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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN KARTU UNO PADA MATERI
SISTEM EKSKRESI MANUSIA SISWA KELAS VIII SMP
Angela Alpionita
161434012
Universitas Sanata Dharma
2020

Penggunaan media pembelajaran IPA belum bervariasi sehingga
mengakibatkan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut guru harus memberikan inovasi baru
mengenai pengembangan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi seperti
media pembelajaran permainan kartu Uno. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui prosedur pengembangan media permainan kartu Uno dan mengetahui
kelayakan media permainan kartu Uno pada materi ”Sistem ekskresi manusia”.
Penelitian ini merupakan Penelitian Pengembangan Research and
Development (R&D). Metode penelitian yang digunakan merujuk pada lima tahapan
metode Borg and Gall yakni menggali potensi masalah, pengumpulan data, desain
produk, validasi produk serta revisi produk. Produk yang dihasilkan berupa media
permainan kartu Uno yang divalidasi oleh satu pakar media, satu pakar materi, serta
dua guru IPA biologi kelas VIII SMP dari 2 sekolah.
Hasil validasi media permainan kartu Uno memperoleh nilai rata-rata 3,5.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan termasuk
dalam kriteria “Sangat Baik” layak untuk diujicobakan dalam lingkup terbatas pada
kegiatan pembelajarn dengan perbaikan sesuai komentar dan saran oleh validator.

Kata Kunci : R&D, Permainan Kartu Uno, Materi Sistem Ekskresi Manusia
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ABSTRACT
Development Of Uno Card Games As A Learning Media To Teach Human
Excression System For Eighth Grade Students

Angela Alpionita
161434012
Sanata Dharma University
2020

The use of science learning media has not varied so that it causes students
being less enthusiastic in participating in learning activities. In this regard, the
teacher must provide new innovations regarding the development of interesting and
varied learning media such as Uno card learrning media. The purpose of this study
was to determine the procedure for the development of the Uno card game and to
determine the feasibility of the Uno card playing media in the material "Human
excretion system".
This research is a Research and Development (R&D). The research method
used refers to the five stages of the Borg and Gal method, namely exploring potential
problems, data collection, product design, product validation and product revision.
The product produced was an Uno card game validated by one media expert, one
material expert, and two biology science teachers from 2 schools.
The results of validation Uno card game obtained an average value of 3.5.
Thus it can be concluded that the product developed is included in the criteria of
"Very Good" worthy of being tested in a limited scope in learning activities with
improvements according to comments and suggestions by the validator.

Keywords : R&D, Uno Card Game, Human Excretion System Material
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses kegiatan pembelajaran di sekolah melibatkan guru dan siswa, guru
sebagai seorang yang mendidik, sedangkan siswa berperan sebagai penerima
pengetahuan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 (dalam
Susanto 2014), menjelaskan bahwa pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Menurut pengertian ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik
kepada peserta didik agar terjadi proses mendapatkan ilmu pengetahuan, penguasaan
terhadap apa yang disampaikan pendidik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan
proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
Sani (2013), mengatakan dalam upaya mencapai keberhasilan pembelajaran,
guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, strategi yang
akan dilakukan, model pembelajaran yang akan diterapkan, media pembelajaran dan
sumber belajar yang harus digunakan. Ini didasarkan pada fakta bahawa pendidikan
pada dasarnya bersifat dinamis karena pengaruh beberapa perkembagan yang terjadi
menyebabkan pendidik harus menuangkan kreatifitas dalam pembelajaran. Kreatifitas
ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan
tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan
sesuatu.
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Penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran visual dalam
bentuk permainan kartu Uno. Pemilihan media ini didasari dari pelaksaannya yang
bisa dilakukan dimana saja dan banyak diminati oleh anak di usia SMP. Menurut
Desmita (2010), siswa SMP memiliki usia yang merupakan masa peralihan dari usia
anak–anak ke usia remaja. Perilaku yang disebabkan oleh masa peralihan ini
menimbulkan rasa keingintahuan pada hal-hal baru yang belum pernah ditemui
sebelumnya mengakibatkan muncul perilaku–perilaku yang mulai memunculkan
karakter diri. Media permainan kartu Uno juga memiliki kekhususan dan keunikan
dari sisi bentuk permainannya yang bersifat kompetitif dan menarik, sehingga dapat
menstimulasi peserta didik untuk aktif dan mengeksplorasi pengetahuannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Biologi kelas VIII SMP
Taman Dewasa Yogyakarta, SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok
Yogyakarta dan SMPN 1 Yogyakarta, didapatkan informasi bahwa dalam
pembelajaran biologi guru sudah menyadari pentingnya media pembelajaran, akan
tetapi pembelajaran yang dilakukan belum memenuhi kriteria efektif, efisien, dan
praktis. Sebagian peserta didik cenderung bersikap pasif hanya mendengar dan
mencatat. Diperlukan cara agar peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran,
memahami, mengingat dan menguasai konsep materi. Guru masih mencari media
yang sesuai dan mendukung kegiatan pembelajaran di kelas.
Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut yaitu dengan suatu media pembelajaran yang membantu siswa
dalam belajar dengan mudah dan menyenangkan. Menyenangkan dalam belajar di
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kelas yang berarti dapat membangkitkan minat, adanya keterlibatan penuh serta
terciptanya pemahaman (penguasaan atas materi yang dipelajari) dan nilai yang
membanggakan sesuai dengan pendapat (Mihaly, 2014).
Salah satu Kompetensi Dasar (KD) dalam pembelajaran biologi di SMP yakni
siswa dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi pada sistem ekskresi
manusia. Karakteristik materi sistem ekskresi manusia merupakan materi yang
bersifat konkrit tetapi untuk prosesnya tidak dapat dilakukan dengan indera, karena
kajiannya mencakup proses fisiologi yang terjadi di dalam tubuh manusia (Hanifah,
2011). Mengaplikasikan teori dibutuhkan media pembelajaran yang menjadikan
proses belajar mengajar menjadi tidak monoton dan membosankan untuk mendukung
peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Proses mengingat, memahami, dan menguasai konsep materi dapat dilakukan
dengan lebih menarik melalui permainan. Bermain memiliki dampak positif dalam
membantu proses kemampuan mengingat belajar peserta didik dan dapat
meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Media permainan kartu Uno berisi
pertanyaan dan jawaban terkait materi sistem ekskresi manusia. Keterangan
pertanyaan soal dan gambar secara berulang-ulang selama permainan membuat
peserta didik mengingat tanpa harus memaksa untuk menghafal materi pembelajaran
karena dalam kartu soal ada tulisan yang menerangkan gambar tersebut.
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Menurut Reni dan Luthfi (2015), permainan kartu Uno yang digunakan dalam
proses pembelajaran diadopsi dari permainan sehari-hari yang biasanya senang
dimainkan oleh anak-anak dapat dimodifikasi dengan mengintegrasikan materi
pelajaran sehingga di sekolah siswa dapat belajar sambil bermain.
Hasil penelitian Wahyu (2015), penggunaan media kartu Uno dinyatakan layak
dan efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep dan karakter siswa
pada pembelajaran IPA terpadu materi optik kelas VIII. Sedangkan dalam penelitian
Reni dan Luthfi (2015), didapatkan bahwa permainan kartu Uno yang dikembangkan
layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi pokok struktur atom. Hal
ini terbukti dengan persentase aktivitas belajar siswa yaitu 90,1 %.
Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian “Pengembangan Media
Permainan Kartu Uno Pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Siswa Kelas VIII SMP”.
Media Permainan kartu Uno mempunyai perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu
desain produk yang dihasilkan berbeda, materi serta sekolah tempat dilakukannya
validasi produk yang dikembangkan juga berbeda.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam
pengembangan media pembelajaran ini adalah :
1.

Bagaimana pengembangan produk media permainan kartu Uno pada materi
sistem ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP ?

2.

Bagaimana kualitas pengembangan produk media permainan kartu Uno pada
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materi sistem ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP ?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian pengembangan media pembelajaran ini adalah :
1.

Isi materi yang terdapat dalam media permainan kartu Uno hanya berupa soalsoal dari materi pelajaran sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP pada KD 3.10
dan 4.10.

2.

Soal/pertanyaan yang terdapat dalam media permainan kartu Uno disesuaikan
dengan tujuan dan indikator pembelajaran.

3.

Penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan prototype hasil
revisi.

4.

Kartu Uno ini dimainkan pada pertemuan ke-lima/ di pertemuan terakhir BAB

5.

Kualitas produk media permainan kartu Uno dilihat dari hasil validasi pakar/ahli
materi, pakar/ahli media dan dua guru IPA biologi SMP.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1.

Untuk mengembangkan produk media permainan kartu Uno pada materi sistem
ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP.

2.

Untuk mengetahui kualitas produk media permainan kartu Uno pada materi
sistem ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian pengembangan media pembelajaran ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis :
1.

Manfaat Teoritis
Manfaat pengembangan ini diharapkan dapat memberikan mafaat teoritis
berupa sumbangan teori yang terkait dengan pengembangan media permainan
kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia siswa Kelas VIII SMP.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang
diperoleh selama kuliah, serta menambah pengetahuan sebagai bekal untuk
menjadi seorang pendidik.
b. Bagi Guru
Guru dapat termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran
yang bervariasi. Guru menjadi mudah dalam menyajikan materi pewarisan
sifat pada makhluk hidup agar tidak monoton serta dapat memancing
berpikir kritis siswa melalui permainan kartu Uno.
c. Bagi Pihak Sekolah
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk
menerapkan media pembelajaran biologi khususnya pada materi sistem
ekskresi manusia dengan permainan kartu Uno agar lebih menyenangkan.
Melalui desain yang bervariasi, permainan kartu Uno akan membuat peserta
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didik termotivasi dan tertarik untuk memahami materi sistem ekskresi
manusia.
d. Bagi Siswa
Melalui pengembangan media permainan kartu Uno siswa menjadi
lebih rileks, senang, dan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih
menarik.
e. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan tambahan wawasan untuk
mendorong adanya penelitian lebih lanjut guna meningkatkan mutu
pendidikan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan
mengokohkan kepribadian. Menurut Hamalik (2007), belajar merupakan suatu
proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya
mengingat, akan tetapi mengalami. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006), belajar
merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka
belajar hanya dialami siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak
terjadinya proses belajar.
Burton (dalam Aunurrahman, 2011), dalam sebuah buku “The Guidance of
Learning Avtivities”, merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku
pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan
individu dengan lingkungannya sehingga mereka mampu berinteraksi dengan
lingkungannya. Dalam berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa belajar adalah
suatu proses perubahan tingkah laku akibat pengalaman yang telah diperoleh menuju
perubahan positif yang lebih baik. Lebih lanjut menurut Siregar dan Hartini (2010),
pembelajaran adalah suatu usaha yang memiliki urutan yang sistematis, terarah,
terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses
dilaksanakan. Proses yang terjadi dilaksanakan secara terkendali dengan maksud
untuk mendukung proses belajar siswa. Pada proses pembelajaran, guru berperan
8
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sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi ke pada siswa. Materi
pembelajaran yang disampaikan bervariasi mulai dari yang sederhana sampai dengan
yang kompeks dan tidak sepenuhnya materi pembelajaran yang disampaikan dapat
dengan mudah dipahami siswa. Berdasarkan pemaparan di atas, pembelajaran dapat
disimpulkan sebagai proses kegiatan guru mengajar kepada peserta didik dengan
terjadinya interaksi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar pada lingkungan
belajar agar terjadi proses mendapatkan ilmu pengetahuan.

B. Teori Pembelajaran Konstruktivisme
Wardoyo (2013), berpendapat ada dua prinsip utama dalam pembelajaran
dengan teori belajar konstrukltivisme. Pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh
secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif peserta didik. Kedua,
pengetahuan bersifat adaptif dan membantu pengorganisasian melalui pengalaman
nyata yang dimiliki anak. Teori pembelajaran konstruktivisme ini sama halnya
dengan model pembelajaran experiental learning, yaitu suatu model dimana, proses
belajar mengajar yang mengaktifkan peserta didik untuk membangun pengetahuan
dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung.
Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivisme bukanlah sekadar
menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman.
Pengetahuan bukanlah hasil ”pemberian” dari orang lain seperti guru, akan tetapi
hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Belajar merupakan
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proses aktif siswa mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi
yang

dipelajari

dengan

pengertian

yang

sudah

dimiliki

siswa

sehingga

pengetahuannya berkembang. Karakteristik konstruktivisme :
1.

Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses
pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru.

2.

Belajar bukanlah suatu hasil perkembangan, melainkan perkembangan itu
sendiri, yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali pemikiran seseorang.

3.

Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan
lingkungannya.

4.

Hasil belajar tergantung pada apa yang telah diketahui peserta didik, yaitu
konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan
yang dipelajari (Taha, 2011).

C. Media Pembelajaran
1.

Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013), media berarti perantara atau pengantar.
Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar diartikan
sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses,
dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Kedudukan media dalam
sistem pembelajaran menurut Kustandi dan Sutjipto (2013), adalah :
a) Alat bantu
b) Alat penyalur pesan
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c) Alat penguat (reinforcement), dan wakil guru dalam menyampaikan informasi
secara lebih teliti, jelas, dan menarik.
2.

Manfaat Media Pembelajaran
Satrianawati (2018), manfaat media pembelajaran dalam proses belajar
siswa, yaitu :
a) Pembelajaran akan lebih mendorong minat belajar siswa
b) Materi yang bersifat abstrak menjadi konkret
c) Situasi belajar menjadi lebih interaktif

3.

Fungsi Media Pembelajaran
Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu untuk mengajar
yang dapat membangkitkan minat belajar, ingatan serta rangsangan kegiatan
belajar. Fungsi media pembelajaran menurut Riyana (2012), sebagai sarana bantu
untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif karena meletakkan
dasar-dasar yang konkret untuk berpikir.
Saat memaksimalkan fungsi media pembelajaran maka perlu adanya
kolaborasi atau penyesuaian dengan model pembelajaran yang akan digunakan
pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Salah satu model pembelajaran
yang dapat digunakan contohnya yaitu model pembelajaran berbasis masalah,
maka media pembelajaran yang digunakan adalah media gambar yang dapat
memfasilitasi dan mendukung kegiatan dalam proses pembelajaran secara
berkelompok. Pada kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungan, fungsi media
dapat diketahui berdasarkan kelebihan media dan hambatan yang mungkin
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timbul dalam proses pembelajaran. Tiga kelebihan kemampuan media menurut
Gerlach dan Ely (dalam Hamdani, 2010), adalah sebagai berikut :
a) Kemampuan Fiksatif
Kemampuan fiksatif artinya dapat menangkap, menyimpan, dan
menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini,
objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian
disimpan, dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali
seperti kejadian aslinya.
b) Kemampuan Manipulatif
Kemampuan manipulatif artinya media dapat menampilkan kembali
objek atau kejadian dengan berbagai perubahan (manipulasi) sesuai keperluan,
misalnya ukuran, kecepatan, warnanya diubah, serta dapat pula diulang-ulang
penyajiannya.
c) Kemampuan Distributif
Kemampuan distributif artinya media mampu menjangkau audien yang
besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak.
Menurut Sudjana dan Rivai (2005), ada enam kriteria dalam pemilihan
media yang digunakan untuk kepentingan proses pembelajaran yaitu :
1)

Ketepatan dengan tujuan pembelajaran; artinya media pembelajaran
dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.

2)

Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang
sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan
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bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik.
3)

Ketrampilan guru dalam menggunakannya.

4)

Tersedia waktu untuk menggunakannya.

5)

Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik sehingga makna yang
terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh peserta didik.

4.

Klasifikasi Media Pembelajaran
Benny (2017), mengemukakan klasifikasi media pembelajaran yang digunakan
untuk aktivitas pembelajaran yang terdiri dari :
1) Berdasarkan Jenis
a) Media Audio, merupakan jenis media yang efektif dan efisien digunakan
untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu melatih kemampuan
penggunaan dalam mendengar informasi dan pengetahuan lisan secara
komprehensif, contohnya radio.
b) Media Visual, merupakan telah lama digunakan sebagai sarana dalam
aktivitas belajar. Media visual berisi teks dan memiliki bentuk yang
bervariasi contohnya buku, kartu, brosur, leaflet dan handout.
c)

Media Audiovisual, merupakan media pembelajaran yang menampilkan
suara maupun gambar.

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk
dalam media pembelajaran visual. Menurut Gerlach dan Ely (dalam Sundaya,
2015), media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk
manusia, materi, atau kajian yang mambangun suatu kondisi yang membuat
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peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.
Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami sebagai alat
komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran selama
proses pembelajaran baik dalam bentuk buku, rekaman, video kamera, gambar,
foto dan lainnya guna membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan
dari apa yang diberikan oleh guru.
Levied (2011), mengemukakan empat fungsi media pembelajaran,
khususnya media visual, yaitu :
1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk
berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang
ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.
2. Fungsi afektif, yaitu melihat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca
teks yang bergambar. Dari gambar dan lambang visual dapat menggugah
emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial
atau ras.
3. Fungsi kognitif, lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan
untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam
gambar dan melatih berpikir kritis.
4. Fungsi kompensatoris, yaitu media visual memberikan konteks untuk
memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk
mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.
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2) Berdasarkan daya input

Djmarah (2010), menggolongkan media menjadi :
a. Media Daya Input Luas dan Serentak
Merupakan jenis media yang tidak terbatas dalam hal tempat dan ruang
sehingga dapat dijangkau oleh peserta didik dalam waktu yang bersamaan
seperti televisi.
b. Media Daya Input Terbatas Ruang dan Tempat
Media daya input terbatas ruang dan tempat merupakan jenis media
memiliki keterbatasan dalam hal ruang dan tempat seperti sound slide yang
harus menggunakan tempat gelap dan tertutup.
c. Media Pengajaran Individual
Jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh individu secara
pribadi seperti modul pengajaran yang dapat diakses dari komputer.
3)

Berdasarkan bahan pembuatannya
Djamarah (2010), menggolongkan media menjadi :
a) Media sederhana, merupakan jenis media yang tergolong mudah dalam segi
pembuatan, mudah didapatkan dalam segi bahan dan harga.
b) Media kompleks, merupakan jenis media pembelajaran yang sulit untuk
didapatkan terutama dalam hal alat dan bahan pembuatannya, mahal dalam
segi harga, dan sulit diterapkan dalam segi penerapnnya.
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D.

Prinsip Pengembangan dan Produksi Media
Pengembangan dan produksi media pembelajaran harus memuat prinsip- prinsip
yang ditetapkan sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Prinsipprinsip dalam pengembangan dan produksi media pembelajaran di antaranya visible,
interesting, simple, useful, accurate, legitimated, structured (Nurseto, 2011). Berikut
ini merupakan penjabaran dari prinsip pengembangan dan produksi media di
antaranya :

E.

