Guru memberi salam dan menanyakan kabar pada siswa
Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa
Guru melakukan presensi dan pengkondisian kelas

Apersepsi

Alokasi waktu



Guru menampilkan gambar pada slide power point yang
ditampilkan pada layar yakni gambar amoeba dan jamur. Setelah
itu guru bertanya kepada peserta didik, “Anak-anak, coba
perhatikan gambar berikut!”. Guru memberikan sedikit waktu
kepada peserta didik untuk berpikir. Lalu guru memberikan
pertanyaan :
1. “Apa perbedaan antara kedua gambar tersebut”?
2. “dari kedua gambar tersebut yang mana termasuk ke dalam
kingdom apa?
3.

“Bagaimana ciri-ciri dari tiap kingdom tersebut”?
Pertanyaan di atas disajikan dengan menggali umpan balik dari
peserta didik secara interaktif.



Guru meminta 3 siswa untuk menjawab pertanyaan yang sudah
diberikan
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Tujuan Pembelajaran

Guru mendengarkan peserta didik menjawab pertanyaan

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik
60 menit

B. Kegiatan Inti
Model Scientific



Fase 1 Mengamati

Guru menjelaskan tentang ciri-ciri kingdom protista dan kingdom
fungi kepada peserta didik



Peserta didik melakukan kegiatan mengamati ciri-ciri kingdom
Protista dan kingdom fungi melalui video



Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, satu kelompok
terdiri dari 4-5 siswa dan membagikan LKPD kepada siswa

Fase 2 Menanya



Guru

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan jika ada materi
yang tidak dimengerti dalam menjawab LKPD


Peserta didik mencermati petunjuk kegiatan. Guru memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya terkait kegiatan
diskusi kelompok yang akan dilakukan.

Fase 3 Mengumpulkan informasi



Dari ke 5 kelompok yang sudah dibagi, guru meminta peserta
didik untuk mencari tahu ciri-ciri pada kingdom fungi dan
kingdom plantae melalui buku pop-up book pada halaman 11-14

Fase 4 Menalar



Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dan mengolah data
pengamatan dan hasil diskusi yang di dapatkan dari buku pop-up

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

Fase 5 Mengkomunikasikan



Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya antar teman
sekelas.

Pada saat presentasi, kelompok lain diharapkan

menanggapi dan bertanya apabila tidak sesuai dengan hasil diskusi
kelompoknya.


Peserta didik mendengarkan jawaban guru apabila terdapat
kekeliruan
10 menit

C. Penutup
Umpan balik

Peserta didik diminta untuk merangkum materi ciri-ciri kindom protista
dan kingdom fungi yang telah diperoleh
Peserta didik diminta membuat kesimpulan materi ciri-ciri kingdom
protista dan kingdom fungi yang telah diperoleh

Refleksi kegiatan pembelajaran

Peserta didik merefleksikan materi ciri-ciri kingdom Protista dan kingdom
fungi yang telah diperoleh. Guru bertanya kepada peserta didik manfaat
apa yang diperoleh dari materi yang dipelajari

Tindak lanjut

Guru meminta setiap siswa untuk membaca buku pop-up tentang ciri-ciri
kingdom protista dan ciri kingdom fungi lalu mengerjakan soal pada
halaman terakhir buku pop-up sebagai latihan

Rencana kegiatan selanjutnya

Guru menyampaikan bahwa peserta didik akan melakukan diskusi dan
presentasi

kelompok

materi kingdom

pembelajaran berikutnya
Salam penutup

Guru memberikan salam penutup

animalia

pada kegiatan
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Pertemuan 3 (2JP)
Bentuk Kegiatan

Langkah - Langkah Kegiatan

10 menit

A. Kegiatan Pendahuluan
Menyiapkan fisik dan psikis

Guru memberi salam dan menanyakan kabar pada siswa
Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa
Guru melakukan presensi dan pengkondisian kelas

Apersepsi

Alokasi waktu



Guru menampilkan gambar ikan pada slide power point dengan
meminta siswa untuk menyimak dan memperhatikan gambar
pohon dan ikan dengan mengajukan pertanyaan kepada para
siswa:
1. “Apakah anak-anak pernah memakan ikan?”
2. “Bagaimana ciri-ciri fisik dari ikan?”
3. “Bagaimana ciri-ciri dari pohon?”
Pertanyaan di atas disajikan dengan menggali umpan balik dari
peserta didik secara interaktif.



Guru meminta 2 ssiwa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru



Guru mendengarkan peserta didik menjawab pertanyaan
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Tujuan Pembelajaran

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik

60 menit

B. Kegiatan Inti
Model Scientific



Fase 1 Mengamati

Guru menjelaskan tentang ciri-ciri kingdom plantae dan kingdom
animalia kepada peserta didik



Peserta didik melakukan kegiatan mengamati ciri-ciri kingdom
plantae dan animalia melalui video



Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, satu kelompok
terdiri dari 4-5 siswa dan membagikan LKPD kepada siswa

Fase 2 Menanya



Guru

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan jika ada materi
yang tidak dimengerti dalam menjawab LKPD


Peserta didik mencermati petunjuk kegiatan. Guru memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya terkait kegiatan
diskusi kelompok yang akan dilakukan.

Fase 3 Mengumpulkan informasi



Dari ke 5 kelompok yang sudah dibagi, guru meminta peserta
didik untuk mencari tahu ciri-ciri dari kingdom animalia yang
terdapat dalam buku pop-up pada halaman 15-24

Fase 4 Menalar



Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi dan mengolah data
pengamatan dan hasil diskusi yang di dapatkan dari buku pop-up
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Fase 5 Mengkomunikasikan



Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya antar teman
sekelas.

Pada saat presentasi, kelompok lain diharapkan

menanggapi dan bertanya apabila tidak sesuai dengan hasil diskusi
kelompoknya.