 Visible

: Mudah dilihat

 Interesting

: Menarik

 Simple

: Sederhana

 Useful

: Isinya berguna/bermanfaat

 Accurate

: Benar (dapat dipertanggungjawabkan)

 Legitimate

: Masuk akal/sah

 Structured

: Terstruktur/tersusun dengan baik

Efektivitas Media Pembelajaran
Departemen Pendidikan Nasional (2008), menyatakan bahwa efektif berarti ada
efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab dan dapat
membawa hasil. Efektivitas berkaitan dengan berhasil tidaknya dalam mewujudkan
tujuan operasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2003), bahwa efektivitas
adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber
daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas pembelajaran diukur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17

dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau dapat pula diartikan sebagai ketetapan
dalam mengelola suatu situasi pembelajaran (Warsita, 2010). Suatu kegiatan dapat
dikatakan semakin efektif apabila tujuan yang dicapai juga semakin banyak.
Menurut Sutikno (2008), pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran
yang

memungkinkan

peserta

didik

untuk

dapat

belajar

dengan

mudah,

menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan.
Sehingga dengan kata lain apabila siswa merasa senang serta dapat belajar dengan
mudah, maka tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik.

F.

Pengertian Permainan
Chayatie (2012), menjelaskan pengertian permainan sebagai berikut : Permainan
adalah suatu latihan yang mana pesertanya terlibat dalam sebuah kontes dengan
peserta lain (atau sekelompok orang) dengan dikenai sejumlah peraturan. Sebagian
besar permainan pelatihan lebih diarahkan pada kompetensi peserta pelatihan
(trainee) secara individual terhadap dirinya sendiri daripada berkompetisi dengan
sesama trainee. Istilah permainan meliputi permainan keterampilan psikomotorik,
intelektual, dan adu keberuntungan. Beberapa tipe permainan yang umum, antara lain
lempar panah, ular tangga, sepak bola, scrable, tebak kata, dan aneka permainan
kartu. Mengenai permainan yang dimainkan secara individual, antara lain solitaire,
patience (semacam permainan kartu), teka-teki silang, dan poker.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), permainan adalah sesuatu atau
barang yang digunakan untuk bermain. Sedangkan Sadiman (2011), berpendapat
permainan adalah suatu konteks antara pemain yang berinteraksi satu sama lain
dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula.
Jadi dapat di simpulkan bahwa permainan merupakan suatu konteks antara pemain
yang berinteraksi satu sama lain dengan sesuatu atau barang yang digunakan untuk
bermain yang dikenai sejumlah peraturan. Suatu permainan harus memiliki empat
komponen yaitu :
a) Adanya pemain, adanya lingkungan dimana para pemain berinteraksi
b) Adanya aturan-aturan main
c) Adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.
Sebagai media pendidikan, permainan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :
a) Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu
yang menghibur.
b) Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar.
c) Permainan dapat memberikan umpan balik langsung
d) Permainan bersifat luwes, permainan dapat dipakai untuk :
1) Mempraktikan keterampilan membaca dan berhitung sederhana
2) Mengajarkan sistem sosial dan sistem ekonomi
3) Membantu siswa meningkatkan kemampuan komunikatifnya
4) Membantu siswa yang sulit belajar dengan metode tradisional
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G.

Permainan Kartu Uno
Permainan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan baik perorangan maupun
berkelompok dengan tujuan untuk bersenang-senang, meluangkan waktu, ataupun
berolahraga. Dewasa ini, telah terdapat beragam jenis permainan baik untuk anakanak sampai orang dewasa. Salah satu jenis permainan yang menarik perhatian untuk
semua kalangan adalah permainan kartu dan permainan yang digunakan sebagai alat
evaluasi pada penelitian ini merupakan sebuah kartu.
Pengertian kartu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), adalah “kertas
tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, hampir sama dengan
karcis)”. Permainan kartu merupakan permainan yang melibatkan banyak orang dan
biasanya dalam permainan kartu dimainkan berdasarkan giliran main (turn- based
game). Untuk jenis permainan ini digunakan sekumpulan kartu yang umumnya
berjumlahkan 52 kartu, tetapi ada juga yang menggunakan jumlah kartu yang
berbeda, contohnya adalah kartu Uno yang berjumlahkan 108 kartu. Kartu yang
digunakan dalam penelitian ini sebagai alat evaluasi adalah kartu uno yang
merupakan salah satu permainan yang banyak digemari oleh kalangan pelajar.
Menurut Rohrig (2008), Uno adalah salah satu permainan kartu keluarga yang
paling terkenal di dunia dengan peraturan yang cukup mudah untuk siapapun diatas
usia tujuh tahun. Jadi, permainan kartu Uno adalah benda yang berupa kertas tebal
berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk bermain pada usia diatas tujuh
tahun.
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a. Sejarah Perkembangan Kartu UNO
Tinsman (2002), menjelaskan bahwa kartu Uno pertama kali diciptakan
pada tahun 1971 di Reading, Ohio. Kartu Uno dibuat oleh Merle Robbins,
seorang pemilik tempat pangkas dan pecinta kartu. Merle Robbins pertama kali
memperkenalkan

permainan

ini

kepada

keluarganya.

Dalam

proses

perkembangannnya, Merle Robbins dibantu oleh istrinya yang bernama Marie,
dan putra beserta menantu perempuannya, Ray dan Kathy Robbins. Pada tahun
1972 Merle Robbins menjual hak ciptanya. Selanjutnya Uno mulai dikenal lebih
luas lagi berkat International Games Inc. Sekarang International Games Inc.
telah menjadi bagian dari keluarga Mattel.
b. Bermain Kartu UNO
Permainan kartu Uno merupakan salah satu permainan kartu yang populer
di seluruh dunia. Permainan kartu Uno bisa dimainkan dari 2 hingga 7 orang.
Cara bermain kartu Uno bermacam-macam. Hakim (2010), menjelaskan bahwa
aturan permainan kartu Uno adalah setiap pemain mula-mula mendapatkan 7
kartu. Pada permulaan permainan, satu kartu diambil dari pile card dan kartu ini
berperan sebagai deal card. Untuk dapat memainkan kartu ini, seorang pemain
pada gilirannya harus dapat menyamakan angka ataupun warna dari kartu
tersebut. Jika ternyata tidak terdapat kartu yang cocok maka pemain tersebut
harus mengambil satu kartu sebagai hukumannya. Terdapat beberapa action card
yang juga dapat dimainkan. Kartu tersebut adalah sebagai berikut :
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1) Draw 2 Card
Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus
mengambil dua kartu. Untuk dapat memainkan kartu ini, pemain harus
mencocokkan dengan warna pada deal card.
2) Reverse Card
Ketika kartu ini dimainkan, arah permainan dibalik. Permainan yang
digilir searah jarum jam diubah menjadi berlawanan jarum jam. Untuk dapat
memainkan kartu ini, pemain harus mencocokkan dengan warna pada deal
card.
3) Skip Card
Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya tidak akan
bisa memainkan gilirannya. Untuk dapat memainkan kartu ini, pemain harus
mencocokkan dengan warna pada deal card.
4) Wild Card
Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus
memainkan kartu dengan warna yang sesuai dengan kehendak pemain yang
memainkan wild card tersebut. Kartu ini bisa dimainkan setiap saat tanpa
harus mencocokkan warna seperti pada action card yang lain.
5) Wild Draw 4 Card
Ketika kartu ini dimainkan, pemain pada giliran berikutnya harus
mengambil empat kartu dan pemain tersebut juga harus memainkan kartu dengan
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warna yang sesuai dengan kehendak pemain yang memainkan wild draw 4 card.
Kartu ini bisa dimainkan setiap saat tanpa harus mencocokkan warna seperti pada
action card yang lain. Ketika pemain hendak memainkan kartu kedua terakhir
dari tangannya, pemain tersebut harus mengucapkan “UNO”. Jika terdapat
pemain yang lupa mengatakan “UNO” maka pemain lain dapat mengatakan
“Catch” sebelum pemain lainnya memainkan kartu dan pemain yang lupa
mengatakan “UNO” harus mengambil dua kartu. Pemenang ditentukan setelah
seorang pemain menghabiskan kartu di tangannya.

H.

Jenis-jenis Permainan Uno
Menurut Tinsman (2015), semakin berkembangnya zaman, permainan Uno
dikembangkan menjadi beberapa variasi atau jenis. Hal ini membuat permainan segar
dan menarik dan mengundang segala usia dan budaya untuk bermain. Beberapa jenis
permainan Uno yang sudah dikembangkan dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Gambar jenis permainan Uno
Contoh

Jenis Permainan Uno

Uno Attack
Sumber :
https://id.wikihow.com/

Keterangan
Terdapat 112 kartu
yang dimainkan, serta
sebuah peluncur kartu
mekanis. Pemain harus
menekan tombol yang
akan
meluncurkan
sejumlah kartu secara
otomatis dalam waktu
yang tidak tentu.
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Uno H2O
Sumber :
https://id.wikihow.com/

Uno Spin
Sumber :

Permainan kartu yang
mirip dengan kartu Uno
pada
umunya.
Perbedaannya
adalah
bahan kartunya tahan
air dan transparan,
bukan seperti kertas.

Uno Spin terdapat kartu
angka yang memiliki
pusaran angin. Kartu ini
punya
hak
untuk
memutar roda. Dapat
dimainkan 2-10 orang.

https://id.carousell.com/

Uno Card
Sumber:
https://id.rumahuno.com/

Uno Stacko
Sumber :
https://rumahinspirasi.com/

Kartu ini dimainkan
oleh anak berusia diatas
7 tahun dan jumlah
pemainnya ada 2-10
orang. kartu Uno ini
yang asli jumlahnya ada
108 dan terdiri dari 76
kartu biasa serta 32
kartu aksi.
Permainan menyusun
balok
untuk
2-10
pemain. Pemain yang
merubuhkan
balok
adalah pemain yang
kalah. Selain balok
warna dengan angka,
ada balok khusus: dua
kali
ambil,
arah
permainan
berbalik,
ganti warna.
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I.

Kelebihan dan Kelemahan Kartu UNO
Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan permainan Uno bagi anak-anak,
antara lain:
a.

Kelebihan kartu Uno, diantaranya :
1) Mengubah kebiasaan dari pendidik sebagai pusat dalam sebuah pembelajaran
sehingga membuat para peserta didik lebih aktif.
2) Menumbuhkan sifat kreatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran.
3) Membuat peserta didik menjadi terampil untuk percaya diri serta
meningkatkan interaksi sosial peserta didik.

b. Kelemahan Kartu Uno
Selain kelebihan, kartu Uno juga memiliki kelemahan, diantaranya :
1) Banyaknya jenis kartu yang terdapat dalam permainan Uno membuat para
peserta didik yang baru mengenal permainan ini menjadi kebingungan dalam
memainkannya.
2) Terlalu memakan waktu yang cukup banyak saat peserta didik menjawab
pertanyaan/soal pada kartu
3) Kartu Uno menjadi bahan mainan bagi para peserta didik jika guru tidak tegas
dalam menyampaikan cara dan aturan permainan (Idha, 2017).

J. Materi Sistem Ekskresi Manusia
Sistem ekskresi merupakan suatu sistem saluran dalam tubuh manusia, yang
terdiri ginjal dan saluran pengeluarannya yang bertugas membersihkan tubuh dari zat-
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zat tidak dibutuhkan atau tidak berguna. Kemudian zat-zat pengotor akan dibuang
melalui organ-organ ekskresi (Sartono, 2014). Sistem ekskresi berfungsi untuk
membuang sisa metabolisme agar tidak meracuni tubuh, untuk menjaga homeostatis
tubuh.
1) Ginjal
Ginjal merupakan salah satu organ pengeluaran zat sisa hasil metabolisme di
dalam tubuh yang tidak diperlukan oleh tubuh. Manusia memiliki ginjal
berjumlah dua buah. Letaknya di pinggang dekat tulang rusuk bagian belakang.
Ginjal menjadi tempat memproduksi urine. Terdiri dari tiga bagian utama,
diantaranya :
a) Bagian pelvis renalis berupa rongga ginjal yang bermuara pada pembuluh
pengumpul.
b) Bagian medulla berupa sumsum ginjal.
c) Bagian luar atau korteks (Sartono, 2014).
2) Kulit
Kulit merupakan salah satu organ yang dalam sistem ekskresi berfungsi
mengeluarkan keringat dari tubuh, melindungi tubuh dari gesekan dengan benda
dari luar tubuh, sinar matahari, serangan kuman, sebagai reseptor, serta
mengontrol suhu tubuh. Kulit memiliki kelenjar keringat yang terdapat di
beberapa bagian tubuh, seperti tangan, kaki, kening, ketiak, dan daerah pubis
(Sartono, 2014).
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3) Paru-paru
Paru-paru selain fungsi utamanya sebagai alat pernafasan, juga berperan
dalam sistem ekskresi. Di sini zat sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan ke
luar tubuh. Di dalam paru-paru, zat yang dibuang berupa H2O (air) dan CO2
(karbondioksida). Yang mana keduanya merupakan zat sisa hasil metabolisme
karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan melalui jaringan tubuh. Dari paru-paru,
air dan karbondioksida dibawa oleh darah menuju jantung melalui pembuluh
vena. Selanjutnya dari jantung zat sisa tersebut akan dipompa ke paru-paru agar
berdifusi di alveolus. Reaksi respirasi : C6H12O6 + O2 → CO2 + H2O + ATP
4) Hati
Dalam tubuh, hati memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai penawar racun
yang bersumber dari alkohol, obat-obatan, asam amonia, maupun asam laktat.
Selain itu, hati juga menjadi tempat pembentukan dan perombakan eritrosit.
Kemudian hati bertugas mensekresikan cairan empedu dan urea. Cairan empedu
merupakan cairan yang berwarna hijau kebiru-biruan yang ditampung dalam
kantong empedu. Selanjutnya disalurkan ke usus dua belas jari.
Cairan empedu terdiri dari garam empedu dan zat warna empedu. Garam
empedu berfungsi sebagai pengemulsi lemak. Sedangkan zat warna empedu tidak
berguna sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat itu diserap oleh darah
dan akan keluar melalui proses penyaringan darah di dalam ginjal. Itulah
mengapa urine sering kali berwarna. Selain itu, zat warna empedu juga mewarnai
feses.
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Sistem ekskresi manusia bisa mengalami gangguan sehingga menyebabkan
sistem kerjanya kurang maksimal. Beberapa gangguan yang terjadi pada sistem
ekskresi manusia, antara lain :
1. Gagal ginjal merupakan suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal mengalami
penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal
penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan
zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi
urine.
2. Diabetes mellitus terjadi karena kekurangan jumlah hormone insulin atau
kurang sempurnanya kerja insulin, yaitu hormone yang bertugas membawa
glukosa (gula) darah ke dalam sel untuk pembentukan energy.
3. Albuminuria, urine mengandung protein, karena kerusakan glomerulus
sehingga proses filtrasi terganggu. Penyakit ini dapat diuji dengan uji biuret,
dengan hasil positif berwarna ungu. Albuminuria dapat terjadi akibat
kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal,
mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat
glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan risiko
kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria
adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta
pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi.
4. Nefritis, kerusakan pada glomerulus akibat infeksi bakteri. Hal ini
mengakibatkan urea dan asam urin masuk kembali ke darah (uremia).
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5. Hematuria, urine mengandung darah. Hal ini dikarenakan adaya iritasi pada
saluran ekskresi. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan
segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat
keluarnya urine dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya
bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit
hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi
antibiotic untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih.
6. Poliura, urine terlalu encer karena kegagalan nefron saat reabsorbsi.

K.

Penelitian yang relevan
Penelitian yang relevan dalam penelitian ini merupakan penelitian terdahulu yang
telah dilakukan sebelum penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah
dilakukan adalah:
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2017) “Pengembangan Media Pembelajaran
Fisika Berbasis Uno Smart Card Pada Pokok Bahasan Termodinamika di SMK”.
Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, media pembelajaran fisika
berbasis Uno Smart Card pada pokok bahasan termodinamika di SMK termasuk
dalam kategori sangat valid dengan skor 81,33%, efektif dari segi N- gain
diperoleh skor 0,75% untuk kelas X KIA 1 dan 0,79 % untuk kelas X KIA 2
dengan kategori tinggi, berdasarkan hasil dan analisis data yang diperoleh, maka
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Validitas media
pembelajaran fisika

berbasis

Uno

Smart

Card

pada pokok bahasan
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termodinamika di SMK dikategorikan valid. 2) Keefektifan media pembelajaran
fisika berbasis Uno Smart Card pada pokok bahasan termodinamika di SMK
memiliki kriteria tinggi, 3) Media pembelajaran fisika berbasis Uno Smart Card
pada pokok bahasan termodinamika di SMK memiliki kriteria kepraktisan tinggi.
Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kelayakan kartu Uno (Uno Card).
Perbedaannya adalah dalam uji coba, tahap pengembangan, waktu, dan tempat
penelitian.
2.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi (2017) yang berjudul “Kelayakan
Permainan Uno Card sebagai Media Pembelajaran pada Materi Pokok Struktur
Atom”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kevalidan memperoleh
kriteria sangat valid dengan persentase sebesar 94,3% baik dari segi validitas isi
maupun validitas konstruk. Penilaian kepraktisan ditunjukkan dari persentase
sebesar 75,0% dengan kriteria praktis, yang menunjukkan bahwa siswa sangat
memberikan respon positif. Penilaian keefektifan, ditunjukkan dari peningkatan
hasil belajar siswa yang menunjukkan ketegori sedang dengan melalui
perhitungan skor gain sebesar 0,6 serta persentase observasi aktivitas siswa
sebesar 90,1%, yang menunjukkan bahwa siswa sangat aktif. Persamaan dalam
penelitian ini terletak pada kelayakan kartu Uno (Uno Card). Perbedaannya
adalah materi, waktu, dan tempat penelitian.

3.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018) yang berjudul “Pengembangan
Media Permainan Kartu Umath (Uno Mathematics) Untuk Pembelajaran
Matematika Pada Siswa SMP”. Berdasarkan hasl validasi yang dilakukan oleh
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beberapa validator, pengembangan media kartu Umath (Uno Mathematics) dan
RPP dinyatakan memenuhi kriteria valid berdasarkan skor rata-rata RPP 4,57
dari skor maksimal 5,00 dengan kriteria sangat baik dan skor rata-rata media
pembelajaran berupa media permainan kartu Umath 4,62 dari skor maksimal
5,00 dengan kriteria sangat baik. Hasil uji coba media pembelajaran yang
dikembangkan menjadi Media Permainan Kartu Umath (Uno Mathematcs)
disimpulkan telah valid dan mendapatkan respon yang baik dari siswa dengan
mendapatkan skor rata-rata 4,7 dari skor maksimal 5,0 yang artinya sangat baik.
Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pengembangan kartu Uno (Uno
Card) perbedaannya terletak pada alat evaluasi yang dikembangkan, penelitian
ini menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja. Perbedaan lain yaitu dalam uji
coba, materi, tahap pengembangan, waktu, dan tempat penelitian.
Berdasarkan ke-tiga penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti akan
mengembangkan Media Permainan Kartu Uno-Eks pada Materi Sistem Ekskresi
Manusia Siswa Kelas VIII SMP untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam
pembelajaran secara utuh. Melalui penjelasan dari penelitian relevan di atas peneliti
membuat bagan dari semua penelitian. Literature map dalam penelitian ini disajikan
pada gambar 2.1 berikut ini :
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Rini (2017)
“Pengembangan Media
Pembelajaran Fisika Berbasis
Uno Smart Card”
Pokok Bahasan Termodinamika
di SMK.
Kategori sangat valid dengan
skor 81,33%, efektif dari segi
N- gain diperoleh skor 0,75%
untuk kelas X KIA 1 dan 0,79%
untuk kelas X KIA 2 dengan
kategori tinggi.