Peserta didik mendengarkan jawaban guru apabila terdapat
kekeliruan
10 menit

C. Penutup
Umpan balik

Peserta didik diminta untuk merangkum materi kingdom plantae dan
kingdom animalia yang telah diperoleh
Peserta didik diminta membuat kesimpulan materi kingdom plantae dan
kingdom animalia yang telah diperoleh

Refleksi kegiatan pembelajaran

Peserta didik merefleksikan materi kingdom plantae dan animalia yang
telah diperoleh. Guru bertanya kepada peserta didik manfaat apa yang
diperoleh dari materi yang dipelajari dan meminta sisiwa untuk
mengumpulkan tugas latihan soal yang sudah dikerjakan minggu lalu

Rencana kegiatan selanjutnya

Guru menyampaikan bahwa peserta didik membuat mind map materi
kingdom plantae dan animalia dan dikumpulkan sebelum ulangan harian
ulangan.

Salam penutup

Guru memberikan salam penutup
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1 (LKPD)

Nama Anggota

:

1. …………..
2. …………..
3. …………..

4. …………..
5. …………..
A. TUJUAN :
1. Melalui kegiatan diskusi dalam menyelesaikan soal dalam media pop-up book peserta
didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri kingdom
monera dan kingdom protista secara umum, menganalisis ciri-ciri kingdom monera
dan kingdom Protista dan mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD
2. Selama melakukan kegiatan pembelajaran siswa mampu menunjukkan sikap teliti dan
rasa ingin tahu selain itu memunculkan sikap sosial yakni kerja sama dalam kelompok
B. LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok di bagian pojok kanan atas
3. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop-up book sesuai petunjuk dari guru
5. Kerjakanlah perintah yang diberikan oleh guru
C. PERTANYAAN DISKUSI
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1. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. Jelaskan perbedaan dari biotik dan abiotik!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
3. Berikan masing-masing 3 contoh bakteri yang merugikan dan menguntungkan.
Jelaskan!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………
4. Jelaskan ciri-ciri umum dari kingdom monera!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
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Lampiran 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2 (LKPD)
Nama Anggota

:

1. …………..
2. …………..
3. …………..

4. …………..
5. …………..
A. TUJUAN :

Kelas

:

1. Melalui kegiatan diskusi dalam menyelesaikan soal dalam media pop-up book peserta
didik diharapkan mampu mengidentifikasi, ciri-ciri kingdom fungi dan kingdom
plantae secara umum, menganalisis ciri-ciri kingdom fungi dan kingdom Plantae dan
mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD
2. Selama melakukan kegiatan pembelajaran siswa mampu menunjukkan sikap teliti dan
rasa ingin tahu selain itu memunculkan sikap sosial yakni kerja sama dalam kelompok
B. LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok di bagian pojok kanan atas
3. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop-up book sesuai petunjuk dari guru
5. Kerjakanlah perintah yang diberikan oleh guru
C. PERTANYAAN DISKUSI
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1. Jelaskan ciri-ciri khas dari kingdom fungi!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
2. Mengapa pada makanan terutama pada roti dapat cepat mengalami penjamuran ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
3. Mengapa dalam pembuatan nata dengan coco diperlukan bakteri Acetobacter
xylinum?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
4. Jelaskan dua kelompok protozoa yang dibedakan berdasarkan alat geraknya!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..
5. Sebutkan ciri-ciri dari amoeba!
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Lampiran 5
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 3 (LKPD)

Nama Anggota

:

1. …………..
2. …………..
3. …………..
4. …………..
5. …………..
A. TUJUAN :
1. Melalui kegiatan diskusi dalam menyelesaikan soal dalam media pop-up book peserta
didik diharapkan mampu mengidentifikasi, ciri-ciri kingdom animalia secara umum,
meganalisis ciri-ciri kingdom fungi dan kingdom Plantae dan mempresentasikan hasil
diskusi pengerjaan LKPD
2. Selama melakukan kegiatan pembelajaran siswa mampu menunjukkan sikap teliti dan
rasa ingin tahu selain itu memunculkan sikap sosial yakni kerja sama dalam kelompok
B. LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN
1. Duduklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan
2. Isilah nama anggota kelompok di bagian pojok kanan atas
3. Silahkan perhatikan penjelasan dari guru
4. Bukalah pop-up book sesuai petunjuk dari guru
5. Kerjakanlah perintah yang diberikan oleh guru
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C. PERTANYAAN DISKUSI
1. Apa yang dimaksud dengan hewan berdarah dingin! Sebutkan contohnya
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..
2. Jelaskan perbedaan ciri-ciri dari cacing pipih dan cacing gilik!
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..
3. Mengapa pada aves dan mamalia memiliki ciri-ciri homoiotermik?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Perhatikan tabel di bawah ini !
4. Isilah tabel di bawah ini ciri-ciri dari Bryophita dan pteriodopyta
No
1.
2
3
4
5

Bryophita

Pteriodopyta
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5. Jelaskan perbedaan ciri-ciri dari lumut hati, lumut daun dan lumut tanduk !
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………….
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Lampiran 6
PANDUAN SKORING LKPD 1
No soal

Kunci jawaban

1

Salah satu tujuan utama dari makhluk hidup
berkembang
biak adalah
untuk
mempertahankan jenisnya ( spesiesnya ) di
alam agar tidak punah. Dengan begitu
spesies yang bersangkutan akan terus dapat
di temukan di alam. Kepunahan adalah hal
yang sangat tidak diinginkan oleh makhluk
hidup.

2

3

Kriteria
Jika menjelaskan tujuan
makhluk hidup
berkembangbiak
Tidak menjelaskan tujuan
makhluk hidup
berkembangbiak

Perbedaanya adalah makhluk biotik adalah Menjelaskan perbedaan biotik
makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan abiotik
hewan, plankton, dan masih ada beberapa Tidak menjelaskan perbedaan
jenis yang digolongkan didalamnya. biotik dan abiotik
Sedangkan abiotik adalah makhluk tak
hidup atau disebut juga benda mati.
Contohnya seperti sepatu, motor, mobil,
tanah, air dan lain sebagainya.
Bakteri yang menguntungkan :
Jika menjelaskan ke 3 bakteri
yang menguntungkan dan
merugikan
 Cyanocobalamin, membantu
produksi vitamin B12 selama proses
Jika menjelaskan 2 bakteri
pencernaan. Bakteri ini memecah
yang menguntungkan dan
senyawa kompleks makanan
merugikan
sehingga mudah diserap dalam
Jika menjelaskan 1 bakteri
darah.
yang menguntungkan dan
 Tobacillus acidophilus, mengubah
merugikan
gula dan karbohidrat menjadi asam
laktat. Bakteri ini mengubah susu
menjadi yogurt.
Tidak menjelaskan bakteri
yang meguntungkan dan
 Acidophilus bifidus, membantu
merugikan
menurunkan kadar kolesterol dan
mencegah pertumbuhan jamur
“jahat” Candida albicans. Bakteri ini
membersihkan aliran darah dan
menghilangkan racun.
Bakteri yang merugikan :