Lutfi (2017)

Rini (2017)

“Kelayakan Permainan Uno
Card sebagai Media
Pembelajaran”

“Pengembangan Media
Permainan Kartu Umath (Uno
Mathematics) ”

Materi Pokok Struktur Atom Di
SMP.

Pembelajaran
Matematika
Pada Siswa SMP

Penilaian kevalidan memperoleh
kriteria sangat valid dengan
persentase sebesar 94,3% baik
dari segi validitas isi maupun
konstruk. Penilaian kepraktisan
ditunjukan
dari
persentase
sebesar 75,0% dengan kriteria
praktis.

Pengembangan Media kartu
Umath dinyatakan memenuhi
kriteria valid berdasarkan skor
rata-rata media pembelajaran
berupa media permainan kartu
Umath
4,62
dari
skor
maksimal 5,00 dengan kriteria
sangat baik yang menunjukan
bahwa
siswa
sangat
memberikan respon positif.

Alpionita (2020)
“Pengembangan Media Permainan Kartu Uno Pada Materi Sistem
Ekskresi Manusia Siswa Kelas VIII SMP”

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Relevan

L.

Kerangka Berpikir
Proses Pembelajaran terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling
berkaitan, komponen tersebut adalah tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar
mengajar, metode, alat, sumber pelajaran dan evaluasi. Keberhasilan siswa dalam
proses pembelajaran dapat dilihat dari tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk itu,
diperlukan metode pembelajaran yang berkualitas, tentunya harus didukung dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

32

sebuah media pembelajaran yang inovatif dan relevan. Seperti yang telah dijelaskan
di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru Biologi kelas VIII SMP
diketahui bahwa guru sudah menyadari pentingnya media pembelajaran, akan tetapi
media pembelajaran yang digunakan khususnya pada materi sistem ekskresi manusia
hanya sebatas melihat video dan power point saja. Media yang telah diterapkan guru
masih dinilai kurang efektif, karena ada beberapa hal penting yang tidak cukup
dipahami oleh peserta didik hanya dengan mengamati video power point dan
bercerita. Kegiatan pembelajaran seperti ini mengakibatkan siswa sering mengantuk
dan tidak semangat dalam belajar serta kurang memperhatikan guru di kelas.
Salah satu cara untuk membuat suasana yang menyenangkan dalam kegiatan
pembelajaran adalah dengan menyediakan media pembelajaran berupa permainan
kartu yang menarik, inovatif, dan kreatif yaitu pengembangan permainan kartu Uno.
Permainan kartu Uno sangat diperlukan khususnya pada pokok bahasan sistem
ekskresi manusia, materi tersebut diperlukan kecermatan dan kesabaran dalam
mempelajari proses alur pengeluaran sisa metabolism dalam tubuh yang lumayan
rumit sehingga memerlukan banyak latihan dan pengamatan langsung.
Kegiatan bermain menjadikan peserta didik merasa rileks dan santai, sehingga
pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, permainan kartu Uno juga dapat
menambah variasi media pembelajaran khususnya dalam materi pokok bahasan
sistem ekskresi manusia. Permainan kartu Uno dikembangkan dengan prosedur
penelitian Research and development (R&D).
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru Biologi kelas VIII SMP Taman
Dewasa Yogyakarta, SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok Yogyakarta
dan SMPN 1 Yogyakarta dibuat kerangka berpikir pada Gambar 2.2 sebagai berikut :
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Biologi kelas VIII SMP Taman Dewasa, SMP
Budya Wacana, SMPN 2 Depok dan SMPN 1 Yogyakarta diperoleh informasi :
1. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran biologi khususnya pada
materi sistem ekskresi kurang bervariasi.
2. Pengajaran guru yang kurang menarik minat peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran.
3. Media pembelajaran yang digunakan dirasa terlalu monoton, sehingga guru masih
mencari media yang sesuai dan mendukung kegiatan pembelajaran di kelas.

Dibutuhkan media pembelajaran yang membantu guru dalam menyampaikan materi sistem
ekskresi manusia dengan berbagai analogi yang selaras dengan kehidupan para peserta
didik sehari-hari. Menambah variasi penggunaan media pembelajaran di kelas agar lebih
menyenangkan, membuat para peserta didik menjadi lebih rileks dan senang saat
pembelajaran khususnya pada pokok bahasan materi sistem ekskresi manusia.

Pengembangan media permainan
kartu Uno siswa kelas VIII SMP
yang menarik, inovatif, kreatif dan
relevan dengan standard KI, KD
pada materi sistem ekskresi manusia
sesuai kurikulum yang berlaku di
sekolah.

Manfaat pengembangan media permainan kartu Uno :
1. Memudahkan guru dalam menyampaikan materi.
2. Membantu siswa mengingat dan berfikir kritis.
3. Menambah variasi media, serta menjadi alternatif
media pembelajaran ketika kondisi sekolah kurang
memadai.

Validasi Desain Produk
Produk hasil revisi pada penelitian ini yaitu :
Pengembangan Media Permainan Kartu Uno
pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Siswa
Kelas VIII SMP yang layak digunakan.

Perbaikan Desain Produk

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
Pada

bab

ini,

peneliti

membahas

tentang

jenis

penelitian,

prosedur

pengembangan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis
data.
A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Penelitian

ini

merupakan

penelitian

pengembangan

(Research

and

Development) dengan menggunakan model R&D Borg and Gall. Sugiyono (2015),
menyatakan bahwa R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
Syaodih (2009), menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu
proses

atau

langkah-langkah

untuk

mengembangkan

suatu

produk

atau

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk
yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah media permainan kartu alat Uno
pada materi sistem ekskresi manusia yang hanya dilakukan sampai pada tahap
pengembangan prototype produk hasil revisi.
Langkah-langkah penggunaan R&D model Borg and Gall meliputi :
1) Potensi dan Masalah
Masalah merupakan ketidaksesuaian antara sesuatu yang diharapkan dengan
yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan dilakukannya penelitian sehingga
dapat menemukan suatu model atau pola sebuah penanganan terpadu yang efektif
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dan dapat digunakan untuk menangani masalah tersebut. Metode penelitian yang
dapat dilakukan adalah dengan metode survei atau kualitatif. Berdasarkan data
yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif.
2) Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka
selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai
bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi
masalah tersebut.
3) Desain Produk
Produk yang dihasilkan dalam penelitian Reseach and Development
bermacam- macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Desain produk harus
diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan.
4) Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk
secara rasional. Dikatakan secara rasional karena validasi disini masih bersifat
rasional dan belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara
menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk
menilai produk baru yang baru dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk
menilai desain tersebut sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan
kelebihannya.
5) Revisi Desain
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Setelah produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya,
maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba
untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain yang bertugas untuk
memperbaiki desain tersebut adalah peneliti yang mau menghasilkan produk
tersebut.sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.
6) Uji Coba Produk
Dalam bidang pendidikan desain produk seperti metode mengajar baru dapat
langsung diuji coba, setelah validasi dan revisi. Uji coba awal dapat dilakukan
dengan simulasi penggunaan, setelah simulasi maka diuji cobakan pada
kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi apakah metode/produk lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan
dengan yang lama.
7) Revisi Produk
Melakukan revisi produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan saran dan
hasil uji coba awal. Hasil uji coba lapangan tersebut diperoleh informasi
kualitatif tentang produk yang dikembangkan. Berdasarkan data tersebut apakah
masih diperlukan untuk melakukan evaluasi yang sama dengan mengambil situs
yang sama pula. Produk yang telah direvisi kemudian diadakan uji coba.
8) Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian produk berhasil, maka selanjutnya produk baru diterapkan
dalam lingkup lembanga pendidikan yang lebih luas. Dalam operasinya, metode
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atau produk tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna
untuk perbaikan lebih lanjut.
9) Revisi Produk Akhir
Revisi prduk akhir, yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan
yang lebih luas. Revisi produk akhir inilah yang menjadi ukuran bahwa produk
tersebut benar-benar dikatakan valid karena telah melewati serangkaian uji coba
secara bertahap saran dari uji lapangan.
10) Pembuatan Produk Massal
Pembuatan produk massal dapat dilakukan apabila produk yang telah diuji
coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara masal berdasarkan
studi kelayakan. Berikut penjelasan langkah-langkah dari penelitian R&D dapat
dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini :
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Informasi

Uji Coba
Pemakaian

Revisi
Produk

Revisi
Produk

Produksi
Masal

Desain
Produk

Uji Coba
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Desain

Gambar 3.1 Langkah-langkah Pengembangan Metode R&D
Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada tahapan nomor 5 yaitu tahap
perbaikan desain berdasarkan hasil validasi desain sehingga menjadi produk yang
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lebih baik. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah media
pembelajaran berupa permainan kartu Uno untuk pokok bahasan materi sistem
ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP. Tingkat kelayakan permainan kartu Uno ini
diketahui melalui validasi oleh para ahli yaitu guru dan dosen.
B. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini dilakukan pada sekolah negeri dan swasta yaitu SMP Taman
Dewasa Yogyakarta, SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok Yogyakarta
dan SMPN 1 Yogyakarta.

C. Prosedur Pengembangan
Penerapan langkah-langkah penelitian Reseach and Development (R&D) ini
pengembangan produk disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada penelitian ini,
peneliti membatasi hingga langkah ke 5 yaitu tahap perbaikan desain, karena
mengikuti ketentuan dari program studi mengenai batas kegiatan penelitian. Adapun
langkah-langkah dalam penelitian pengembangan media permainan kartu Uno dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Potensi dan Masalah
Peneliti menggali potensi dan masalah dengan melakukan survey analisis
kebutuhan terkait media pembelajaran di sekolah. Survey kebutuhan dilakukan di
4 Sekolah Menengah Pertama meliputi SMP Taman Dewasa Yogyakarta, SMP
Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok Yogyakarta dan SMPN 1
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Yogyakarta. Kegiatan survey kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai
guru biologi kelas VIII SMP. Daftar wawancara analisis kebutuhan pada
penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 9 halaman 149.
2.

Mengumpulkan Informasi
Setelah menggali potensi masalah langkah selanjutnya adalah pengumpulan
informasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencatat informasi hasil
wawancara guru biologi kelas VIII di 4 sekolah serta merangkumnya sebagai
bahan untuk perencanaan dan dasar pertimbangan dalam pembuatan produk yang
diharapkan dapat mengatasi masalah. Untuk menunjang informasi maka peneliti
juga mencari literatur dari buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya sebagai dasar
teori untuk mengembangkan produk akhir yaitu media permainan kartu Uno.

3.

Desain Produk
Peneliti selanjutnya merancang produk melalui penelitian R&D berupa
media permainan kartu Uno yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan
motivasi belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam
merancang permainan kartu Uno pada penelitian ini meliputi:
a.

Menentukan materi pembelajaran biologi yaitu materi sistem
ekskresi pada manusia kelas VIII SMP

b.

Merangkum materi sistem ekskresi pada manusia dari berbagai sumber yang
relevan dan disesuaikan dengan kurikulum 2013

c.

Membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP
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d.

Menentukan komponen-komponen dalam permainan kartu Uno mencakup :
1) Sampul permainan kartu Uno
2) Buku panduan permainan
i. Daftar isi
ii. Deskripsi permainan
iii. Aturan dan cara bermain
3) Ringkasan konten permainan kartu Uno
i. Ginjal
ii. Kulit
iii. Paru-paru
iv. Hati
4) Sampul kartu Soal permainan kartu Uno
5) Daftar pustaka
6) Sampul belakang

e.

Menentukan gambar dan soal pertanyaan yang akan dimasukan dalam kartu
Uno

f.

Mendesain tampilan dengan warna yang terang dengan aplikasi Postermywall

g.

Mencetak Uno-Eks Card berwarna, ukuran A4, pada bagian sampul depan
dan belakang menggunakan kertas ivory ketebalan 360 gram dan pada bagian
dalam Uno-Eks Card menggunakan kertas ivory ketebalan 280.
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4.

Validasi Desain
Tahapan dari validasi Desain ini bertujuan untuk memberikan penilaian
terkait dengan kualitas media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi
manusia siswa kelas VIII SMP. Validasi produk dilakukan oleh pakar yang sudah
berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang. Validasi dilakukan
oleh 4 pakar/ahli pendidikan yaitu ahli materi dan ahli media serta dua guru kelas
VIII SMP. Pakar yang telah diminta untuk memvalidasi akan menilai desain dari
sisi keefektifan, kelayakan, kelebihan dan kekurangan dari permainan kartu Uno.
Validasi produk permainan kartu Uno dibedakan menjadi tiga jenis yaitu
validasi materi yang dilakukan oleh ahli materi, validasi desain yang dilakukan
oleh ahli media dan validasi oleh guru mata pelajaran biologi SMP. Penilaian
dari para ahli tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan untuk
menyempurnakan produk akhir yang telah dihasilkan.
a. Validasi Pakar/Ahli Materi dan Media Pembelajaran
Validasi pengembangan media dilakukan oleh satu pakar/ahli materi
dan pakar/ahli media pembelajaran. Validator akan memberikan penilaian
terkait desain, serta saran maupun kritikan atas produk yang dihasilkan.
Penilaian dari validator akan dijadikan dasar untuk perbaikan produk guna
untuk menghasilkan media permainan kartu Uno yang berkualitas dan layak
digunakan. Validasi pakar/ahli materi dilakukan oleh Ibu Geterudis kerans
dosen dari pendidikan biologi STKIP Weetebula, Sumba Barat Daya, NTT.
Beliau sudah pernah mendengar dan mengetahui permainan Uno. Validasi
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Pakar/Ahli media dilakukan oleh Bapak Domi Severius dosen dari
pendidikan fisika Universitas Sanata Dharma karena beliau sudah tahu
permainan Uno dan sudah pernah menjadi validator mengenai produk kartu
Uno pelajaran fisika.
b. Validasi Guru Biologi Kelas VIII SMP
Validasi produk juga dilakukan oleh guru biologi kelas VIII SMP.
Pemilihan guru yang menjadi validator dilakukan secara acak. Hal ini
bertujuan untuk mengetahui kesesuaian materi sistem Ekskresi Manusia,
terhadap produk permainan Uno- Eks Card sebagai media pembelajaran
yang dikembangkan. Penilaian dari guru biologi tersebut juga dijadikan
dasar untuk perbaikan produk akhir untuk memaksimalkan hasil akhir
produk terutama dalam hal penggunaanya.
Teknik validasi yaitu dengan pemberian angket (lembar validasi)
kemudian peneliti merevisi sesuai dengan komentar, saran dan penilaian yang
diberikan oleh validator sehingga menghasilkan desain awal yang sudah di
revisi. Kegiatan ini ditujukan untuk mengecek keterlaksanaan perangkat,
kecocokan waktu dan kerja produk.
5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi, langkah berikutnya adalah revisi
desain. Saran dan masukan yang didapatkan oleh validator dapat dilihat dari
hasil kuisioner yang telah disiapkan. Revisi produk akan dilakukan oleh
peneliti berdasarkan hasil validasi mengenai kekurangan-kekurangan agar
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terciptanya produk akhir yang baik berupa prototipe hasil revisi media
permainan Uno pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP.
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Informasi

Desain
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Desain

Gambar 3.2 Langkah-Langkah Penggunaan Metode R&D

D.

Spesifikasi Produk
Spesifikasi dari produk permainan kartu Uno yang dikembangkan adalah sebagai
berikut :
1.

Bahan kertas kartu Uno adalah berupa kertas ivory berukuran A4 yang berbentuk
seperti kartu ukuran 8,5 x 6,5 cm.

2.

Media permainan kartu Uno ditujukan untuk kelas VIII SMP pada materi sistem
ekskresi manusia.

3.

Media permainan kartu Uno disajikan dengan warna dan gambar yang digunakan
untuk bermain. Peraturan permainan sangat sederhana dan mudah dipahami.

4. Media permainan kartu Uno disajikan dalam bentuk soal pertanyaan yang
mewakili beberapa indikator pembelajaran.
5.

Media permainan kartu Uno dimainkan secara berkelompok dengan jumlah siswa
5-8 orang.

6.

Media permainan kartu Uno dilengkapi dengan box kartu, petunjuk permainan
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dan kartu angka/soal yang dikemas secara terpisah.

E.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan angket.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi masalah dan mengumpulkan
informasi terkait survei kebutuhan pengembangan media permainan kartu Uno pada
materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP. Angket bertujuan untuk
pengumpulan data berupa hasil validasi dari pakar ahli untuk mengetahui kualitas
produk dan sebagai dasar perbaikan produk yang lebih baik dan berkualitas.
Sebelum wawancara dan validasi media pembelajaran, peneliti mempersiapkan
instrumen berupa daftar pertanyaan wawancara dan angket yang berisi panduan
berbagai aspek penilaian produk. Daftar wawancara digunakan sebagai panduan
untuk mewawancarai guru guna memperoleh informasi terkait suvei kebutuhan.
Angket berisi berbagai aspek penilaian produk sebagai panduan yang digunakan
pakar ahli dan guru untuk memvalidasi dan media yang dikembangkan. Dari hasil
validasi maka kekurangan dan kelebihan produk yang dikembangkan dapat diperbaiki
untuk meyempurnakan produk akhir media permainan katu Uno.
Teknik pengumpulan data dan pengembangan produk akhir media permainan
kartu Uno pada penelitian, menggunakan instrumen sebagai berikut :
1.

Angket Analisis Kebutuhan
Angket analisis kebutuhan disebarkan ke empat sekolah yaitu SMP Taman
Dewasa Yogyakarta, SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok
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Yogyakarta dan SMPN 1 Yogyakarta. Pada kegiatan analisis kebutuhan ini
peneliti menyiapkan 13 butir pertanyaan meliputi 5 aspek yaitu 1 pertanyaan
mengenai pendapat dan pengalaman guru terhadap proses pembelajaran, 4
pertanyaan mengenai media pembelajaran, 3 pertanyaan mengenai penggunaan
media pembelajaran di sekolah, 2 pertanyaan mengenai materi sistem ekskresi
manusia, 3 pertanyaan mengenai pengalaman dan pemahaman guru terhadap
media permainan kartu Uno, serta bagaimana kebutuhan dan masalah guru dalam
mengajar materi sistem ekskresi manusia siswa kelas VIII SMP. Pertanyaan
wawancara dan lembar kusioner dengan kisi-kisi dapat dilihat pada Tabel 3.1
berikut :
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Proses Pembelajaran di dalam Kelas
Media Pembelajaran

Nomor Pertanyaan
1
2,3,4,5

● Pengertian
● Pentingnya Media Pembelajaran
● Jenis Media Pembelajaran
Penggunaan Media Pembelajaran di sekolah

6,7,8

Materi Sistem Ekskresi Manusia

9,10

Permainan kartu Uno

F.

11,12,13

Angket Validasi
Angket validasi digunakan untuk menguji kualitas media permainan kartu
Uno. Angket validasi diberikan kepada ahli materi, ahli media dan guru biologi kelas
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VIII SMP. Hasil validasi tersebut, kekurangan dan kelebihan produk yang
dikembangkan dapat diperbaiki dan disempurnakan. Lembar angket validasi dengan
kisi-kisi dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Validasi Permainan Kartu Uno
Variabel

Aspek

Kualitas Media
Pembelajaran
Konten/Isi

Indikator
a. Kesesuaian isi materi media
pembelajaran yang
dikembangkan
b. Kelebihan dari media
pembelajaran yang
dikembangkan
a. Kemenarikan kartu Uno

Nomor
Pertanyaan
1,2

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

Tampilan
b. Penggunaan huruf
Bahasa

a. Ketepatan penggunaan bahasa
a. Penggunaan petunjuk
permainan
b. Keawetan kartu Uno

Cara
c. Media permainan kartu
Penggunaan
Uno disusun secara sistematis
dan penyajian
sesuai dengan materi
pembelajaran
d. Media permainan kartu Uno
dirancang secara praktis

3
1,2
1
2

3

4,5

Pertanyaan wawancara dan lembar kusioner dapat dilihat pada lampiran 9 halaman
149.
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G.

Metode Analisis Data
Analisis data mencangkup kegiatan mengklarifikasi, menganalisa, memakai,
dan menarik kesimpulan. Metode analis 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
survey analisi kebutuhan, pakar/ahli materi dan media pembelajaran. Komentar
yang diberikan kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas serta kelayakan
media permainan kartu Uno yang dihasilkan dan selanjutnya direvisi.

2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa perolehan skor yang didapatkan dari instrumen
penilaian yang dilakukan oleh dua pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru
biologi kelas VIII SMP. Perolehan skor dari penilaian validator terhadap media
pembelajaran dihitung menggunakan Skala Likert. Adapun kategori penilaian
terhadap pengembangan media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi
manusia kelas VIII SMP adalah sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2) dan
sangat kurang baik (1). Hasil perhitungan skor masing-masing validasi
selanjutnya dirata-rata kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data
kualitatif sesuai dengan kategori dalam Skala Likert. Perolehan rata-rata skor
pada setiap komponen aspek penilaian menggunakan rumus :

χ = Rerata skor ;

= Jumlah total skor tiap komponen ; n= Banyaknya kelas/
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kategori yang dibentuk . Berikut ini merupakan interval penilaian skala numerik
menurut Arikunto (2009), dapat disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.3 Skala Likert

H.

Kategori
Sangat Baik

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

1,75 ≤ x < 2,5

Sangat Kurang Baik

1 ≤ x < 1,75

Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan hasil validasi dari
media pembelajaran yang dikembangkan yaitu media permainan kartu Uno dengan
kriteria “sangat baik” serta produk yang dikembangkan dalam kategori layak untuk
diujicobakan.

Untuk

mengetahui

kualitas

dari

media

pembelajaran

yang

dikembangkan layak atau tidak, maka peneliti menggunakan kriteria minimal
penilaian kategori “Baik”. Hasil perhitungan skor masing-masing selanjutnya akan
dirata-rata kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif sesuai
dengan kategori dalam Skala Likert. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah :
a.

Hasil validasi materi menyatakan bahwa 3,25< x >4 sangat baik untuk
diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran.

b.

Hasil validasi media menyatakan bahwa 3,25< x >4 sangat baik untuk
diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian bab ini diuraikan hasil pengembangan produk awal, hasil validasi
produk, revisi produk, pembahasan dan keterbatasan pengembangan yang dapat
diuraikan sebagai berikut :
A.

Hasil Penelitian
1.

Data Hasil Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian R&D ini adalah kegiatan
analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata media
pembelajaran yang ada di sekolah dan masalah-masalah yang dihadapi guru
terkait media permainan pada materi sistem ekskresi manusia. Kegiatan analisis
kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara pada guru biologi kelas VIII
SMP di sekolah ya.ng telah ditetapkan. Sebelum melakukan wawancara analisis
kebutuhan di sekolah, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan agar
pelaksanaan wawancara terstruktur dan mempermudah peneliti pada saat proses
wawancara berlangsung.
Hasil wawancara analisis kebutuhan di 4 sekolah yang ada di Yogyakarta
disajikan pada tabel 4.1 berikut :

49
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek

SMP Taman Dewasa
Yogyakarta

Model pembelajaran
yang
sering
diterapkan

Discovery learning,
Eksperimen, PBL.

Pengertian
media
pembelajaran

Media adalah alat
bantu yang mana
dapat
menstimulasi
anak,
membantu
memotivasi sehingga
dapat mencapai tujuan
pembelajaran.

Pentingnya
penggunaan
pembelajaran

Sangat perlu entah
itu hanya sekedar
gambar
konsep.
Pelajaran biologi itu
sendiri perlu adanya
media pembelajaran,
disesuaikan dengan
pendekatan
yang
dipakai.

media

SMP Budya Wacana
Yogyakarta

SMPN 2 Depok
Yogyakarta

Pembelajaran kooperatif, Model pembelajaran yang
PBL dan diskusi.
sering digunakan adalah
tayangan, gambar video,
diskusi dan observasi.

SMPN 1
Yogyakarta

Tergantung
pada
materinya,
apabila
materinya
perlu
praktikum maka akan
dilakukan praktik di
laboratorium, selain itu,
terkadang
guru
melakukan diskusi.
Sebagai sarana (Alat bantu Media
pembelajaran Media
pembelajaran
yang digunakan dalam sebagai alat bantu dalam Alat/bahan
yang
pembelajaran
untuk menyampaikan
menunjang guru dalam
memahami materi).
pembelajaran.
menyampaikan
pembelajaran agar anak
dapat mudah mengerti
dengan
materi
yang
diajarkan.
Dalam
pembelajaran Media
pembelajaran
Perlu
adanya
media
sangat perlu adaanya sangat diperlukan karena
pembelajaran karena apabila
media pembelajaran, tanpa guru
tidak
dapat
tidak ada maka guru akan
media guru akan kesulitan menyampaikan
materi
bingung dan apabila hanya
dalam
menyampaikan tanpa alat bantu.
dengan ceramah saja maka
pembelajaran, apa lagi
akan membosankan.
ketika materinya banyak.
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Jenis Media
Pembelajaran

Penggunaan
pembelajaran
sekolah

Penggunaan
permainan
sebagai
pembelajaran

Elektronik dan non
elektronik.
Ektronik
misalnya PPT, video,
film dan Internet. Non
elektronik
misalnya
model 3 dimensi, alat
peraga seperti torso dan
media fresh misalnya
tumbuhan langsung.
media Media yang digunakan
adalah video
di guru
pembelajaran,
power
point, dan LKS. Sumber
bahan
mengajar
diperoleh dari buku dan
internet.

Pernah
sekali
menggunakan
media
kartu
media kartu gambar, siswa
sangat lebih mudah
menangkap
materi
dengan baik, hanya
melanjutkan apa yang
sudah diterapkan oleh
mahasiswa PPL .

Media pembelajaran yang
diketahui yaitu media
pembelajaran
langsung
misalnya
objeknya
langsung dan tak langsung.

Jenis media yang saya
ketahui adalah gambar
diam, gambar bergerak,
audio, audio visual, video,
CD, PPT, Internet dan
media langsung.

Jenis media yaitu media
pembelajaran
discovery,
Puzzel,
jigsaw,
torso,
Video, PPT dan lain-lain.

Jenis media yang paling
sering digunakan yaitu
PPT, internet, LKS, anakanak
mencari
sendiri
diberbagai
sumber.
Kendalanya, siswa kurang
antusias
mengikuti
kegiatan
proses
pembelajaran di kelas.
Pernah menggunakan kartu
untuk lebih memudahkan
penyampaian
materi
kepada siswa. Akan tetapi
untuk
variasi
permainannya saya masih
kurang tahu.

Media pembelajaran yang
sering
digunakan
ada
banyak misalnya Video,
objek secara langsung PPT,
gambar. Siswa lebih senang
bermain daripada belajar
atau memperhatikan guru di
kelas.

Media yang digunakan
dalam
pembelajaran
dengan cara praktikum,
bertemu langsung dengan
objeknya misalnya di alam
dan awetan.

Jarang menggunakan
permainan, karena harus
disesuaikan dengan materi
yang sedang dipelajari
oleh siswa, seringnya
menggunakan kartu
gambar jika ada gambar
maka akan memudahkan
misalnya dalam hal
bentuknya.

Penah
menggunakan
permainan kartu untuk
mencocokan
gambar
karena
menurut
saya
dengan adanya permainan
dapat
menumbuhkan
memotivasi siswa dalam
belajar.
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Kendala
mengajar
sistem
manusia

selama
materi
ekskresi

Permainan kartu Uno

Untuk sistem ekskresi
manusia, materinya ini
diperlukan kecermatan,
ketelitian, dan kesabaran
dalam mempelajarinya.
Siswa
terkadang
kebingungan
dalam
menjelaskan mekanisme
proses pembentukan dan
pengeluaran urine.

Baru
pertama
kali
mendengar
media
permainan kart Uno.
Jika
permainan
ini
diterapkan, Jelas siswa
akan lebih tertarik,
karena selama ini siswa
pasti
menginginkan
sesuatu
yang
baru
sehingga siswa akan
lebih bersemangat. Akan
lebih bagus lagi jika
media dapat digunakan
berkali-kali.

Materi sistem ekskresi
manusia
memerlukan
banyak
latihan
dan
keterampilan, siswa harus
menjelaskan
keterkaitan
proses setiap organ-organ
penyusun sistem ekskresi
dan
mengidentifikasi
kelainan dan penyakitnya.
Siswa
terlalu
banyak
menghafal,
sehingga
mudah lupa pada saat
ujian, serta berpengaruh
terhadap nilai siswa.
Pernah melihat akan tetapi
belum
pernah
menggunakannya, karena
saya terkendala waktu
dalam proses pembuatan
media konvensional. Perlu
dicoba
untuk melihat
respon siswa. Selain itu,
kita juga butuh tambahan
variasi media sehingga
siswa lebih mengeksplor
pengetahuannya.

Materi sistem ekskresi,
sifatnya banyak. Media
yang digunakan untuk
menyampaikan materi
tersebut adalah gambar
dan PPT selain itu dengan
menyocokan gambar.

Materi sistem ekskresi
cukup menarik, lebih
banyak
menjelaskan
mekanisme
sebuah
proses yang membuat
siswa harus memahami
proses tersebut. Media
yang digunakan adalah
media secara real (diajak
keluar untuk melihat
langsung)
dan
eksperimen.

Belum pernah mendengar
permainan kartu Uno
perlu dicoba, sehingga
siswa dapat termotivasi
dalam pembelajaran. Jika
menggunakan media yang
sama (monoton) tentu
siswa akan merasa bosan
sehingga
diperlukan
variasi.

Belum
pernah
mendengar
permainan
kartu Uno. Perlu dicoba,
karena jika ada variasi
media anak akan lebih
tertarik sehingga kita
butuh variasi media.
Terutama di sekolah
yang memiliki SDM
rendah.
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Berdasarkan hasil seluruh kegiatan wawancara analisis kebutuhan di atas,
menunjukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam membuat media
pembelajaran

yang

menantang

rasa

ingin

tahu

siswa.

Perlu

adanya

pengembangan media pembelajaran pada materi sistem ekskresi manusia, media
yang diharapkan guru dapat dikemas semenarik mungkin dan mengarah pada
penerapan kehidupan sehari-hari siswa. Media pembelajaran sangat diperlukan
sebagai alat bantu yang berguna dalam memudahkan guru menyampaikan materi,
menstimulasi anak, memberikan motivasi sehingga materi dapat dengan mudah
dipahami siswa dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Materi sistem ekskresi manusia memerlukan kecermatan, ketelitian, dan
kesabaran dalam mempelajarinya. Banyak menjelaskan mekanisme sebuah
proses seperti pembentukan dan pengeluaran urine yang membuat siswa harus
memahami proses tersebut. Perlu media bantuan berupa permainan agar kegiatan
pembelajaran menjadi lebih menarik. Belajar sambil bermain akan memudahkan
siswa untuk mengingat serta memahami sebuah tahapan proses pembentukan
urine pada ginjal dengan benar. Apalagi proses pembelajaran yang sering
digunakan oleh guru pada materi sistem ekskresi manusia adalah berupa PPT,
pemberian tugas dan video dinilai kurang efektif. Hal ini mengakibatkan siswa
cenderung merasa bosan dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran,
akibat dari proses pembelajaran yang terlalu monoton. Melihat kondisi di atas,
pengembangan media permainan kartu Uno yang dikembangan peneliti telah
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didukung oleh guru dengan sikap antusiasme para guru dalam menerima ide
pengembangan media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan guru, bahwa baru pertama kali
mendengar tentang permainan kartu Uno dikarenakan selama ini belum ada
media serupa di sekolah. Guru menambahkan bahwa jika media permainan kartu
Uno ini diterapkan, jelas akan siswa lebih tertarik, karena selama ini siswa pasti
menginginkan sesuatu yang baru sehingga akan lebih bersemangat dalam
mengikuti proses pembelajaran.
B. Deskripsi Produk Awal Media Permainan kartu Uno
Dalam mengembangkan produk media permainan kartu Uno, maka peneliti
mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan pembelajaran.
Langkah awal peneliti menentukan materi biologi kelas VIII SMP. Adapun
materi biologi yang dipilih adalah materi sistem eksresi manusia. Peneliti
memilih materi tersebut karena banyak membahas berbagai macam proses pada
sistem ekskresi manusia seperti pada organ ginjal, kulit, hati, dan paru-paru yang
tidak dapat dijelaskan secara langsung tanpa ada alat bantu. Oleh karena itu,
materi sistem ekskresi manusia dianggap perlu dibantu dengan menggunakan
media, salah satunya adalah media permainan kartu Uno dapat menunjang
tercapainya tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya yakni merancang Silabus
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan Lembar
Kerja Siswa (LKS) berdasarkan KI, KD, Indikator dan tujuan pembelajaran.
Selanjutnya, peneliti mulai merancang desain media menggunakan aplikasi
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postermaywall. Desain yang disusun peneliti kemudian dijadikan landasan dalam
membuat produk awal sebuah kartu Uno. Proses pembuatan karti Uno dengan
beberapa tahapan sebagai berikut :
1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rancangan kegiatan
pembelajaran yang di dalamnya menjelaskan tentang prosedur pembelajaran
secara terperinci dan sistematis untuk mencapai kompetensi dasar, indikator
dan tujuan pembelajaran yang digunakan. Terdapat beberapa komponen
yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dirancang
yaitu :
a.

Identitas RPP yang meliputi ; Nama satuan pendidikan/Nama sekolah,
Mata pelajaran, Kelas/semester, Materi, Sub materi dan Alokasi waktu
pembelajaran.

b.

Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan indikator, Tujuan pembelajaran

c.

Materi pembelajaran, Pendekatan, Model dan Metode pembelajaran

d.

Media pembelajaran, Sumber belajar, Langkah-langkah kegiatan
pembelajaran

e.

Penilaian dan Lampiran-lampiran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat untuk materi sistem ekskresi

manusia kelas VIII SMP semester genap dengan alokasi waktu 6 x 45 menit.
RPP yang dirancang oleh peneliti untuk mendukung pembelajaran scientific
yang meningkatkan kerjasama antar siswa, keaktifan siswa karena memuat
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contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. RPP juga dilengkapi dengan LKS
yang berisikan soal-soal yang dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Instrumen penilaian juga dibuat untuk mengukur tercapainya aspek yang
dinilai (kognitif, psikomotorik dan afektif).
2) Pemilihan Media
Konsep awal dari Media Permainan kartu Uno terinspirasi dari
permainan kartu Uno yang dikenal pada umumnya, dilingkungan tempat
tinggal peneliti, permainan ini banyak dimainkan oleh anak-anak seusia SMP,
oleh sebab itu peneliti mencoba membuat media permainan kartu Uno supaya
bisa diterapkan pada pembelajaran di sekolah. Penyajian isi dari kartu Uno
dalam bentuk soal dan dilengkapi dengan gambar sesuai dengan pokok
bahasan pada setiap soal. Pada media permainan kartu Uno terdapat
komponen kartu-kartu yang dimodifikasi sehingga memiliki fungsi-fungsi
yang berbeda tujuannya agar terjadi kesesuaian media pembelajaran yang
dikembangkan.
3) Desain Awal
Desain awal pembuatan kartu Uno dilakukan dengan penentuan desain
sampul depan, pembuatan aturan permainan soal, pemilihan gambar, dan
pembuatan kunci jawaban. Pembuatan gambar/background kartu Uno
didesain dengan menggunakan Postermaywall. Pada desain kartu peneliti
memodifikasi dari desain kartu Uno pada umumnya. Kartu tersebut akan
didesain semenarik mungkin agar tercipta kesan yang baik untuk siswa.
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Pemilihan gambar dan warna di sesuaikan dengan materi dan karakter siswa
serta kejelasan dengan tulisan soal. Kartu Uno dicetak menggunakan kertas
ivory 280 dan ukuran kertas A4. Setelah selesai dicetak, produk diserahkan
kepada ahli media, ahli materi, dan guru biologi untuk divalidasi.
4) Komponen- komponen dalam media buku panduan media permainan kartu
Uno. Berikut peneliti uraikan komponen-komponen kelengkapan buku
panduan permainan kartu Uno :
a.

Bagian Sampul
Bagian sampul buku panduan permainan kartu Uno berukuran A6.
Buku panduan memuat informasi judul, materi, kelas, logo Universitas
Sanata Dharma, dan nama pembuat. Isi tulisan dalam buku panduan
permainan Uno berisi materi sistem ekskresi manusia. Selain itu tulisan
kelas VIII SMP/MTS menunjukan bahwa permainan Uno diterapkan
untuk siswa kelas VIII SMP/MTS. Gambar organ tubuh, ginjal, dan paruparu pada sampul menunjukan gambar isi materi sistem ekskresi manusia.

b.

Daftar Isi
Daftar isi merupakan bagian terpenting dalam buku panduan
permainan Uno karena berisi nomor halaman agar mempermudah
pembaca dalam menemukan bahasan tertentu dengan melihat nomor
halaman pada buku.

c.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai
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standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada
setiap tingkat atau program. sedangkan kompetensi dasar adalah
pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh
siswa untuk menunjukan bahwa siswa telah menguasai kompetensi inti
yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar yang diterapkan pada media
buku panduan permainan Uno berbasis masalah adalah KD 3.10 & 4.10.
d.