Salmonella typhosa adalah bakteri
yang menyebabkan penyakit Tifus.
Haemophilus
influenza
adalah
bakteri yang menyebabkan penyakit
Influensa.
Clostridium tetani adalah bakteri

Skor
20

0

20
0

30

15

5

0
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yang menyebabkan penyakit Tetanus

4

Ciri-ciri umum kingdom monera :
 Tersusun atas satu sel ( uniseluler)
 Bentuk sel bervariasi ( Basilus,
Kokus dan Spiral)
 Tipe sel prokariotik.
 Memiliki dinding sel :
 Eubacteria (dinding sel mengandung
peptidoglikan)
 Archaebacteria ( dinding sel tidak
mengandung peptidoglikan)
 Tidak memiliki organel bermembran

Jika menyebutkan 7 aspek
30
Jika menyebutkan 5 aspek
15
Jika menyebutkan 3 aspek
5
Jika tidak menyebutkan 7
aspek

0
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Lampiran 7
PANDUAN SKORING LKPD 2
No
Kunci jawaban
soal
1
Ciri-ciri kingdom fungi
 Bersifat heterotrop (tidak dapat menghasilkan
makanan)
 Memiliki membran inti (bersifat Eukariotik)
 Memiliki dinding sel.
 Membentuk struktur Hifa.
 Berkembangbiak dengan spora
2

3

4

Mikroorganisme perusak roti yang utama adalah kapang,
dari kelompok Rhizopus, Aspergillus,
Pennicilium dan Eurotium. Kebusukan karena kapang
ditandai dengan adanya serabut putih seperti kapas atau
ada warna hitam, hijau dan merah. Kapang yang umum
ditemukan pada roti adalah Rhyzopus stolonifer dengan
warna putih seperti kapas dan spot hitam, sehingga
kapang ini sering disebut kapang roti.
 Membantu asam dari pengoksidasian gula yaitu
disakaridase spesifik seperti sukrase
 Pengoksidasian etanol
 Menyintesis selulosa dari fruktosa
 Membentuk asam dari etil alcohol dan propil
alcohol
 Kemampuan mengoksidasi asam asetat menjadi
CO2 dan H2



Flagellata
Hewan dari kelompok ini mempunyai flagel (
cambuk)
sebagai
alat
geraknya,
sehingga
disebut
kelas
Flagellata atau Mastigophora. Selain sebagai alat
gerak, flagel juga digunakan untuk mendapatkan
makanan, karena getaran flagel menyebabkan
terjadinya aliran air sekitar hewan tersebut yang
membawa makanan dalam bentuk pertikel padat
Sebagian besar flagellata mempunyai dua
flagellum. Letak flagellum ada yang di bagian
belakang sel (posterior) sehingga saat bergerak
seperti mendorong sel, dan ada yang di bagian
depan sel (anterior) sehingga saat bergerak
seperti menarik sel.

Kriteria
Jika
menyebutkan 5
aspek
Jika
menyebutkan 3
aspek
Tidak
menyebutkan 5
aspek
Menjelaskan
jamur pada roti
Tidak
menjelaskan
jamur pada roti

Jika
menjelaskan ke
5 aspek
Jika
menjelaskan 3
aspek
Jika
menjelaskan 1
aspek
Tidak
menjelaskan ke
5 aspek
Jika
menjelaskan
menjelaskan
kelompok
protozoa
Tidak
menjelaskan
kelompok
protozoa

Skor

20

10

0

20
0

20

10

5

0

30

0
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5

Rhizopoda
Rhizopoda (Sarcodina) berasal dari Bahasa
Yunani, yaitu Rhizo artinya akar, poda artinya
kaki, pseudo artinya palsu.Rhizopodaialah hewan
bersel satu dapat membentuk kaki semu
(pseudopodia).Timbulnya kaki semu
yang menjulur disebabkan oleh adanya aliran
sitoplasma yang menekan bagian tertentu dari
sel, hal ini menyebabkan Rhizopoda tidak
memiliki bentuk tetap.
Ciri-ciri amboeba :
 Memiliki kaki semu
 Bersel Satu
 Hidup bebas, di tanah atau di tempat berair yang
mengandung zat organic
 Berkembang biak dengan membelah diri

Jika
menyebutkan 4
aspek ciri
amoeba
Jika
menyebutkan 2
aspek ciri
amoeba
Tidak
menyebutkan 4
aspek

10

5

0
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Lampiran 8
PANDUAN SKORING LKPD 3
No
Kunci jawaban
soal
1
Hewan
berdarah
dingin atau
disebut
juga Poikiloterm adalah hewan yang suhu tubuhnya
kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya.
Poikiloterm suhu tubuhnya dipengaruhi oleh
lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi
dibandingkan dengan suhu tubuh luar
Contohnya ular, ikan, dan kadal
2
 Cacing pipih tidak memiliki kaki dan rangka.
Tubuhnya pipih, tidak memiliki saluran
pencernaan. Pada umumnya hidup sebagai
parasite, misalnya cacing pita dan cacing hati.
Cacing pipih yang hidup bebas adalah planaria,
yang hidup di air tawar.
 Cacing gilik memiliki tubuh berbentuk bulat
panjang. Pada umumnya, cacing itu hidup
sebagai parasite dan menyebabkan penyakit
pada makhluk hidup yang ditumpanginya.
Contoh cacing gilik yang hidup parasite pada
manusia adalah cacing perut, cacing tambang,
dan cacing kremi.
3

4

Karena memiliki kemampuan utnuk mengatur
tubu hnya sendiri, dan dapat meningkatkan
tubuhnya. Hal ini terjadi karena darah bersih
mengandung oksigen dan darah kotor
mengandung karbon dioksida terpisah



1.
2.
3.
4.