Deskripsi Permainan Kartu Uno
Deskripsi permainan yang terdapat dalam buku panduan permainan
kartu Uno berisi penjelasan singkat mengenai pengertian, jumlah
keseluruhan kartu, jenis-jenis setiap kartu pada permainan Uno materi
sistem ekskresi manusia.

e.

Aturan dan Cara Bermain
Berisi petunjuk cara bermain, penjelasan fungsi utama setiap kartu,
serta aturan permainan yang harus ditaati secara umum agar
mempermudah peserta didik dalam memainkan kartu Uno.

f.

Ringkasan Konten Permainan
Pada ringkasan konten berisi materi sistem ekskresi manusia sebagai
penunjang soal-soal yang ada pada kartu angka/soal. Materi ini dipilih
karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dan disajikan
berbagai soal dengan permasalahan kondisi nyata. Pokok bahasan
meliputi organ ginjal, hati, kulit, dan paru-paru.
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g.

Sumber
Komponen selanjutnya yang ada dalam buku panduan yaitu sumber.
Sumber berisi daftar pustaka berupa uraian referensi yang digunakan
untuk menyusun buku panduan permainan kartu Uno.

h.

Info Penulis
Komponen terakhir yang ada dalam media buku panduan. Biografi
penulis berisi identitas data diri peneliti dan penjelasan singkat mengenai
pembuatan media permainan kartu Uno.

5. Pembuatan Produk Media Permainan Kartu Uno
Pada proses ini peneliti menyatukan rancangan pada tahap sebelumnya
yaitu tahap desain. Pada kartu didesain berbentuk persegi panjang dengan
ukuran 8,5x 6,7 cm. Selanjutnya peneliti membuat gambar/background yang
telah dipilih dengan warna berbeda pada setiap kartu yang telah diberi gambar
organ penyusun sistem ekskresi yaitu merah, hitam, hijau dan biru. Untuk
kartu aksi, peneliti mendesain menyerupai kartu Uno pada umumnya namun
sedikit dimodifikasi pada background. Terdapat 108 kartu yang masingmasing terdiri dari 76 kartu soal dan 32 kartu aksi. Kemudian peneliti juga
membuat desain mengenai aturan permainan, dan kunci jawaban soal.
Proses pembuatan produk berlangsung satu bulan dari bulan Mei 2020
sampai Juni 2020. Setelah desain telah selesai kemudian di cetak
menggunakan mesin presisi. Untuk kartu angka/soal dan kartu aksi peneliti
menggunakan kertas ivory 230. Untuk aturan permainan dan panduan materi
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di cetak menggunakan HVS 80. Berikut ini tampilan gambaran produk awal
media permainan kartu Uno dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal Media Permainan Kartu Uno
No

Foto

Keterangan

1

Bagian tampak luar
sampul depan buku
panduan permainan
kartu Uno untuk
materi sistem
ekskresi manusia.

2

Bagian daftar isi
berisi nomor
halaman buku
panduan
permainan kartu
Uno.
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3

Bagian deskripsi
permainan, berisi
Penjelasan singkat
mengenai
pengertian, jumlah
keseluruhan pada
kartu Uno.

4

Bagian aturan dan
cara bermaian
berisi penjelasan
fungsi utama setiap
kartu dan aturan
permainan kartu
Uno yang harus
ditaati secara
umum.
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5

6

Bagian kartu UnoEks berisi
pemahaman
tentang ringkasan
materi organ ginjal
yang berperan
dalam sistem
ekskresi manusia.

Bagian buku
panduan permainan
kartu Uno berisi
pemahaman
tentang ringkasan
materi organ kulit
yang berperan
dalam sistem
ekskresi manusia.
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7

Bagian buku
panduan permainan
kartu Uno berisi
pemahaman
tentang ringkasan
materi organ paruparu yang berperan
dalam sistem
ekskresi manusia.

8

Bagian buku
panduan permainan
kartu Uno berisi
pemahaman
tentang ringkasan
materi organ hati
yang berperan
dalam sistem
ekskresi manusia.
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9

Bagian sumber
berisi uraian
referensi yang
digunakan penulis
untuk menyusun
buku panduan
permainan kartu
Uno.

10

Bagian info penulis
berisi identitas data
diri peneliti dalam
buku panduan
permainan kartu
Uno.
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Kartu Soal

Kartu Aksi (Kuis & Reserve)
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Kartu Aksi ( Stop & Draw +2 )

Permainan kartu Uno didesain dengan perpaduan warna dasar yang menarik
kemudian dengan adanya gambar-gambar yang diletakkan pada kartu yang
disesuaikan dengan bahasan materi agar terlihat menarik dan peserta didik
termotivasi. Media permainan kartu Uno digunakan untuk membantu peserta didik
dalam memahami materi sistem ekskresi manusia, meningkatkan kerjasama dan
meningkatkan keingintahuan peserta didik dalam belajar.

C.

Data Hasil Validasi Produk
Produk berupa media permainan kartu Uno selanjutnya divalidasi oleh
pakar/ahli yaitu ahli media, ahli materi dan dua guru Biologi kelas VIII SMP. Tujuan
dilakukan validasi yaitu untuk mengetahui kualitas/kelayakan produk, memperoleh
masukan untuk perbaikan kesalahan dan kelemahan mengenai media permainan kartu
Uno yang dikembangkan oleh peneliti.
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a.

Data hasil validasi Pakar/Ahli Materi
Para pakar/ ahli materi yang memvalidasi produk media permainan kartu
Uno pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP adalah Ibu
Geterudis Kerans (G.K) selaku ketua program studi dan dosen pendidikan biologi
STKIP Weetebula NTT. Produk media permainan yang dikembangkan divalidasi
sebanyak dua kali karena produk awal dinyatakan belum valid kemudian diminta
untuk memperbaiki bagian materi pada permainan kartu Uno dilakukan pada Juni
2020 - Juli 2020. Aspek yang divalidasi oleh pakar/ahli materi meliputi :
a. Aspek konten/isi
b. Aspek tampilan
c. Aspek bahasa
d. Aspek cara penggunaan dan penyajian
Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data validasi oleh ahli materi media yang

dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validator Oleh Ahli Materi

Aspek yang dinilai
Konten/isi
Tampilan
Bahasa
Cara penggunaan dan
Penyajian
Total Skor Keseluruhan
Jumlah seluruh item

Validator I

Hasil Perolehan Skor
Validator II

Rata-rata

(G.K)
14
7
7
8

(D.S)
11
9
6
16

12,5
8
6,5
12

36
10

42
13

39
11,5
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Rata/rata = ∑ skor

3, 6

3,2

3,4

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

keseluruhan/∑
seluruh item
Kriteria

Hasil validasi oleh pakar ahli materi Ibu G.K (validator I) dilaksanakan pada
tanggal 6 Juli 2020. Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 36, skor
tersebut kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus yang telah dicantumkan pada
metode BAB III.
Hasil akhir dari perhitungan skor rata-rata 3,6. Dalam data kualitatif 3,6 masuk
dalam kriteria “Sangat Baik”. Media permainan kartu Uno pada materi sistem
ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP yang dikembangkan dinyatakan layak untuk
diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran. Validator I memberikan komentar
dan saran pada aspek konten/isi pada nomor 4, aspek tampilan dan bahasa yaitu pada
nomor 2. Komentar dan saran yang diberikan berupa penambahan soal-soal bersifat
analisis pada kartu permainan Uno, penambahan gambar struktur organ sistem
ekskresi pada bagian ringkasan materi dan memperhatikan kejelasan petunjuk
permainan. Komentar dan saran perbaikan dari validator I sebagai ahli materi dapat
dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut :
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Tabel 4. 4 Komentar dan Saran Perbaikan Dari Ahli Materi Sistem Ekskresi
Manusia Kelas VIII SMP Ditinjau Dari Berbagai Aspek
No
Aspek yang Dinilai

Komentar/Nama
Validator I
Ibu G.K

Aspek Konten/Isi
4 Kesesuaian dengan
. tingkat kemampuan
berpikiran siswa
kelas VIII SMP.

Aspek Tampilan
2.
Ringkasan materi
sistem ekskresi
manusia
mendukung
permainan kartu
Uno.

Soal masih pada
C1,C2 dan C3.

Dalam buku panduan
permainan, bagian
ringkasan materi
organ ekskresi bisa
ditambahkan dengan
gambar struktur organ
ekskresi.

Foto
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Aspek Bahasa
2. Kejelasan petunjuk
permainan.

b.

Untuk aturan dan cara
bermain dijelaskan
lebih rinci. Sebaiknya
dimainkan pada
kelompok kecil yaitu
4-6 siswa, supaya
lebih efisien.

Data hasil validasi Pakar/Ahli Media
Pakar/Ahli Media yang memvalidasi produk media permainan kartu Uno pada
materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP adalah Bapak Drs. Domi
Severius, M.Si (D.S) validator II dosen dari pendidikan Fisika Universitas Sanata
Dharma. Produk permainan di validasi sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada
tanggal 21 Juli 2020 di Universitas Sanata Dharma. Berdasarkan tabel 4.3 di atas,
menunjukan bahwa jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 42, skor
tersebut kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada Bab III. Hasil akhir dari
perhitungan didapatkan skor rata-rata 3,2. Dalam data kuantitatif 3,2 termasuk dalam
kriteria “Baik”. Maka media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi
manusia untuk kelas VIII SMP yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar dan saran. Pada validasi tersebut validator II
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memberikan komentar dan saran pada aspek tampilan yaitu nomor 2 dan 3, aspek
penggunaan dan penyajian yaitu pada nomor 2. Komentar dan saran perbaikan yang
diberikan berupa penambahan angka/simbol pada kartu permainan supaya lebih
menarik, serta memperhatikan kemenarikan hiasan warna, gambar dan huruf.
Komentar/saran dari validator II sebagai ahli media dijabarkan pada tabel 4.5 sebagai
berikut :
Tabel 4.5 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media permainan Kartu
Uno Kelas VIII SMP ditinjau dari Berbagai Aspek
Komentar/Nama
Validator II
Aspek yang Dinilai
Bapak D.S
Aspek Tampilan
Tambahkan angka
2 Desain tampilan
kartu Uno
atau symbol pada
kartu supaya terlihat
lebih menarik.
(kartu dominan
berbentuk persegi).

No

Foto
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3

Kemenarikan
hiasan warna,
gambar dan huruf
yang digunakan

Ukuran kartu dan
huruf terlalu kecil.
Warna kartu
terlihat gelap,
perbaiki desain
warna kartu dengan
warna yang cerah.

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
Bahan kartu terlalu
2 Kualitas bahan
kaku dan keras
kartu Uno
(sebaiknya memilih
bahan yang sedikit
lembut dan buat
lengkungan pada
sisi kartu supaya
tidak melukai
peserta didik.

Komentar dan Saran Umum
Jika perlu sebaiknya cover pada buku
panduan permainan dibuat dengan warna
yang cerah (warna- warni). Tulisan “Buku
Panduan” sebaiknya diganti dengan
“Panduan Permainan”.
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c.

Data Hasil Validasi oleh guru kelas VIII SMP
Guru biologi SMP kelas VIII yang memvalidasi produk permainan kartu Uno
adalah Ibu Sri Yudiastuti (S.Y) validator III guru biologi SMP Taman Dewasa
Yogyakarta dan validato IV Ibu Maria K (M.K) validator IV guru biologi SMP
Budya Wacana Yogyakarta. Hasil validasi guru biologi kelas VIII dilaksanakan pada
tanggal 11 Juli 2020 dan 14 Juli 2020. Aspek yang divalidasi oleh guru Biologi kelas
VIII SMP antara lain :
a. Aspek konten/isi, Aspek tampilan
b. Aspek bahasa, Aspek cara penggunaan dan penyajian
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru biologi kelas VIII yang dapat
dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut :
Tabel 4. 6 Rekapitulasi data validator oleh guru biologi kelas VIII SMP
Aspek yang dinilai
Konten/isi
Tampilan
Bahasa
Cara penggunaan dan
Penyajian
Total Skor Keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rata/rata = ∑ skor
keseluruhan/∑
seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator III
Validator IV
(S.Y)
(M.K)
24
25
11
11
7
8
18
18

Rata-rata
24,5
11
7,5
18

60
17
3,5

62
17
3,6

61
17
3,6

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Berdasarkan hasil validasi dari Ibu S.Y (Validator III) menunjukan jumlah skor
yang diperoleh dari semua aspek yaitu 60, skor tersebut kemudian dirata-ratakan
sesuai dengan rumus pada Bab III. Hasil akhir dari perhitungan skor rata-rata 3,5
yang masuk dalam kriteria “Sangat Baik” maka media permainan kartu Uno pada
materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP yang dikembangkan
dinyatakan layak untuk diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Selanjutnya, hasil validasi oleh Ibu M.K guru biologi kelas VIII SMP Validator IV
menunjukan jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 62, skor tersebut
kemudian dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada bab III. Hasil akhir dari
perhitungan skor rata-rata 3,6 yang masuk dalam kriteria “Sangat Baik” maka media
permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP
yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba dengan revisi sesuai komentar
dan saran.
Pada validasi tersebut validator III dan IV memberikan komentar dan saran
pada aspek konten/isi yaitu nomor 2, aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu
nomor 4. Pada aspek konten/isi validator memberikan komentar bahwa perlu
dicantumkan rumusan tujuan dan indikator sehingga peserta didik bisa mengetahui
materi apa yang akan dipelajari, dan pada aspek cara penggunaan dan penyajian perlu
ditambahkan sejarah permainan kartu Uno. Komentar dan saran umum yang
diberikan berupa perbaikan pada jawaban kartu soal yang harusnya juga ditulis dalam
buku panduan permainan. Adapun komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh
kedua validator dijabarkan pada tabel 4.7 sebagai berikut :
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Tabel 4. 7 Komentar dan Saran Perbaikan dari Guru Biologi Kelas VIII SMP
Ditinjau dari Berbagai Aspek
No

Aspek yang
Dinilai

Komentar/Nama
Validator III & IV
Ibu S.Y & Ibu M.K

Aspek Konten/isi
2. Kesesuaian
Indikator dan tujuan
permainan Uno
belum tertulis dalam
sebagai Media
media
Pembelajaran dengan
indicator materi
sistem ekskresi
manusia pada RPP

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
4.

Kelengkapan
penyajian

Tambahkan sejarah
permainan kartu Uno
dalam deskripsi
permainan

Foto
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4.

Pada sampul bagian
belakang sebaiknya
ditambahkan penjelasan
singkat permainan,
supaya tidak terlihat
kosong.

Komentar dan Saran Umum
Alangkah lebih baik jika jawaban soal tidak ditulis
pada kartu permainan. Sebaiknya ditulis dalam buku
panduan permainan saja untuk menghindari adanya
tindakan kecurangan pada saat pelaksanaan kegiatan
permainan.

Berdasarkan data di atas, perolehan rata-rata skor keseluruhan hasil validasi
oleh guru biologi kelas VIII SMP dapat disimpulkan bahwa kualitas dari media
permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP
“Sangat Baik”. Hasil rekapitulasi data dapat dilihat dalam Tabel 4.8 berikut ini :
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Tabel 4. 8 Rekapitulasi Data Validasi Permainan Kartu Uno oleh Ahli Materi,
Ahli Media, dan Dua Guru Biologi Kelas VIII SMP
No.

1.
2.
3.
4.

Validator

Ahli Materi Ibu (G.K)
Ahli Media Ibu (D.S)
Ibu (S.Y) Guru Biologi SMP Taman
Dewasa Yogyakarta
Ibu (M.K) Guru Biologi SMP Budya
Wacana Yogyakarta

Hasil Skor Validasi
Permainan Kartu Uno
Rata/rata
Kriteria
3, 6
3, 2
3, 5

Sangat baik
Baik
Sangat baik

3, 6

Sangat baik

13, 9
3, 5

Sangat baik

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa perolehan skor rerata keseluruhan hasil validasi
media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP
adalah 3,5 dan termasuk kriteria “Sangat Baik”. Produk media permainan kartu Uno
dinyatakan layak digunakan/ diuji coba dengan revisi sesuai saran dan komentar ahli
materi, ahli media, ahli pembelajaran dan guru biologi kelas VIII SMP.
Berdasarkan total skor rata-rata dalam berbagai aspek yang menjadi panduan
penilaian media diantaranya adalah :
a. Kesesuaian isi materi dengan KI, KD, dan Indikator pencapaian kompetensi pada
media permainan kartu Uno yang dikembangkan. Materi yang disajikan melatih
peserta didik untuk memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan
prosedural terkait materi “Sistem Ekskresi Manusia”. Pengetahuan secara faktual
dicontohkan seperti tubuh harus mengeluarkan zat sisa metabolisme karena
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bersifat racun dan akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Selain hal tersebut,
di dalam media permainan kartu Uno juga memuat pengetahuan secara konseptual
seperti ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa
metabolisme seluruh tubuh. Pengetahuan secara konseptual tersebut tidak hanya
merujuk pada salah satu organ saja melainkan merujuk pada keseluruhan struktur
dan fungsi setiap organ penyusun sistem ekskresi manusia. Pengetahuan secara
prosedural yaitu proses pembentukan urine dan pengeluaran zat sisa pada sistem
ekskresi manusia.
Bentuk nyata dari pengembangan permainan kartu Uno menyajikan informasi
kongkrit seperti deskripsi permainan serta rangkuman materi berbagai organ
sistem ekskresi manusia. selain hal tersebut, media permainan kartu Uno yang
dikembangkan juga melatih peserta didik untuk mengolah, menyajikan
pengetahuan yang bersifat abstrak seperti penyediaan gambar pada setiap kartu
sebagai contoh dari setiap organ penyusun sistem ekskresi manusia sehingga
peserta didik mampu memahaminya dengan mudah. Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar (KD) dalam permainan kartu Uno berisi tentang deskripsi
struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia. contoh :
Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi diantarannya yaitu ginjal, kulit,
paru-paru, dan hati.
b. Aspek Keluasan dan Kedalaman Materi Sesuai Kebutuhan Peserta Didik
Ringkasan materi dan soal-soal yang terdapat dalam media permainan kartu
Uno mudah untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan soal-soal pada media
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permainan disusun menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, serta komunikatif.
Selain itu untuk ringkasan penjelasan mekanisme proses setiap organ penyusun
sistem ekskresi manusia pada materi dikembangkan secara ringkas, singkat, padat
dan lengkap bagi para peserta didik kelas VIII SMP.
c. Media Pembelajaran Sesuai dengan Tingkat Kemampuan Peserta Didik Kelas VIII
SMP
Media permainan kartu Uno yang dikembangkan sesuai dengan tingkat
kemampuan berpikir peserta didik. Hal tersebut dikarenakan materi dan soal-soal
yang termuat dalam media permainan kartu Uno yang mudah untuk dipahami,
singkat, jelas dan komunikatif. Kreasi pada permainan serta kajian soal-soal yang
dipilih pada media mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif.
d. Kejelasan Tulisan dan gambar pada Media Permainan Kartu Uno
Tulisan dan gambar pada media permainan kartu Uno secara umum sudah
jelas. Hal tersebut dikarenakan tulisan dan gambar dapat dibaca dan dikenali
dengan baik oleh pembaca. Kejelasan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan
jenis dan ukuran huruf yang bervariasi yaitu menggunakan jenis font fibre vintage
ukuran 28 untuk penulisan pada kartu soal. Jenis font chicle ukuran 30 untuk
penulisan pada buku panduan permainan. Pemilihan kontras warna juga
disesuaikan dengan warna kertas dan background sehingga gambar dan tulisan
yang tersaji dalam media permainan kartu Uno menjadi sangat jelas dan mudah
dibaca.
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e. Aspek Tampilan
Pada aspek tampilan, media dikembangkan dengan menyesuaikan layout
cover permainan dengan isi materi. Bentuk visual yang tampak pada media kartu
Uno dan buku panduan permainan dibuat bervariasi sehingga akan memperindah
pengemasan materi di dalam setiap layout pada media permainan Uno. Ukuran
visual pada kartu dan buku panduan juga berbeda sehingga menimbulkan kesan
variasi bentuk yang menarik. Jenis dan ukuran huruf juga disesuaikan dengan
banyaknya materi yang dikemas. Pemilihan kontras warna background, tulisan dan
hiasan-hiasan yang terdapat di media permainan Uno juga sesuai.
f. Aspek Bahasa
Media permainan kartu Uno yang berisi materi “Sistem Ekskresi Manusia”
dikembangkan dengan memperhatikan aspek bahasa yang digunakan. Materi yang
termuat didalam media permainan kartu Uno dibuat dengan menggunakan bahasa
yang sederhana, tidak menimbulkan makna ganda, serta muda dipahami oleh
peserta didik. Selain itu, bahasa yang digunakan juga singkat, padat dan jelas, serta
mengandung unsur informatif.
g. Aspek Penggunaan
Media permainan kartu Uno yang dikembangkan dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan. Petunjuk penggunaan difungsikan agar para guru dan peserta didik
dapat menggunakan media permainan kartu Uno dengan mudah sesuai petunjuk
yang telah disusun. Penyusunan petunjuk penggunaan berpatokan pada kalimat
yang sederhana dan mudah dipahami serta memperhatikan keruntutan kalimat dan
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langkah- langkah penggunaan. Kemudahan dalam hal penggunaan diantaranya
adalah mudah dibawa karena media berbentuk kotak, mudah disimpan dimana
saja, mudah dimainkan dan dibaca karena dipadukan dengan kombinasi warna
layout yang kontras dan menarik.