Kriteria

Skor

Jika menjelaskan
hewan berdarah
dingin
Tidak
menjelaskan
hewan berdarah
dingin
Jika menjelaskan
2 aspek
Jika menjelaskan
1 aspek
Tidak
menjelaskan 2
aspek

10

suhu Jika menjelaskan
suhu homoiotermik
yang Tidak
yang menjelaskan
homoiotermik
Jika menjelaskan
2 aspek

Bryophyta
1. Hidup di tempat lembab
2. Seperti tembok atau batuan lembab
3. Lumut memiliki bagian menyerupai akar,
batang, dan daun
4. Megalami pergiliran keturunan dengan
mengalami fase sporofit dan fase gametofit
Pterydophyta
Merupakan tumbuhan vaskuler yang paling
primitif.
Memiliki jaringan pengangkut (xilem dan
floem)
Secara umum telah dapat dibedakan akar,
batang dan daunnya.
Alat reproduksi aseksual berupa spora.

Jika menjelaskan
1 aspek
Tidak
menjelaskan ke 2
aspek

25
10
0

10
0

25

10
0
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5. Spora dihasilkan oleh sporofil (daun fertil)
6. Mengalami metagenesis (Fase sporofit lebih
dominan dari fase gametofit)

5



Tubuh lumut hati tersusun atas struktur tubuh
yang berbentuk hati pipih yang disebut talus
yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang,
maupun daun. Tumbuhan lumut mempunyai
tubuh yang terbagi menjadi dua lobus sehingga
tampak seperti lobus pada hati. Gametangium
pada lumut hati umumnya terdapat pada struktur
batang yang disebut arkegoniofor (tempat
penghasil arkegonium) dan anteridiofor (tempat
penghasil anteridium). Lumut hati juga bisa
melakukan perkembangbiakan aseksual dengan
sel yang disebut gemma. Gemma merupakan
struktur seperti mangkok yang terdapat di
permukaan gametofit. Contoh spesies lumut hati
adalah Marchantia polymorpha dan Porella.



Lumut daun adalah jenis tumbuhan lumut yang
sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada
umumnya,
satu
individu
lumut
daun
menghasilkan jenis gamet yang berbeda
sehingga dapat dibedakan mana individu jantan,
mana individu betina. Akan tetapi ada juga
tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet
jantan
anteridium)
dan
gamet
betina
(arkegonium) dalam satu individu. Pada fase
sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan
spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika
spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai,
spora lumut akan tumbuh menjadi protonema.
Protonema inilah yang akhirnya tumbuh
menjadi tumbuhan lumut baru. Contoh spesies
tumbuhan lumut daun adalah Polytrichum
juniperinum,
Pogonatum
cirratum,
dan
Aerobryopsis longissima.



Lumut tanduk mempunyai gametofit yang mirip
dengan gametofit pada lumut hati, perbedaan
antara keduanya hanya terdapat pada
sporofitnya. Sporofit pada lumut tanduk
mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh
seperti tanduk. Ciri unik dari lumut tanduk

Jika menyebutkan
3 aspek

30

Jika menyebutkan
1 aspek

15

Tidak
menyebutkan 3
aspek

0
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adalah sporofit akan terus tumbuh selama masa
hidup gametofit. Contoh dari lumut tanduk
adalah Anthoceros natans.
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Lampiran 9
SOAL EVALUASI BAB KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang (X)
1. Terdapat 5 kingdom pada klasifikasi makhluk hidup, kecuali ……….
a. Kingdom Monera
b. Kingdom Protista
c. Kingdom Bakteri
d. Kingdom Animalia
2. Bakteri yang berperan dalam pembuatan keju dan nata de coco adalah….
a. Streptococcus lactis dan Anabaena azollae
b. Streptococcus lactis dan Acetobacter xylum
c. Escherichia coli dan Vibro cholera
d. Acetobacter xylum dan Vibro cholera
3. Ciri-ciri umum pada bakteri adalah……
a. Memiliki bentuk : batang, spiral, dan bulat
b. Memiliki kaki semu
c. Memiliki akar, batang, dan daun
d. Dinding sel terdiri dari kitin
4. Alga biru (Cyanobacteria) merupakan organisme fotosintetik karena memiliki
pigmen….
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a. klorofil, fikoxantin, karotenoid, xantofi
b. klorofil, fikobilin, karotenoid, xantofil
c. klorofil, fikobilin, karotenoid, melanin
d. klorofil, karotenoid, fikosianin, fikoeritrin
5. perkembangbiakan dengan membelah dan fragmentasi merupakan ciri-ciri dari…
a. Cyanobacteria
b. Rhodophyta
c. Chlorophyta
d. Charophyta
6. Dinamakan susunan sel bakteri apa pada gambar di bawah ini . . . .
a. 1 streptokokus, 2 streptobasilus
b. 1 stafilokokus, 2 diplobasilus
c. 1 streptobasilus, 2 streptokokus
d. 1 stafilokokus, 2 streptokokus

7. Sel berbentuk oval memanjang dan terdapat mulut sel merupakan ciri-ciri dari…
a. Amoeba
b. Protozoa
c. Euglena
d. Flagellata
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8. Pada gambar di bawah ini termasuk dalam kingdom ….

a. Kingdom Monera
b. Kingdom Animalia
c. Kingdom Plantae
d. Kingdom Protista
9. Pernyataan berikut yang benar mengenai tidak dapat membuat makanannya
sendiri adalah..
a. Heterotrof
b. Autotrof
c. Eukariota
d. Prokariota
10. Bakeri Aspergillus oryzae berperan dalam pembuatan…
a. Keju dan nata de coco
b. Kecap dan keju
c. Kecap dan tauco
d. Tape dan roti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

11. Menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab merupakan
fungsi dari …
a. Bryophyta
b. Rizoid
c. Pteridophyta
d. Spermatophyta
12. Memiliki kaki semu sebagai alat gerak merupakan ciri-ciri dari…
a. Fllagela
b. Euglena
c. Rhodophyceae
d. Amoeba
13. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua yaitu …
a. Bryophyta dan Spermatophyta
b. Monocotyledoneae dan Dycotiledoneae
c. Gymnospermae dan Angiospermae
d. Sporangium dan strobilus
14. Pada kingdom animalia terdapat 2 jenis yaitu …
a. seksual dan aseksual
b. Invertebrata dan Vertebrata
c. Eukariotik dan heterotrof
d. Multiseluler dan seluler
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15. Hewan yang tidak memiliki jaringan sejati disebut…
a. Parazoa
b. Eumetazoa
c. Radiata
d. Bilateria
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URAIAN
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!
1. Jelaskan tujuan dilakukan pengklasifikasian makhluk hidup!
2. Perhatikan gambar di bawah ini!

Dari gambar di atas termasuk ke dalam kingdom…. Dan jelaskan ciri-ciri dari
kingdom tersebut!
3. Seorang siswa menemukan suatu organisme yang hidup di laut, melekat di suatu
tempat, berwarna jingga, berbentuk seperti vas bunga, dan memiliki lubang-lubang di
permukaan tubuhnya. Organisme tersebut termasuk kelompok ? disertai dengan
alasan
4. Protista masuk ke dalam kingdom tersendiri sehingga muncul sistem lima kingdom.
Sebutkan tiga contoh kelompok organisme yang tergolong protista!
5. Perhatikan gambar di bawah ini!

A

B
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C

D

Gambar diatas merupakan contoh dari kingdom plantae yaitu spermatophyta. Sebutkan jenis
buah diatas dan sebutkan ciri-ciri umum dari spermatophyta tersebut!
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KUNCI JAWABAN
I.

Pilihan Ganda

1. C
2. B
3. A
4. D
5. A
6. B
7. C
8. D
9. A
10. C
11. B
12. D
13. C
14. B
15. A

II.

Uraian

1. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu:
a. Menyederhanakan makhluk hidup supaya lebih mudah dipelajari
b. Mendeskripsikan ciri – ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis dan lebih
mudah dikenali
c. Mengelompokkan makhluk hidup sesuai persamaan ciri
d. Mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi
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2. Termasuk ke dalam kingdom animali
Berikut adalah ciri-ciri animalia :
a.

Multiseluler (bersel banyak)

b. Eukariotik (memiliki membrane inti sel)
c.

Heterotrof (tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga makanannya
didapatkan dari organisme lain)

d. Tidak berdinding sel (menjadikan sel hewan elastis, berbeda dengan sel yang
memiliki dinding sel yang tampak kaku)
e.

Tidak berklorofil

f. Habitat di darat maupun air
g.

Menanggapi rangsang dengan aktif

3. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan di atas sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh
porifera.
a. Ciri utama dari porifera yaitu permukaan tubuhnya memiliki pori atau lubang dan
biasa dikenal dengan hewan berpori.
b.

Cnidaria adalah hewan berongga, contohnya ubur-ubur.

c. Echinodermata merupakan kelompok hewan berkulit duri.
4. Contoh Organisme yang Tergolong Protista:
a. Emtamoeba histolityca
b. Trypanosoma evansi
c. Paramecium caudatum
5. a. Mangga
b. alpukat
c. jambu biji
d. apel
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Ciri-ciri umumnya adalah :
a. menghasilkan bunga sebagai alat perkembangan generative
b. tubuh terdiri atas daun, batang, dan akar sejati
c. berkembang biak menggunakan biji
d. mempunyai pembuluh floem dan xylem
e. cara hidup fotoautotrof
f. habitat di darat
g. Tumbuhan biji berkembangbiak nya secara aseksual maupun secara seksual
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Lampiran 10
PANDUAN SKORING EVALUASI KOGNITIF SOAL ULANGAN HARIAN
I.

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

II.

Uraian
Rubrik Penilaian

No

Soal
1. Jelaskan tujuan dilakukan pengklasifikasian
makhluk hidup (C2)

Skor

Keterangan

4

Peserta didik mampu
menyebutkan 4 aspek
dengan baik dan benar :
a. Menyederhanakan
makhluk hidup
supaya lebih
mudah dipelajari
b. Mendeskripsikan
ciri – ciri makhluk
hidup untuk
membedakan tiap
jenis dan lebih
mudah dikenali
c. Mengelompokkan
makhluk hidup
sesuai persamaan
ciri
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d. Mengetahui
hubungan
kekerabatan dan
sejarah evolusi

3

Peserta didik mampu
menyebutkan 3 aspek
dengan baik dan benar

2

Peserta didik mampu
menyebutkan 2 aspek
dengan baik dan benar

1

Peserta didik mampu
menyebutkan 1 aspek
dengan baik dan benar

0

Peserta

didik

mampu
semua aspek

tidak

menjawab
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2. Perhatikan gambar di bawah ini!

8

Peserta didik mampu
menjawab

kingdom

animalia dan 7 aspek
dengan baik dan benar :
a. Multiseluler
(bersel banyak)
b. Eukariotik
(memiliki
_membran inti sel)
c.

Heterotrof
dapat

(tidak

membuat

makanannya
Dari gambar di atas termasuk ke dalam

sendiri,

sehingga

makanannya
kingdom…. Dan jelaskan ciri-ciri dari
kingdom tersebut! (C2)

didapatkan

dari

organisme lain)
d. Tidak

berdinding

sel (menjadikan sel
hewan

elastis,

berbeda dengan sel
yang

memiliki

dinding sel yang
tampak kaku)
e. Tidak berklorofil
f. Habitat

di

darat

maupun air
g. Menanggapi
rangsang
aktif

dengan
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7

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 6 aspek
dengan baik dan benar

6

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 5 aspek
dengan baik dan benar

5

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 4 aspek
dengan baik dan benar

4

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 3 aspek
dengan baik dan benar

3

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 2 aspek
dengan baik dan benar

2

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dan 1 aspek
dengan baik dan benar
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1

Peserta didik mampu
menyebutkan kingdom
animalia dengan benar
namun

tidak

menyebutkan ciri dari
kingdom animalai
0

Peserta

didik

mampu

tidak

menjawab

kingdom animali dan
semua aspek
3. Seorang siswa menemukan suatu organisme

3

Peserta didik mampu

yang hidup di laut, melekat di suatu tempat,

menjawab

berwarna jingga, berbentuk seperti vas bunga,

dengan baik dan benar :

dan memiliki lubang-lubang di permukaan

a. Ciri utama dari

tubuhnya.