D. Revisi dan Kajian Produk Akhir
Pada penelitian ini produk akhir berupa prototipe hasil revisi oleh 2 guru
Biologi kelas VIII SMP dan 1 ahli media pembelajaran serta 1 ahli materi
pembelajaran. Revisi dilakukan berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari
validator terkait produk awal media permainan kartu Uno yang telah dibuat untuk
menghasilkan produk akhir yang lebih baik. Perubahan tersebut terdapat pada bagian
aspek kelengkapan penyajian, aspek tampilan, penggunaan, dan aspek kejelasan
petunjuk penggunaan permainan Uno.
Pada aspek kelengkapan penyajian, peneliti menambahkan tujuan pembelajaran
didalam

media.

Hal

ini

dimaksudkan

untuk

memudahkan

guru

dalam

mengkomunikasikan tujuan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sehingga
kegiatan pembelajaran lebih terarah. Pada aspek penggunaan, peneliti juga
menambahkan penjelasan singkat mengenai permainan Uno di sampul belakang buku
paduan permainan. Hal ini dilakukan untuk membantu para peserta didik memahami
kegunaan dan isi dari media permainan kartu Uno secara keseluruhan.
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E.

Pembahasan
Pengembangan produk berupa media permainan kartu Uno pada materi sistem
ekskresi siswa kelas VIII SMP peneliti menggunakan acuan langkah-langkah
pengembangan terdiri dari 5 langkah yaitu ; potensi dan masalah, pengumpulan
informasi, desain produk, validasi desain dan perbaikan desain. Sebelum merancang
permainan kartu Uno, dilakukan survey kebutuhan untuk memperoleh informasi
terkait dengan penggunaan media pembelajaran dan untuk mengetahuai sejauh mana
guru menggunakan/memanfaatkan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran.
Kegiatan wawancara dilakukan dengan guru IPA kelas VIII SMP yaitu guru SMP
Taman Dewasa Yogyakarta, SMP Budya Wacana Yogyakarta, SMPN 2 Depok
Yogyakarta dan SMPN 1 Yogyakarta. Peneliti melakukan pemilihan sekolah dengan
mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya kualitas sekolah, faktor jenis sekolah
negeri atau swasta, dan faktor letak sekolah. Permasalahan yang diperoleh dari hasil
wawancara dijadikan acuan dalam pengembangan media permainan kartu Uno pada
materi sistem ekskresi.
Konsep awal dari media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi
manusia terinspirasi dari permainan kartu Uno yang dikenal pada umumnya. Namun,
pada media kartu Uno terdapat komponen kartu-kartu yang dimodifikasi sehingga
memiliki fungsi-fungsi yang berbeda tujuannya agar terjadi kesesuaian media
pembelajaran yang dikembangkan. Pada permainan kartu Uno, inti dari permainan
adalah menyesuaikan angka dan warna (deal card) pada wild card saja, sedangkan
pada media permainan kartu Uno ini menyesuaikan angka dan warna kartu serta
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menjawab soal yang terdapat pada kartu. Adapun soal dan kunci jawaban yang
dimuat dalam media permainan kartu Uno disesuaikan dengan materi sistem ekskresi
manusia kelas VIII SMP. Bentuk soalnya sendiri yaitu terdiri dari pilihan ganda dan
uraian singkat serta pada setiap soal tersebut sudah disediakan kunci jawaban yang
terdapat dalam buku panduan permainan.
Pada bagian kartu soal, peneliti melakukan perbaikan dengan menghilangkan
jawaban pada kartu angka/soal dan jawaban dari soal-soal ditulis dalam buku
panduan permainan. Pada aspek kelengkapan penyajian, penulis juga menambahkan
jawaban pengecoh pada setiap kartu angka/soal supaya peserta didik dapat berpikir
kritis dalam mengerjakan soal permainan Uno. Hal ini akan berpengaruh terhadap
pembentukan pemahaman peserta didik terhadap materi. Pada bagian ini peneliti
masih kurang maksimal dalam memberikan perbaikan untuk penambahan soal
berpikir tingat tinggi dan jawaban pengecoh. Bagian materi, peneliti melakukan
perbaikan dengan menambahkan gambar struktur organ ekskresi dan istilah ilmiah
pada buku panduan permainan ditulis dengan huruf miring. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap permainan Uno, serta membantu peserta didik
mengingat istilah ilmiah tersebut.
Pada aspek tampilan, peneliti memperbaiki penulisan, spasi, dan ukuran huruf
pada kartu dan buku panduan permainan supaya minat peserta didik untuk membaca,
memahami materi dapat tersampaikan dengan baik. Peneliti juga melakukan
perbaikan dengan mengganti bentuk gambar/simbol yang lebih bervariasi dan tidak
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terlihat monoton. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan menarik supaya peserta
didik termotivasi dan semangat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan proses
permainan kartu Uno. Pada aspek kejelasan petunjuk penggunaan, peneliti melakukan
perbaikan dengan mengubah jumlah anggota peserta didik menjadi 4-6 orang dalam
setiap kelompok. Jumlah anggota kelompok yang sedikit akan membantu peserta
didik belajar secara aktif dan menyeluruh, dengan begitu diharapkan semua peserta
didik dapat memahami materi sistem ekskresi dalam proses permainan.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari media permainan kartu Uno sesuai dari
hasil validasi, revisi produk, sampai dengan produk akhir. Kelebihan media tersebut
di antaranya sesuai dengan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator,
dan Tujuan Pembelajaran. Media sesuai dengan tingkat berpikir siswa kelas VIII
SMP pada materi sistem ekekresi manusia. Penyajian materi juga sudah dilakukan
secara runtut dan lengkap. Kekurangan dari media ini adalah proses pembuatan yang
memerlukan waktu yang cukup lama, untuk membuat media permainan kartu Uno
yang berkualitas diperlukan biaya yang cukup dan produksi produk dalam skala
besar. Namun demilkian terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi
kekurangan tersebut antara lain waktu pembuatan permainan Uno dipersipakan jauhjauh hari, dan memilih bahan-bahan yang memiliki kualitas yang masih baik dengan
harga terjangkau. Perbandingan produk awal dan produk akhir media permainan kartu
Uno pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP dapat dilihat pada
tabel 4.9 sebagai berikut :
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Tabel 4.9 Perbandingan Produk Awal dan Produk Akhir Media Permainan Kartu Uno
No

Komentar

Revisi
Aspek Konten/isi

1.

Tujuan Pembelajaran belum tertulis pada media

Menambahkan tulisan tujuan pembelajaran pada media setelah
Indikator

Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah di revisi

Pada produk awal tidak ada tujuan pembelajaran
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Aspek kesesuaian dengan tingkat kemampuan berpikir siswa kelas VIII SMP
No
2.

Komentar
Soal masih pada C1,C2 dan C3

Revisi
Menambahkan soal-soal pada kartu pertanyaan untuk mencapai
berpikir kritis, kreatif, analisis peserta didik.

Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah di revisi

Aspek Tampilan
Ringkasan materi sistem ekskresi manusia mendukung permainan kartu Uno
No

Komentar

Revisi
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3.

Dalam buku panduan permainan, bagian ringkasan materi
bisa ditambahkan dengan gambar struktur organ ekskresi.
Gambar produk awal sebelum direvisi

Menambahkan gambar organ ekskresi pada bagian ringkasan
materi dalam buku panduan.
Gambar produk akhir setelah di revisi
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Aspek Tampilan
kemenarikan hiasan warna, gambar dan huruf
No
4.

No
5.

Komentar
Ukuran kartu dan huruf terlalu kecil. Warna kartu terlihat
gelap, perbaiki desain media dengan warna yang cerah.
Gambar produk awal sebelum direvisi

Revisi
Mengubah ukuran huruf, penggunaan warna yang lebih terang
pada desain sampul depan buku panduan dan kartu permainan
Gambar produk akhir setelah revisi

Aspek kesesuaian dengan tingkat kemampuan berpikir siswa kelas VIII SMP
Komentar
Revisi
Menambahkan angka, mengganti bentuk angka atau simbol dan
Tambahkan angka atau simbol dan warna pada kartu
warna kartu dengan lebih bervariasi tidak monoton berbentuk
supaya terlihat lebih menarik. (kartu dominan berbentuk
kotak
persegi)
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Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah revisi

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
No
6.

Komentar
Tambahkan sejarah permainan kartu Uno dalam
deskripsi permainan

Revisi
Menambahkan sejarah permainan kartu Uno dalam deskripsi
permainan
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Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah direvisi

Aspek Bahasa
Kejelasan Petunjuk Permainan kartu Uno
No
7.

Komentar
Untuk aturan dan cara bermain dijelaskan lebih rinci.
Sebaiknya dimainkan pada kelompok kecil yaitu 4-6
siswa, supaya lebih efisien.

Revisi
Mengubah jumlah siswa dalam kelompok serta penjelasan
pada aturan dan cara bermain kartu Uno lebih rinci.
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Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah revisi

Komentar dan Saran Umum
No
8.

Komentar
Sebaiknya jawaban soal ditulis dalam buku panduan
permainan.

Revisi
Mengubah jawaban soal pada kartu permainan. Serta
menambahkan jawaban soal dalam buku panduan permainan.
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Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah revisi

Pada Produk Awal Tidak Ada Jawaban Soal Dalam Buku
Panduan Permainan

Komentar dan Saran Umum
No
9.

Komentar
Materi pada buku panduan permainan istilah ilmiah
perlu ditulis dengan huruf miring

Revisi
Mengubah istilah ilmiah ditulis dengan huruf miring pada
materi dalam buku panduan permainan
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Gambar produk awal sebelum direvisi

Gambar produk akhir setelah revisi

Komentar dan Saran Umum
No
10.

Komentar
Pada sampul belakang buku panduan permainan
terlihat polos perlu diberi penjelasan singkat
Gambar poduk awal sebelum direvisi

Revisi
Penambahan penjelasan singkat mengenai permainan kart
Uno di sampul belakang buku panduan permainan
Gambar produk akhir setelah direvisi
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Pada Produk Awal Tidak Ada Penjelasan Singkat Dalam
Buku Panduan Permainan
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F.

Kendala/Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan produk media permainan kartu Uno pada materi
ekskresi

manusia

siswa

kelas

VIII

SMP,

peneliti

mengalami

beberapa

kendala/keterbatasan. Adapun kendala/keterbatasan tersebut sebagai berikut :
1.

Hambatan dalam mencari dan berkomunikasi dengan jasa percetakan serta hanya
mengandalkan aplikasi chatting dan email, sehingga penyelesaian media
permainan kartu Uno menjadi terhambat dan kurang maksimal.

2.

Tahap validasi memakan waktu yang cukup lama karena adanya pandemi Covid19 dan banyak sekolah yang libur sehingga peneliti mengalami pergantian
validator dan menghambat revisi produk yang harus diserahkan kepada jasa
percetakan.

3.

Media permainan kartu Uno, dibuat hanya sampai level basic dan kartu soal
berisi pilihan ganda dan isian singkat, sehingga soal-soal yang dibuat belum
mengasah kemampuan tingkat berpikir kritis peserta didik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang media permainan kartu Uno pada materi
sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP dapat disimpulkan bahwa :
1.

Pengembangan media permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi siswa
kelas VIII SMP didesain menggunakan aplikasi Postermywall. Pada kartu
didesain berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8,5x 6,7 cm. Peneliti
membuat desain gambar/background dengan warna berbeda pada setiap kartu
yang telah diberi gambar organ penyusun sistem ekskresi yaitu merah, hitam,
hijau dan biru. Pembuatan media dengan desain yang menarik dan bervariasi
sehingga meningkatkan minat belajar siswa.

2.

Hasil penelitian dan pengembangan media permainan kartu Uno melalui tahap
validasi oleh pakar/ahli materi, pakar/ahli media, dan dua guru mata pelajaran
IPA biologi memiliki nilai rata-rata 3,5 yang termasuk kriteria“ Sangat Baik”.
Produk permainan kartu Uno pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas
VIII SMP memiliki kualitas yang layak untuk diujicobakan dalam lingkup
terbatas dengan beberapa tahap perbaikan sesuai komentar dan saran dari
validator.

97
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B.

Saran
Setelah melakukan pengembangan media permainan kartu Uno pada materi
sistem ekskresi manusia untuk siswa kelas VIII SMP, maka peneliti menuliskan
beberapa saran untuk mendukung penelitian selanjutnya terkait media permainan
kartu Uno yaitu :
1.

Melakukan komunikasi yang baik dengan jasa percetakan supaya produk
media pembelajaran yang dihasilkan menjadi lebih maksimal.

2.

Memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan pada penelitian supaya produk
media pembelajaran yang akan direvisi dan divalidasi tidak terlambat.

3.

Mengembangkan permainan Uno pada level advanced dengan soal-soal yang
bersifat analisis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan

Alam Kelas/Semester

: VIII / 2

Alokasi waktu

: 4x pertemuan

Kompetensi Inti

:

KI-1 dan KI-2 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif,
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil,
dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah
konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Dasar

Indikator pencapaian
kompetensi (IPK)

3.10
Menganalisis
sistem ekskresi
pada manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem ekskresi
serta upaya
menjaga
kesehatan sistem
ekskresi

3.10.1 Menganalisis
pengertian ekskresi
3.10.2 Menemukan struktur
dan fungsi penyusun organ
ginjal pada manusia.
3.10.3Menganalisis
tahapan-tahapan dalam
proses pembentukan urin
3.10.4 Mendeskripsikan
struktur dan fungsi kulit
3.10.5 Mendeskripsikan
struktur dan fungsi paruparu
3.10.6 Mendeskripsikan
struktur dan fungsi hati
dalam sistem ekskresi
3.10.7 Menganalisis
gangguan atau penyakit
yang menyerang sistem
ekskresi manusia
3.10.8 Merancang solusi
untuk mencegah dan
menanggulangi penyakit

Materi
Pokok
1. Struktur dan fungsi
ginjal
2. Struktur dan fungsi
kulit
3. Struktur dan fungsi
paru-paru
4. Struktur dan fungsi
hati
5. Gangguan pada
sistem ekskresi dan
cara pencegahannya

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

1. Penjelasan
materi
2.Mengerjakan
lembar kerja
peserta didik
(LKPD)
bersama
kelompok

1. Lembar
kerja
peserta
didik
(LKPD)

Alokasi
waktu
8 JP

Sumber
Belajar
Fauziah,
Nenden. 2009.
Ilmu
Pengetahuan
Alam untuk
Siswa SMP/
MTs Kelas
VIII. Jakarta:
Pusat
Perbukuan
Departemn
Pendidikan
Nasional.
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yang menyerang sistem
ekskresi manusia.
4.10 Membuat
karya tentang
sistem ekskresi
pada manusia dan
penerapannya
dalam menjaga
kesehatan diri

4.10.1 Membuat poster
mengenai upaya menjaga
kesehatan pada sistem
ekskresi pada manusia
4.10.2 Menciptakan
kampanye mengenai
pentingnya menjaga
organ pada sistem
ekskresi di lingkungan
kelas

- Pembuatan
poster
- Presentasi
poster

2 JP
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMP/MTS

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

: VIII / 2

Materi Pokok

: Sistem Ekskresi

Alokasi Waktu

: 10 JP (10x40 menit)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
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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B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.10
Menganalisis
sistem ekskresi pada
manusia dan memahami
gangguan pada sistem
ekskresi serta upaya
menjaga kesehatan
sistem ekskresi.

4.10 Membuat karya
tentang sistem ekskresi
pada manusia dan
penerapannya dalam
menjaga
kesehatan
diri.
C.

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.1 Menganalisis pengertian ekskresi.
3.10.2 Menemukan struktur dan fungsi penyusun
organ ginjal pada manusia.
3.10.3 Menganalisis tahapan-tahapan dalam proses
pembentukan urin.
3.10.4 Mendeskripsikan struktur dan fungsi kulit.
3.10.5 Mendeskripsikan struktur dan fungsi paruparu.
3.10.6 Mendeskripsikan struktur dan fungsi hati
dalam sistem ekskresi.
3.10.7 Menganalisis gangguan atau penyakit yang
menyerang sistem ekskresi manusia.
3.10.8 Merancang solusi untuk mencegah dan
menanggulangi penyakit yang menyerang
sistem ekskresi manusia.
4.10.1 Membuat poster mengenai upaya menjaga
kesehatan pada sistem ekskresi pada manusia.
4.10.2 Menciptakan kampanye mengenai pentingnya
menjaga organ pada sistem ekskresi di lingkungan
kelas.

Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan mencermati permasalahan serta
melakukan permainan kartu Uno dengan pendekatan saintifik dan model
pembelajaran discovery learning, peserta didik kelas VIII SMP dapat
menganalisis sistem eksresi dan organ-organ yang berperan dalam sistem
ekskresi, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian pada organ ginjal,
menemukan peran ginjal pada sistem ekskresi, menganalisis tahap-tahap
pembentukan urin, mendeskripsikan struktur lapisan pada kulit, mendeskripsikan
proses terjadinya keringat, mendeskripsikan struktur paru-paru pada manusia,
mendeskripsikan reaksi terbentuknya karbon dioksida, mendeskripsikan struktur
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anatomi hati, mendeskripsikan peran hati dalam sistem ekskresi, menganalisis
gangguan pada sistem ekskresi manusia, merancang solusi untuk mencegah dan
mengobati gangguan pada sistem ekskresi, membuat poster mengenai upaya
menjaga kesehatan pada sistem ekskresi pada manusia, dan mempresentasikan
poster mengenai pentingnya menjaga organ pada sistem ekskresi di lingkungan
kelas.
D. Materi Pembelajaran
a. Faktual
-

Gangguan pada sistem ekskresi

-

Struktur ginjal dan fungsi setiap bagiannya.

-

Struktur kulit dan fungsi setiap bagiannya.

-

Struktur hati dan fungsi setiap bagiannya.

-

Struktur paru-paru dan fungsi setiap bagiannya.

b. Konseptual

c.

-

Apa yang dimaksud filtrasi ?

-

Apa yang dimaksud reabsorpsi ?

-

Apa yang dimaksud augmentasi ?

Prosedural
-

d.

Tahapan pembentukan urin

Metakognitif
-

Solusi mencegah gangguan pada sistem ekskresi

E. Metode, Model, dan Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model

: Discovery learning

Metode

: Diskusi, Tanya jawab, presentasi

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1.

Media : PPT, Video, Permainan Kartu Uno
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2.

Sumber belajar :
a) Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Buku Guru Ilmu
pengetahuan Alam kelas VIII. Edisi revisi Jakarta : Kementrian
pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
b) Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. 2013. Buku Peserta didik Ilmu
pengetahuan Alam kelas VIII. Edisi revisi Jakarta : Kementrian
pendidikan dan Kebudayaan.
c) Sumber lain yang relevan : Internet.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 ( 3x40 Menit)
Pengertian sistem ekskresi, Ginjal, dan Tahap pembentukan urin
Tujuan esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian sistem ekskresi, peran
ginjal dalam sistem ekskresi, dan tahap pembentukan urin.

Tahapan/
Sintaks
Pendahuluan
Orientasi

Kegiatan

-

Apersepsi

-

Alokasi
Waktu

15 Menit
Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan, dan
langkah pembelajaran
Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan kehidupan sehari-hari.
“Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai
sistem ekskresi pada ginjal. Apa yang kalian ketahui
mengenai ginjal
?”
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Motivasi

-

Guru menampilkan gambar struktur ginjal dan
tahap pembentukan urin

-

Guru menampilkan video pengantar
90

Kegiatan Inti
Memberikan
stimulus
(stimulation)

90 Menit
-

Mengidentifikasi masalah
(Problem
statement)

-

-

Mengumpulkan data (Data
Collecting)
-

Mengolah data
(Data
processing)

-

Guru menyampaikan bahwa hari ini akan masuk pada
bab baru yaitu sistem ekskresi
Guru menanyakan tentang pengeluaran zat sisa dan
pengertian awal ekskresi dan meminta peserta didik
untuk menjawab sesuai dengan apa yang mereka
pahami
Peserta didik mendiskusikan mengenai pembentukan
urin dalam tubuh manusia
Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan
guru yang masih berkaitan dengan pertanyaan diskusi
sebelumnya “Bagaimana urine dalam tubuh manusia
dapat terbentuk?”
Pada setiap pertanyaan, guru memberi kesempatan
kepada semua peserta didik untuk menjawab
pertanyaan.
Peserta didik mencermati materi pelajaran mulai dari
anatomi ginjal, proses pembentukan urine, perbedaan
ureter dan uretra, pada PPT.
Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait
materi yang sulit untuk dipahami.
Peserta didik kembali mencermati materi mengenai
proses pembentukan urine untuk mempertajam
pengetahuan.
Peserta didik mencermati materi mengenai berapa
banyak manusia harus minum air dan mengaitkannya
dengan materi yang dipelajarinya
Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4 orang
dalam satu kelompok.
Peserta didik mengerjakan soal latihan “Let’s Try”
yang diberikan guru.
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Memverifikasi
(Verification)

-

Menyimpulkan (Generalization)

Peserta didik secara acak menyampaikan hasil
jawabannya.
Peserta didik dipersilahkan memberi tanggapan dan
koreksi mengenai hasil jawaban temannya.
Peserta didik diberi pertanyaan dan diberi penguatan
oleh guru.
Peserta didik menyimpulkan tentang materi yang
telah disampaikan oleh masing-masing kelompok
dengan dibimbing oleh guru.

Penutup
- Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru.
- Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya.
- Guru menutup pembelajaran.

15 Menit

Pertemuan 2 (2x40 menit)
Kulit, Hati, dan Paru-paru
Tujuan Esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian peran kulit, hati, dan paruparu dalam sistem ekskresi.
Tahapan/
Sintaks
Pendahuluan
Orientasi

Kegiatan

-

Alokasi
Waktu

15 Menit
Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan, dan
langkah pembelajaran
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Apersepsi

-

Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan kehidupan sehari-hari.
“Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem
ekskresi pada pada kulit, paru-paru, dan hati. Apa
yang kalian ketahui mengenai paru-paru?Apa yang
kalian ketahui mengenai hati?”

Motivasi

-

Guru menampilkan gambar struktur kulit, paruparu, dan hati.

-

Guru menampilkan video pengantar
90

Kegiatan Inti
Memberikan
stimulus
(stimulation)

50 Menit
-

-

Mengidentifikasi masalah
(Problem
statement)

-

-

-

Guru menanyakan tentang pengeluaran keringat
dalam tubuh dan meminta peserta didik untuk
memahami materi pada PPT.
Peserta didik mendiskusikan mengenai apa yang
mereka ketahui tentang organ kulit, paru-paru dan
hati.
Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh guru
“Apa yang kalian ketahui tentang organ kulit? Apa
yang kalian ketahui tentang organ paru-paru? Apa
yang kalian ketahui tentang organ hati?”
Pada setiap pertanyaan, guru memberi kesempatan
kepada semua peserta didik untuk menjawab
pertanyaan.
Peserta didik mencermati materi pelajaran mulai dari
kulit dan perannya, mengapa jumlah keringat
berbeda-beda, penyebab bau badan, paru-paru,
dimana letak organ hati, dan organ hati.
Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait
materi yang sulit untuk dipahami.
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Mengumpulkan data (Data
Collecting)
-

Peserta didik kembali mencermati materi mengenai
proses pembentukan urine untuk mempertajam
pengetahuan.
Peserta didik mencermati materi mengenai kebiasaan
buruk yang dapat merusak organ hati dan
mengaitkannya dengan materi yang dipelajari.

Mengolah data
(Data
processing)

-

Memverifikasi
(Verification)

-

Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4 orang
dalam satu kelompok.
Peserta didik mengerjakan soal latihan “Let’s Try”
yang diberikan guru.
Peserta didik secara acak menyampaikan hasil
jawabannya.
Peserta didik dipersilahkan memberi tanggapan dan
koreksi mengenai hasil jawaban temannya.
Peserta didik diberi pertanyaan dan diberi penguatan
oleh guru.
Peserta didik menyimpulkan tentang materi yang
telah disampaikan oleh masing-masing kelompok
dengan dibimbing oleh guru.

-

Menyimpulkan (Generalization)

Penutup
- Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru.
- Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya.
- Guru menutup pembelajaran.

15 Menit

Pertemuan 3 (3x40 menit)
Ganguan pada sistem ekskresi
Tujuan Esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian peran kulit, hati, dan paruparu dalam sistem ekskresi.
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Tahapan/
Sintaks
Pendahuluan
Orientasi

Alokasi
Waktu

Kegiatan

-

15 Menit
Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan, dan
langkah pembelajaran.

Apersepsi

-

Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan kehidupan sehari-hari.
“Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai
gangguan pada sistem
ekskresi dan cara
mencegahnya. Apa saja gangguan yang terjadi di
sistem ekskresi?”

Motivasi

-

Guru menampilkan gambar suatu gangguan pada
sistem ekskresi.

-

Guru menampilkan video pengantar
90

Kegiatan Inti
Memberikan
stimulus
(stimulation)

90 Menit
-

Mengidentifikasi masalah
(Problem
statement)

-

Guru menanyakan tentang gangguan yang dapat
menyerang sistem ekskresi dan meminta peserta didik
untuk memahami materi pada PPT.
Peserta didik mendiskusikan mengenai penyebab
terjadinya gangguan pada sistem ekskresi manusia
Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan
oleh guru
Mengapa dapat terjadi gangguan pada sistem
ekskresi manusia?“ “Apakah gaya hidup merupakan
faktor terjadinya gangguan
pada
sistem
ekskresi?”
“Bagaimana
cara
mencegah gangguan pada
sistem ekskresi?”
Pada setiap pertanyaan, guru memberi kesempatan
kepada semua peserta didik untuk menjawab
pertanyaan.
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-

-

Peserta didik mencermati materi pelajaran mulai dari
gangguan pada organ ginjal, kulit, paru-paru, dan hati,
solusi mencegah penyakit pada sistem ekskresi.
Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait
materi yang sulit untuk dipahami.

Mengumpulkan data (Data
Collecting)
-

Peserta didik kembali mencermati materi mengenai
penyakit hepatitis pada tahukah kamu untuk
mempertajam pengetahuan.
Peserta didik mencermati materi mengenai
transplantasi
ginjal
dan cuci darah, dan
mengaitkannya dengan materi yang dipelajari.

Mengolah data
(Data
processing)

-

Memverifikasi
(Verification)

-

Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4 orang
dalam satu kelompok.
Peserta didik mengerjakan soal latihan “Let’s Try”
yang diberikan guru.
Peserta didik secara acak menyampaikan hasil
jawabannya.
Peserta didik dipersilahkan memberi tanggapan dan
koreksi mengenai hasil jawaban temannya.
Peserta didik diberi pertanyaan dan diberi penguatan
oleh guru.
Peserta didik menyimpulkan tentang materi yang
telah disampaikan oleh masing-masing kelompok
dengan dibimbing oleh guru.

-

Menyimpulkan (Generalization)

Penutup
- Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru.
- Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya.
- Guru menutup pembelajaran.
Pertemuan 4 (2x40 menit)
Sosialisasi menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia
Tujuan Esensial :

Peserta didik dapat mensosialisasikan cara menjaga kesehatan sistem ekskresi
dengan media poster dan mempresentasikannya.

15 Menit
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Tahapan/
Sintaks
Pendahuluan
Orientasi

Alokasi
Waktu

Kegiatan

-

15 Menit
Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan, dan
langkah pembelajaran.

Apersepsi

-

Guru mengaitkan materi pelajaran yang
disampaikan dengan kehidupan sehari-hari.
“ Apakah kalian tahu apa itu poster?”

Motivasi

-

Guru menampilkan contoh suatu poster mengenai
menjaga sistem ekskresi

-

Guru menampilkan video pengantar

akan

90

Kegiatan Inti
Memberikan
stimulus
(stimulation)
Mengidentifikasi masalah
(Problem
statement)

50 Menit
-

Guru kembali menampilkan dua contoh poster dan
meminta peserta didik untuk menganalisis kedua
contoh poster tersebut.

-

Peserta didik mencermati materi pelajaran mengenai
apa itu poster, ketentuan pembuatan poster, dan
ketentuan presentasi poster.

Mengumpulkan data (Data
Collecting)
-

Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 5-6
orang dalam satu kelompok.
Peserta didik melakukan pembuatan poster dengan
mencermati ketentuan yang telah disediakan.

Mengolah data
(Data
processing)

Peserta didik mempresentasikan poster dengan
mencermati ketentuan yang telah disediakan.

-
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Memverifikasi
(Verification)

-

Menyimpulkan (Generalization)

Peserta didik dipersilahkan memberi tanggapan dan
koreksi mengenai hasil jawaban temannya.
Peserta didik diberi pertanyaan dan diberi penguatan
oleh guru.
Peserta didik menyimpulkan tentang materi yang telah
disampaikan oleh masing-masing kelompok dengan
dibimbing oleh guru.

Penutup
- Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok kepada guru.
15 Menit
- Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi untuk pertemuan
selanjutnya.
- Guru menutup pembelajaran.

Pertemuan 5 (3x40 Menit)
Melakukan Permainan Kartu Uno
Tujuan Esensial :
Peserta didik dapat mengingat kembali materi pelajaran sistem ekskresi manusia
yang sudah dipelajari.
Tahapan/
Sintaks
Pendahuluan
Orientasi

Kegiatan

-

Apersepsi

-

Alokasi
Waktu

15 Menit
Guru mengawali kegiatan dengan salam dan berdoa.
Guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Guru
menyampaikan
tujuan,
dan
langkah
pembelajaran.
Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan permainan kartu Uno.
“ Apakah kalian pernah mendengar atau bermain
permainan kartu Uno?”
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Motivasi

-

Guru menampilkan/menunjukan contoh kartu
permainan Uno materi sistem ekskresi manusia
90

Kegiatan Inti
Memberikan
stimulus
(stimulation)
Mengidentifikasi masalah
(Problem
statement)

90 Menit
-

-

-

Mengumpulkan data (Data
Collecting)
-

Mengolah data
(Data
processing)

-

Memverifikasi
(Verification)

-

-

Menyimpulkan (Generalization)

Guru kembali menjelaskan langkah-langkah dan
aturan permainan kartu Uno dan meminta peserta
didik untuk mendengarkan dan memahami aturan
permainan dengan benar.
Peserta didik mencermati penjelasan mengenai aturan
dan cara bermain kartu Uno. Ketentuan setiap jenis
kartu, dan ketentuan nilai skor yang didapatkan.
Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya terkait
penjelasan yang belum dipahami.
Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 5-6
orang dalam satu kelompok.
Peserta didik melakukan persiapan sebelum
memainkan permainan serta mencermati penjelasan
guru.
Peserta didik memainkan permainan kartu Uno
dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan
arahan guru sesuai ketentuan yang telah disediakan.
Peserta didik secara acak menyampaikan hasil skor
yang didapatkan dari permainan kartu Uno dalam
masing-masing kelompok.
Peserta didik dipersilahkan memberi tanggapan dan
koreksi mengenai permainan kartu Uno pada materi
sistem ekskresi manusia.
Peserta didik diberi pertanyaan dan diberi penguatan
oleh guru.
Peserta didik menyimpulkan tentang permainan kartu
Uno yang dilakukan selama pembelajaran berkaitan
dengan materi sistem ekskresi manusia dengan
dibimbing oleh guru.
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Penutup
- Peserta didik mengumpulkan hasil skor permainan kartu Uno masing- 15 Menit
masing kelompok kepada guru.
- Peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi untuk pertemuan
selanjutnya.
- Guru menutup pembelajaran.

H. Penilaian
Metode dan Bentuk Instrumen
Aspek

Bentuk intrumen

1. Afektif (sikap)

Lembar pengamatan sikap

2. Kognitif

Penugasan Kelompok

3. Psikomotorik

Membuat poster dan mempresentasikan
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Lampiran 3
Aspek Penilaian Sikap
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam
kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab. Berilah tanda cek (√) pada kolom
sesuai sikap yang ditampilkan oleh peserta didik sesuai dengan kriteria,
sebagai berikut :
3 : Apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan pernyataan.
2 : Apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai dengan pernyataan.
1 : Apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan.
No

Aspek

Indikator

Skor
1

1

Jujur

Tidak nyontek saat mengerjakan ujian dan tugas
Mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa
adanya
Melaporkan data atau informasi apa adanya

2

Disiplin

Masuk kelas tepat waktu
Mengerjakan tugas dan tepat waktu saat
mengumpulkan
Mengikuti pembelajaran dengan tertib
Membawa buku pelajaran selama pembelajaran
sistem ekskresi

3

Percaya
Diri

Berani menyampaikan pendapat, bertanya dan
menjawab pertanyaan.

2

3
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Berani presentasi di depan kelas.
4

Melaksanakan tugas dengan baik
Tanggung
Terlibat aktif dalam diskusi kelompok
Jawab
Membantu pengerjaan tugas kelompok
Rasa
Bertanya kepada teman apabila ada materi yang
Ingin
dianggap sulit
Tahu
Bertanya kepada guru apabila ada materi yang
kurang dipahami

5

Menulis informasi penting yang disampaikan
dalam pembelajaran
Mencari referensi yang relevan dengan
pembelajaran (buku, internet, jurnal, dll)

Lembar Penilaian Sikap
Kelas

:

Hari/Tanggal :
No

Nama
Siswa

Jujur

Disiplin

Skor
Percaya
Diri

Total
Tanggung
Jawab

Rasa
Ingin
Tahu

Nilai
Akhir

1
2
3
4
5
-

Skor Total = Skor Jujur + Skor Disiplin + Skor Percaya diri + Skor Tanggung jawab
+ Skor Rasa Ingin Tahu

-

Nilai Akhir :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

Lampiran 4
Aspek Penilaian Kognitif
Kisi-kisi
Ranah Kognitif
Kompetensi Dasar
3.10
Menganalisis
sistem ekskresi pada
manusia
dan
memahami gangguan
pada sistem ekskresi
serta upaya menjaga
kesehatan
sistem
ekskresi

Indikator

Bagian Soal

C1

C2

C3

3.10.2 Menemukan struktur dan
fungsi penyusun organ ginjal
pada manusia.
3.10.3 Menganalisis tahapantahapan
dalam
proses
pembentukan urin.
3.10.4 Mendeskripsikan struktur
dan fungsi kulit.
3.10.7 Menganalisis gangguan
atau penyakit yang menyerang
sistem ekskresi manusia.

3.10.8 Merancang solusi untuk
mencegah dan menanggulangi
penyakit yang menyerang sistem
ekskresi manusia.

C4

C5


Ginjal


Kulit




Gangguan
Sistem Ekskresi
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Soal Ginjal
Kamu tadi sudah belajar mengenai proses pembentukan urine bukan? Sekarang
untuk mempertajam pengetahuanmu, identifikasi dan jelaskan gambar dibawah
ini...

Gambar 1

Gambar 2

Jawab :
Gambar 1

Gambar 2

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.
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Rubrik Penilaian
Jawaban
Gambar 1
- Ginjal
Ginjal adalah organ ekskresi yang
berfungsi untuk menyaring darah
- Ureter.
Ureter adalah saluran yang
menghubungkan antara tubulus
distal dengan kandung kemih
- Kandung kemih.
Kandung kemih adalah tempat
untuk menyimpan urine yang akan
dikeluarkan ke luar tubuh oleh
uretra.
- Uretra
Uretra adalah saluran yang membawa
urin dari kandung kemih menuju luar
tubuh.