Organisme

tersebut

3

aspek

porifera yaitu

termasuk

permukaan
kelompok ? disertai dengan alasan (C3)

tubuhnya memiliki
pori atau lubang dan
biasa dikenal
dengan hewan
berpori.
b.

Cnidaria adalah
hewan berongga,
contohnya uburubur.

c. Echinodermata
merupakan
kelompok hewan
berkulit duri
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2

Peserta didik mampu
menjawab 2 aspek
dengan baik dan benar

1

Peserta didik mampu
menjawab 1 aspek
dengan baik dan benar

0

Peserta didik tidak
mampu menjawab
semua aspek

4. Protista masuk ke dalam kingdom tersendiri
sehingga

muncul

sistem

lima

3

kingdom.

Peserta didik mampu
menjawab

Sebutkan tiga contoh kelompok organisme

3

aspek

dengan baik dan benar :

yang tergolong protista! (C1)

a. Emtamoeba
histolityca
b. Trypanosoma
evansi
c. Paramecium
caudatum
2

Peserta didik mampu
menjawab

2

aspek

dengan baik dan benar
1

Peserta didik mampu
menjawab

1

aspek

dengan baik dan benar
0

Peserta

didik

mampu
semua aspek

tidak

menjawab
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5. Perhatikan gambar di bawah ini!

7

Peserta didik mampu
menjawab

7

aspek

dengan baik dan benar :

A

a. menghasilkan bunga
sebagai alat
perkembangan
generative
B

b. tubuh terdiri atas
daun, batang, dan
akar sejati
c. berkembang biak
menggunakan biji

C

d. mempunyai
pembuluh floem dan
xylem

D

e. cara hidup
fotoautotrof
f. habitat di darat
g. Tumbuhan biji
Gambar
kingdom

diatas

merupakan

plantae

yaitu

contoh

dari

berkembangbiak nya
secara aseksual

spermatophyta.

maupun secara

Sebutkan jenis buah diatas dan sebutkan ciri-

seksual
ciri umum dari spermatophyta tersebut! (C1)

6

Peserta didik mampu
menjawab

6

aspek

dengan baik dan benar
5

Peserta didik mampu
menjawab

5

aspek

dengan baik dan benar
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4

Peserta didik mampu
menjawab

4

aspek

dengan baik dan benar
3

Peserta didik mampu
menjawab

3

aspek

dengan baik dan benar
2

Peserta didik mampu
menjawab

2

aspek

dengan baik dan benar
1

Peserta didik mampu
menjawab

2

aspek

dengan baik dan benar
0

Peserta

didik

mampu
semua aspek

Nilai = Jumlah Total Skor Pilihan Ganda + Jumlah Skor Uraian

tidak

menjawab

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138

Lampiran 11
PEDOMAN PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Nama siswa

:

Kelas

:

Materi pokok

:

Petunjuk pengisian

:

Lembar ini disi oleh guru/teman yang menilai sikap siswa. Berilah tanda silang (X) pada
kolom skor sesuai dengan sikap yang ditampilkan oleh siswa sesuai dengan kriteria sebagai
berikut :
4= Apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan pernyataan
3= Apabila peserta didik sering melakukan sesuai dengan pernyataan
2= Apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai dengan pernyataan
1= Apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan
1) Bekerja Sama
No
1
2

3
4
5

Aspek Pengamatan

Skor
1

2

1

2

3

4

3

4

Aktif dalam kelompok
Membantu menjelaskan kepada teman
kelompok apabila ada yang kurang
paham
Kesediaan melakukan tugas sesuai
kesepakatan
Tidak memaksakan kehendak sendiri
Tidak mendahulukan kepentingan
pribadi

2) Jujur
No
1
2
3
4
5

Aspek Pengamatan
Melaporkan infomrasi apa adanya
Mengakui kesalahan/kekurangan yang
dimiliki
Tidak mencotek saat melakukan ujian
atau tugas
Mengakui saat tidak ikut mengerjakan
tugas kelompok
Tidak melakukan plagiat (menyalin
karya orang lain)

Skor
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3) Rasa Ingin Tahu
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

1

Bertanya kepada teman
kelompomapabila ada materi yang
kurang dipahami
2
Mencoba menggunakan media
pembelajaran yang disediakan (pop up)
3
Aktif mencari referensi di internet
4
Bertanya kepada guru apabila ada
materi yang kurang dipahami
5
Menulis hal-hal penting yang
disampaikan guru
4) Percaya Diri
No
1
2

3
4
5

Aspek Pengamatan

Skor

Berani presentasi di depan kelas
Berani berpendapat, bertanya, atau
menjawab pertanyaan dari guru maupun
teman
Melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
Tidak mudah putus asa
Mampu membuat keputusan dengan
cepat

5) Teliti
No

Aspek Pengamatan

Skor
1

1
2
3
4
5

Tidak ada kesalahan dalam penulisan
kata LKPD yang dikumpulkan
Teliti dalam penulisan tanda baca pada
saat menulis LKPD
Tidak merusak media pembelajaran
Tidak banyak coretan pada LKPD
Mengisi semua soal dalam LKPD

2
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Lampiran 12
LEMBAR PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN
Kelas

:

Hari/Tanggal :
Materi Pokok :

No

Nama Siswa

Skor
Bekerja
Sama

Jujur

Rasa
Ingin
Tahu

Percaya
diri

Teliti

1
2
3
4
5
6
Petunjuk penskoran :
Nilai :
Rata-rat sikap bekerja sama + rata-rata sikap jujur + rata-rata sikap rasa ingin tahu +
rata-rata sikap percaya diri + rata-rata sikap teliti
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Lampiran 13
LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOROTIK DALAM PEMBELAJARAN
Hari/Tanggal

:

Kelas

:

Materi Pokok

:

No

Nama siswa

Kerja sama
dalam
diskusi/prsentasi

Ketepatan
menjawab
soal

Skor

Skor yang diberikan berkisar 1-3
Aspek yang dinilai
Kerja sama

Ketepatan

Pedoman penilaian
Skor maksimal = 6
Nilai

=

Rubrik
Skor 1 : Tidak mau bekerja sama dengan teman
lain
Skor 2 : Mau bekerja sama tetapi masih
mengedepankan ego
Skor 3 : Mau bekerja sama dengan teman
kelompok
Skor 1 : tidak dapat mengerjakan/menyelesaikan
soal (lebih dari 50% salah)
Skor 2 : jawaban yang dipaparkan kurang tepat
(50% sudah benar)
Skor 3 : tepat dalam menjawab soal
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Lampiran 14
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Lampiran 15
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Lampiran 16
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Lampiran 17
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Lampiran 18
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Lampiran 19
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Lampiran 20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
157

Lampiran 21
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Lampiran 22
Tabel Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis kebutuhan
No

Pertayaan
Model pembelajaran apa saja yang

1.

digunakan oleh bapak/ibu dalam
pembelajaran Biologi
Apakah dalam pembelajaran

2.

membutuhkan media pembelajaran

3.

Media pembelajaran seperti apa yang
bapak/ibu gunakan dalam
pembelajaran Biologi khususnya
materi klasifikasi makhluk hidup
Kendala apa yang bapak/ibu temui

4.

pada materi klasifikasi mahkluk hidup
Apakah menurut bapak/ibu pada

5.

pembelajaran di butuhkan gambar ?

Pernahkah bapak/ibu menggunakan
6.

media pop-up dalam pembelajaran
Kendala apa yang bapak/ibu temui

7.

dalam membuat media pembelajaran
pop-up

Jawaban
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Lampiran 23
Tabel Instrument Validasi Media Pop-scrapbook pada Materi Klasifikasi Makhluk
Hidup untuk Kelas VII SMP
Hasil penelaan dan
Skor
No

Aspek yang di nilai

Komentar
1

A

Aspek Konten/Isi

1.

Kesesuaian isi media
dengan kompetensi inti
(KI) dan kompetensi
dasar (KD)

2.

Kesesuaian media popup dengan indicator
materi klasifikasi
makhluk hidup pada RPP

3.

Ringkasan materi
klasifikasi makhluk
hidup mendukung
pembelajaran

4.

Membangkitkan minat
dan rasa ingin tahu siswa
Kesesuaian media

5.

pembelajaran dengan
materi klasifikasi
makhluk hidup

2

3

4
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6.

Kesesuaian dengan
tingkat berpikir siswa
kelas VII SMP

Total aspek konten/isi
B

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian

1.

Keruntutan konsep
Kelengkapan penyajian

2.
Kefektifan dalam
3.

penggunaaan

Total Aspek Cara Penggunaan
dan Penyajiaan
C
1.
1.

Aspek Bahasa
Bahasa bersifat
komukatif dan mudah
dipahami
Kejelasan instruksi

2. 2.

petunjuk

Total Aspek Bahasa
D
1.
1.

Aspek Tampilan
Kesesuain materi dengan
sampul depan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161

Kejelasan informasi
2. 2.

judul pop-up materi
klasifikasi mahkluk
hidup

3. 3.

4.

Kualitas bahan sampul

Desain tampilan pop-up

4.
Kemenarikan warna,
5. 5.

gambar, dan huruf yang
digunakan

Total Aspek Tampilan
Jumlah skor yang didapat= Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata = Jumlah skor yang diperoleh/jumlah keselurahan item = 4
Jumlah seluruh item = 16
Keterangan :
1 = Sangat kurang baik
2 = Kurang baik
3 = Baik
4 = Sangat baik
Komentar umum dan saran perbaikan
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kesimpulan
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
1. Pop-up book layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Pop-up book layak digunakan/uji coba dengan revisi
3. Pop-up book layak digunakan/uji coba lapangan
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Lampiran 24
Tabel Rubrik Penilaian Media Pop-scrapbook
Pertanyaan
Indikator
NO

Skor

Aspek yang dinilai

A. Aspek Konten/Isi
1.

Kesesuaian isi media dengan Kompetensi Inti (KI)

Memenuhi 3

dan Kompetensi Dasar (KD)

aspek

1. Kompetensi Inti (KI)

4

Memenuhi 2

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir aspek

3

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang Memenuhi 1
diampu.

aspek

2. Kompetensi Dasar

2

Tidak

3.3 Memahami prosedur pengklasifikasian makhluk memenuhi ke 3

1

hidup dan benda-benda tak hidup sebagai sebagian aspek te
kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai
makhluk

hidup

dan

benda-benda

tak

hidup

berdasarkan ciri yang diamati dan
3. Kompetensi Dasar
4.3 Mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi
terhadap benda -benda, tumbuhan, dan hewan yang
ada di lingkungan sekitar.
2.

Kesesuaian media pop-up book dengan indikator Memenuhi 6-8
materi klasifikasi mahkhluk hidup sebagai berikut :
Terdapat 9 indikator :

indikator
Memenuhi 5-2

4
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3.3.1 Menjelaskan pengertian klasifikasi
3.3.2

indikator

3

Menjelaskan prosedur mengklasifikasikan berbagai
Memenuhi 1
makhluk hidup
indikator

2

3.3.3 Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup
Tidak
3.3.4 Menjelaskan ciri-ciri dari kingdom monera
memenuhi

1

3.3.5 Menjelaskan ciri-ciri dari kingdom Protista
semua indikator
3.3.6 Menjelaskan ciri-ciri dari kingdom fungi
3.3.7 Menjelaskan ciri-ciri dari kingdom plantae
3.3.8 Menjelaskan ciri-ciri dari kingdom animalia
4.3.1

Mempresentasikan hasil klasifikasi terhadap bendabenda tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan
sekitar

3.

Ringkasan

materi

klasifikasi

makhluk

hidup Memenuhi 3

mendukung pembelajaran :

aspek

1. Isinya lengkap namun singkat

Memenuhi 2

2. Isinya mudah dipahami

aspek

3. Pembatas ringkasan antar sub kingdom

4

3

monera, Memenuhi 1

2

kingdom protista, kingdom jamur, kingdom plantae, aspek
dan kingdom Animalia

Tidak

1

memenuhi
semua aspek
4.

Media membangkitkan minat dan rasa ingin tahu

Memenuhi 3

siswa

aspek

1. Sampul yang menarik

Memenuhi 2

2. Berwarna-warni

aspek

4

3
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3. Gambar yang disertai dengan penjelasan

Memenuhi 1

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
5.

Kesesuaian media pembelajaran dengan materi

Memenuhi

klasifikasi makhluk hidup

aspek

1. Memuat materi kingdom monera

Memenuhi

2. Memuat materi kingdom Protista

aspek

3. Memuat materi kingdom jamur

Memenuhi

4. Memuat materi kingdom plantae

aspek

5. Memuat materi kingdom Animalia

Tidak

4-5 4

memenuhi

3

3

2

2

1
5

aspek
6.

Kesesuain dengan tingkat kemampuan berpikir kelas Memenuhi
VII

3

4

2

3

1

2

aspek

1. Terdapat soal pada tingkat C1-C3

Memenuhi

2. Soal mengajak siswa untuk berpikir kritis

aspek

3.

Memenuhi

Kreasi media membuat siswa untuk berpikir kreatif

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
No

Pertanyaan
Aspek yang dinilai

Skor
Indikator
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B. Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
1.

Keruntutan konsep

Memenuhi 3

Kategori :

aspek

1. Ringkasan materi urut mulai dari kingdom monera, Memenuhi 2

4

3

kingdom protista, kingdom jamur, kingdom plantae, aspek
dan kingdom animalia

Memenuhi 1

2

2. Gambar-gambar dalam pop-up mulai dari kingdom aspek
monera, kingdom protista, kingdom jamur, kingdom
plantae, dan kingdom animalia

Tidak

1

3. Pada setiap sub materi runtut mulai dari pengertian dan memenuhi

2.

ciri 5 kingdom

semua aspek

Kelengkapan penyajian

Memenuhi 5-4

1. Cover

aspek

2. Daftar isi

Memenuhi 2-3

3. KI dan KD

aspek

4. Tujuan pembelajaran

Memenuhi 1

5. Ringkasan materi

aspek

4

3

2

Tidak
memenuhi

1

semua aspek

3.

Kefektifan dalam penggunaan

Memenuhi 3

1. Mudah dibaca

aspek

2. Mudah dibuka

Memenuhi 2

4

3
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3. Mudah dibawa

aspek
Memenuhi 1

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
NO

Pertanyaan
Aspek yang dinilai

Indikator

Skor

C. Aspek Bahasa
1.

Bahasa bersifat komunikatif

Memenuhi 3

Karegori

aspek

1. Kalimat sederhana

Memenuhi 2

2. Mudah dipahami

aspek

3. Tidak menimbulkan makna ganda

Memenuhi 1

4

3

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
2.

Kejelasan instruksi

Memenuhi 3

1. Singkat

aspek

2. Jelas

Memenuhi 2

3. Tidak menimbulkan makna ganda

aspek
Memenuhi 1
aspek

4

3

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
168

Tidak

1

memenuhi
semua aspek
NO

Pertanyaan
Indikator

Aspek yang dinilai

Skor

D. Aspek Tampilan
1.

kesesuaian materi dengan sampul depan

Memenuhi 3

4

1. gambar pada sampul pop-up dan sampul ringkasan aspek
mewakili materi klasifikasi makhluk hidup

Memenuhi 2

3

2. keterangan kelas dan semester pada sampul benar aspek
(sesuai dengan yang telah ditetapkan kurikulum)
3. keterangan judul materi pada sampul benar

Memenuhi 1

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
2.

kejelasan informasi pop-up materi klasifikasi makhluk Memenuhi 4
hidup

4

aspek

1. menunjukkan bahwa ditujukan untuk kelas VII
2. menunjukkan bahwa materi klasifikasi makhluk hidup Memenuhi 2-3
aspek

dipelajari pada semester I
3. menunjukka

bahwa

3

pop-up

dipakai

dalam Memenuhi 1
aspek

2
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pembelajaran Biologi
4. menunjukkan nama pembuat media pop-up

Tidak

1

memenuhi
semua aspek

3.

desain tampilan pop-up

Memenuhi 3

1. berbentuk seperti buku

aspek

2. bentuk dari isi pop-up bervariasi

Memenuhi 2

3. kreatif dan menarik

aspek
Memenuhi 1

4

3

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
4.

kualitas bahan sampul

Memenuhi 3

1. Sampul pop-up tidak mudah rusak

aspek

2. sampul pop-up tebal

Memenuhi 2

3. tekstur sampul haluss

aspek
Memenuhi 1

4

3

2

aspek
Tidak

1

memenuhi
semua aspek
5.

kemenarikan hiasan warna, gambar, dan huruf yang Memenuhi 3
digunakan
2. pop-up berwarna kontras sehingga menarik

4

aspek
Memenuhi 2

3
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3. jenis font bervariasi

aspek

4. terdapat banyak gambar yang timbul ke atas ketika Memenuhi 1
dibuka

aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

Perhitungan hasil kuesioner
perhitungan skor yang didapat : Total A + Total B + Total C + Total D
rata-rata = jumlah skor yang diperoleh /jumlah kselurahan item
Jumlah keselurahan item = 16
keterangan :
Perhitungan hasil kuesioner
1 = Sangat Kurang Baik
perhitungan skor yang didapat : Total A + Total B + Total C + Total D
2 = kurang baik
rata-rata = jumlah skor yang diperoleh /jumlah kselurahan item
3 = baik
Jumlah
keselurahan
item = 16
4 = sangat
baik
keterangan
Komentas: dan saran perbaikan
1 …………………………………………………………………………………………
= Sangat Kurang Baik
2 …………………………………………………………………………………………
= kurang baik
3 …………………………………………………………………………………………
= baik
4 …………………………………………………………………………………………
= sangat baik

Kesimpulan
Berilah tanda silang (X) pada salah pilihan dibawah ini :
1. Pop-up book layak digunakan/uji coba tanpa revisi
2. Pop-up book layak digunakan/uji coba dengan revisi
3. Pop-up book layak digunakan/uji coba lapangan.

2

1