Skor

10

7,5

5

2,5

Aspek yang dinilai
Menjawab 4 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar
Menjawab 3 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan
benar
Menjawab 2 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan
benar
Menjawab 1 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan
benar

Keterangan :
-

Setiap benar menyebutkan skor 1
Setiap benar menjelaskan skor 1,5
Jika benar menyebutkan dan menjelaskan skor 2,5

Gambar 2
- Medula Renalis
Medula renalis(bagian tengah
ginjal) tersusun atas saluran –
saluran yang merupakan kelanjutan
dari badan Malpighi dan saluran
yang ada di bagian korteks renalis
- Korteks Renalis
Korteks (lapisan luar) terdiri atas
badan malpighi dan tubulus

15

12,5

Menjawab 6 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan
benar.
Menjawab 5 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan
benar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

-

-

Arteri
Darah kotor masuk
Vena
Darah bersih keluar
Pelvis Renalis
Pelvis renalisatau rongga ginjal
berfungsi sebagai penampung
urine sementara sebelum
dikeluarkan melalui ureter.
Ureter
Ureter adalah saluran yang
menghubungkan antara tubulus
distal dengan kandung kemih

10

Menjawab 4 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar

7,5

Menjawab 3 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar

5

2,5

Menjawab 2 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar
Menjawab 1 jawaban
menyebutkan dan
menjelaskan dengan benar

Keterangan:
- Setiap benar menyebutkan skor 1
- Setiap benar menjelaskan skor 1,5
- Jika benar menyebutkan dan menjelaskan skor 2,5
Penilaian :
Jumlah Soal
:2
Skor Maksimal : 24
Nilai

=

x 100
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Soal Kulit
Identifikasilah dan jelaskan gambar dibawah ini...
Jawab :
Gambar 3
1.
2.
3.
4.
5.

Gambar 3

Rubrik Penilaian
Jawaban
Gambar 3
- Pori-pori Berfungsi untuk
melepaskan keringat untuk
menghilangkan panas oleh
tubuh.
- Kelenjar Minyak Berfungsi
menghasilkan minyak supaya
kulit dan rambut tidak kering.
- Kelenjar Keringat Berfungsi
menghasilkan keringat.
- Akar Rambut Berfungsi untuk
memberikan asupan nutrisi
untuk rambut dan terletak pada
lapisan dermis.

Skor

Aspek yang dinilai

12,5 Menjawab 5 jawaban menyebutkan
dan menjelaskan dengan benar
10

Menjawab 4 jawaban menyebutkan
dan menjelaskan dengan benar

7,5

Menjawab 3 jawaban menyebutkan
dan menjelaskan dengan benar

5

Menjawab 2 jawaban menyebutkan
dan menjelaskan dengan benar

2,5

Menjawab 1 jawaban menyebutkan
dan menjelaskan dengan benar
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-

Sensori Neuron (Ujung saraf)
Meliputi ujung saraf perasa,
peraba, rasa nyeri, rasa panas,
dan rasa sentuhan.

Keterangan:
-

Setiap benar menyebutkan skor 1
Setiap benar menjelaskan skor 1,5
Jika benar menyebutkan dan menjelaskan
skor 2,5

Penilaian :
Jumlah Soal
:1
Skor Maksimal : 12
Nilai

= (Skor Yang Diperoleh)/(Skor Maksimal) x 100

Soal Gangguan Sistem Ekskresi
Perhatikan gambar dibawah ini ! Identifikasilah :
1. Apa nama penyakit yang menyerang sistem ekskresi tersebut?
2. Apa saja gejala-gejalanya?
3. Rancanglah solusi untuk mencegah dan mengobati gangguan pada sistem
ekskresi tersebut!

gambar 4. Kelainan pada sistem ekskresi
Jawab :
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Gambar 5. Kelainan pada sistem ekskresi

Jawab :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rubrik Penilaian
Jawaban

Skor

Aspek yang dinilai

Gambar 4
1. Pneumonia (paru-paru basah)
adalah infeksi yang mengakibatkan
peradangan pada kantong-kantong
udara di salah satu atau kedua paruparu

2. Gejala penyakit pneumonia
antara lain nyeri dada saat
bernapas atau batuk, sesak
napas, batuk berdahak, demam
dan menggigil, mudah lelah,
mual dan muntah.
3. Solusi untuk mencegah
penyakit penumonia antara
lain:
a. Menjalani vaksinasi. Beberapa
vaksin yang dapat diberikan
untuk mencegah pneumonia
antara lain vaksin Hib dan
vaksin PCV. Vaksin
pneumonia bagi orang dewasa
berbeda dengan anak-anak.
b. Mempertahankan sistem
kekebalan tubuh. Menjalankan
pola hidup sehat, seperti cukup
beristirahat, mengonsumsi
makanan bergizi, dan rutin
berolahraga.
c. Menjaga kebersihan. Rajin
mencuci tangan agar terhindar
dari penyebaran virus atau

4

Menjawab nama penyakit dan
pejelasannya dengan benar

Keterangan:
-

Menjawab nama penyakit skor 1,5
Menjawab penjelasannya skor 2,5
Menjawab nama penyakit dan
penjelasannya skor 4
10
Menjawab minimal 5 gejala
8
6
4
2

Menjawab 4 gejala
Menjawab 3 gejala
Menjawab 2 gejala
Menjawab 1 gejala

0

Tidak menjawab sama sekali

20

Menjawab 5 solusi dan menjelaskan
dengan benar

16

Menjawab 4 solusi dan menjelaskan
dengan benar

12

Menjawab 3 solusi dan menjelaskan
dengan benar

8

Menjawab 2 solusi dan menjelaskan
dengan benar

4

Menjawab 1 solusi dan menjelaskan
dengan benar
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bakteri penyebab pneumonia.
d. Berhenti merokok. Asap rokok
dapat merusak paru-paru,
sehingga paru-paru lebih
mudah mengalami infeksi.
e. Hindari konsumsi minuman
beralkohol. Kebiasaan ini akan
menurunkan daya tahan paruparu, sehingga lebih rentan
terkena pneumonia

Keterangan :
-

Setiap benar menyebutkan skor 1,5
Setiap benar menjelaskan skor 2,5
Jika benar menyebutkan dan menjelaskan
skor 4

Gambar 5
1. Sirosis merupakan penyakit
4
Menjawab nama penyakit dan
terbentuknya luka dalam hati
pejelasannya dengan benar
disebabkan oleh kerusakan hati
Keterangan :
akibat dari penyalahgunaan alkohol
- Menjawab nama penyakit skor 1,5
- Menjawab penjelasannya skor 2,5
- Menjawab nama penyakit dan
penjelasannya skor 4
2. Gejala penyakit sirosis antara lain 10 Menjawab minimal 5 gejala
Menjawab 4 gejala
kehilangan selera makan, keletihan, 8
kekurangan energi, mudah
6
Menjawab 3 gejala
mengantuk, pembengkakan pada
4
Menjawab 2 gejala
pergelangan kaki dan perut,
penurunan atau kenaikan berat
2
Menjawab 1 gejala
badan secara tiba-tiba, demam dan
menggigil, sesak napas, serta sakit
0
Tidak menjawab sama sekali
kuning.
3. Solusi untuk mencegah penyakit
sirosis antara lain:
a. Membatasi konsumsi Alkohol
Alkohol dapat memberatkan
beban kerja hati dan merusak
fungsi hati secara perlahan dan
terus menerus

20
16
12
8
4

Menjawab 5 solusi dan menjelaskan
dengan benar
Menjawab 4 solusi dan menjelaskan
dengan benar
Menjawab 3 solusi dan menjelaskan
dengan benar
Menjawab 2 solusi dan menjelaskan
dengan benar
Menjawab 1 solusi dan menjelaskan
dengan benar
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b. Melindungi diri dari infeksi
virus hepatitis
Infeksi virus hepatitis B dan C
dapat menyebabkan sirosis. Cara
melindungi diri adalahg dengan
tidak berganti-ganti pasangan
dan menggunakan kondom saat
berhubungan seksual, serta
melakukan vaksinasi untuk
pencegahan hepatitis B.
c. Menerapkan pola makan sehat
Konsumsi makanan sehat
bergizi seimbang, terutama
sayur dan buah. Serta
mengonsumsi makanan yang
rendah lemak untuk membantu
menurunkan lemak berlebih
dalam tubuh
d. Rutin berolahraga Olahraga
dapat mencegah perlemakan
hati yang merupakan faktor
resiko sirosis. Pilih olahraga
yang kamu sukai dan lakukan
secara rutin, setidaknya 15-30
menit tiap hari.
Penilaian :
Jumlah Soal
:6
Skor Maksimal : 68
Nilai

Keterangan :
- Menjawab nama penyakit skor 1,5
- Menjawab penjelasannya skor 2,5
- Menjawab nama penyakit dan
penjelasannya skor 4

= (Skor Yang Diperoleh)/(Skor Maksimal) x 100
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Lampiran 5
Aspek Penilaian Psikomotorik
Tabel Penilaian Poster
Aspek
Penilaian

4

3

Isi

Isi teks singkat,
informasi yang
disediakan padat,
dan jelas
Keterbacaan

Dua dari tiga
kriteria isi
dipenuhi,
sedangkan salah
satu tidak
dipenuhi

Desain

Komposisi warna
menarik, ukuran
elemen penyusun
proporsional, dan
pesan yang ingin
disampaikan
menjadi pusat
Perhatian

Dua dari tiga
kriteria desain
dipenuhi,
sedangkan salah
satu tidak
dipenuhi

Gambar

Gambar yang
disajikan menarik,
mengandung makna
dan pesan yang
dingin disampaikan,
dan orisinil

Dua dari tiga
kriteria gambar
dipenuhi,
sedangkan salah
satu tidak
dipenuhi

Pesan

Pesan yang
Ingin

Pesan yang
Ingin

disampaikan
sangat mudah
ditangkap oleh
pembaca

disampaikan
cukup mudah
ditangkap oleh
pembaca

Nilai (1)

2

1

Hanya salah
satu dari
kriteria isi yang
dipenuhi,
sedangkan dua
kriteria
tidak dipenuhi
Hanya salah
satu dari kriteria
desain yang
dipenuhi,
sedangkan dua
kriteria tidak
dipenuhi

Isi teks terlalu
panjang, minim
informasi, dan
keterbacaannya tidak
jelas

Hanya salah
satu dari kriteria
gambar yang
dipenuhi,
sedangkan dua
kriteria tidak
dipenuhi
Pesan yang
Ingin

Gambar yang
disajikan tidak
menarik, tidak
mengandung makna
dan pesan yang
dingin disampaikan,
dan tidak orisinil
Pesan yang
Ingin disampaikan

disampaikan
sulit ditangkap
oleh pembaca

tidak dapat
ditangkap oleh
pembaca

= (Skor Yang Diperoleh)/(Skor Total) x 100

Komposisi warna dan
ukuran elemen
penyusun tidak
menunjukkan desain
yang baik, serta tidak
adanya pusat
perhatian
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Tabel Penilaian Presentasi dan Tanya Jawab
No

Aspek yang dinilai

Skala Penilaian
1

1

Kemampuan berkomunikasi secara
lisan (menyampaikan
ide/gagasan/komentar)

2

Kemampuan mengajukan pertanyaan

3

Kemampuan menjawab pertanyaan
(memberikan penjelasan)

2

3

4

Rubrik Penilian
Aspek yang dinilai

Kriteria Penilian

Kemampuan
berkomunikasi
secara lisan (
menyampaikan
ide/gagasan
komentar)

1. Gagasan disampaikan dengan konsep yang benar
2. Gagasan disampaikan dengan menggunakan bahasa
yang mudah dipahami
3. Gagasan disampaikan berdasarkan sumber literatur
yang jelas
4. Gagasan disampaikan dengan menggunakan bahasa
indonesia yang baik dan benar

Kemampuan
mengajukan
pertanyaan

1. Pertanyaan terkait dengan materi pembelajaran.
2. Pertanyaan yang disampaikan dengan
menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah
dipahami pendengar.
3. Pertanyaan mengarah ke pemikiran tingkat tinggi
4. Pertanyaan disampaikan dengan menggunakan
bahasa indonesia yang baik dan benar

Kemampuan
menjawab
pertanyaan
( memberikan
penjelasan)

1.
2.
3.
4.

Menjawab pertanyaan dengan jawaban yang benar
Menjawab dengan menyebutkan sumber yang jelas
Menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami
Pertanyaan dijawab dengan menggunakan bahasa
indonesia yang baik dan benar
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Penilaian Keterampilan :
4
: jika terdapat 4 kriteria tampak
3
: jika terdapat 3 Kriteria tampak
2
: jika terdapat 2 kriteria tampak
1
: Jika terdapat 1 kriteria tampak
Nilai (2)

= (Skor Yang Diperoleh)/(Skor Maksimal) x 100

Nilai Total

= (Nilai (1) + Nilai (2))/2
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Lampiran 6
Instrument Daftar Pertanyaan dan Rubrik Validasi
Tabel Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

1

Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu terapkan
dalam pembelajaran biologi SMP kelas VIII ?

2

Menurut Bapak/Ibu apa itu media pembelajaran ?

3
4
5
6

7

Apakah dalam pembelajaran biologi perlu adanya
media pembelajaran ?
Variasi / media pembelajaran apa saja yang Bapak/Ibu
ketahui?
Variasi/ media pembelajaran seperti apa yang Bapak/Ibu
gunakan dalam pembelajaran biologi ?
Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu pernah
menggunakan permainan sebagai media pembelajaran
biologi ? Jika ya mengapa ? dan jika tidak mengapa ?
Menurut Bapak/Ibu apa saja kelemahan dan kelebihan
menggunakan permainan kartu sebagai media pembelajaran
biologi ?

8

Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon siswa jika
menggunakan permainan kartu sebagai media pembelajaran
biologi ?

9

Bagaimana menurut bapak dan Ibu mengenai sifat materi
Sistem Ekskresi Manusia ?

10
11
12
13

Apa saja variasi media pembelajaran yang Bapak/Ibu sudah
gunakan dalam mengetahui hasil bejar siswa pada materi
Sistem Ekskresi Manusia ?
Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang Permainan kartu
UNO ?
Penahkah bapak ibu menggunakan Permainan kartu UNO
sebagai media pembelajaran biologi?
Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika permainan Uno
dijadikan sebagai media pembelajaran khususnya pada
materi Sistem Ekskresi Manusia ?

Jawaban
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a. Jika perlu, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa?

Tabel Rubrik Penilaian Validasi Media Permainan Uno
No

1.

2.

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Aspek Konten/Isi
Kesesuaian isi materi dengan kompetensi Inti (KI)
dan kompetensi dasar (KD)
● KI 3 : Dalam aspek pengetahuan (menganalisis
pengetahuan factual, konseptual, procedural
berdasarkan rasa ingintahuan dan minat untuk
memecahkan masalah)
KI 4 : Dalam aspek keterampilan (Mengolah,
menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri.
● KD 3.10 Menjelaskan struktur dan fungsi sistem
ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam
menjaga kesehatan diri.
● KD 4.10 Menganalisis sistem ekskresi pada
manusia dan memahami gangguan pada sistem
ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem
ekskresi.

Kesesuaian permainan Uno sebagai Media Pembelajaran
dengan indikator materi Sistem Ekskresi Manusia pada
RPP
Terdiri dari 5 Indikator :
1.10.1 Mengetahui organ-organ penyusun sistem ekskresi
pada manusia
1.10.2 Menjelaskan mekanisme proses setiap organ-organ
penyusun sistem ekskresi
1.10.3 Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem
ekskresi pada manusia

Indikator

Skor

Memenuhi 3
aspek

4

Memenuhi 2
aspek

3

Memenuhi 1
Aspek

2

Tidak memenuhi
ke- 3 aspek

1

Memenuhi 4-5
indikator

4

Memenuhi 2-3
indikator

3

Menenuhi 1
indikator

2
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1.10.4 Mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang
terjadi pada sistem ekskresi.
1.10.1 Membuat usulan
pola hidup untuk menjaga
kesehatan sistem ekskresi.
3.

4.

5.

Keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan kebutuhan
siswa
Kriteria :
1. Isinya lengkap namun singkat
2. Isinya mudah dipahami
3. Pembatas ringkasan penjelasan mekanisme proses
setiap organ-organ penyusun sistem ekskresi antara
sub materi ginjal, hati dan kulit jelas.

Permainan Uno membangkitkan minat dan rasa ingin tahu
siswa
Kriteria :
1. Sampul yang menarik
2. Memiliki hiasan
3. Berwana–warni
4. Gambar yang disertai dengan pertanyaan yang
menantang
Memfasilitasi siswa untuk bekerja sama
Kriteria :
1. Dalam permainan Uno terdapat petunjuk batas
anggota kelompok (4-6 orang)
2. Terdapat petunjuk pengerjaan secara kelompok
sesuai dengan variasi kegiatan permainan
3. Terdapat petunjuk penilaian sesama teman

Tidak memenuhi
semua indikator

1

Memenuhi 3
kriteria

4

Memenuhi 2
kriteria

3

Memenuhi 1
Kriteria

2

Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria

1

Memenuhi 4
kriteria
Memenuhi 2-3
kriteria

Kesesuaian dengan tingkat kemampuan berpikir siswa
kelas VIII SMP
Kriteria :
1. Terdapat soal pada tingkat C4 keatas

3

Memenuhi 1
Kriteria

2

Tidak memenuhi
ke- 4 kriteria

1

Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria

6.

4

Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria

4
3
2
1
4
3
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2. Soal mengajak untuk berpikir kreatif
3. Kreasi permainan mengajak siswa untuk berpikir
Inovatif

Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria

7.

Memuat berbagai variasi kegiatan Permainan Uno
Kriteria :
1. Mengiterpretasikan gambar
2. Mengelompokkan gambar
3. Mengurutkan gambar
4. Menyusun jaringan gambar

Memenuhi 4
kriteria
Memenuhi 2-3
kriteria
Memenuhi 1
kriteria
Tidak memenuhi
ke-4 kriteria

2

1
4
3
2
1

Aspek Tampilan
1.

2.

Kesesuaian materi pada layout cover Uno
Kriteria :
1. Gambar pada sampul Uno dan sampul petujuk
permainan mewakili materi sistem ekskresi
manusia
2. Keterangan kelas dan semester pada sampul benar
(sesuai den gan yang telah ditetapkan dalam
kurikulum)
3. Pemilihan gambar dan warna pada background Uno
digunakan juga menarik
Desain tampilan Uno
Kriteria :
1. Berbentuk seperti kartu ukuran 9,7 cm x 6,7 cm
2. Bentuk dari isi Uno bervariasi
3. Kreatif dan inovatif

Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria
Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria

4
3
2

1

4
3
2
1
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3.

Kemenarikan hiasan warna, gambar dan huruf yang
digunakan
Kriteria :
1. Uno berwarna tidak kontras sehingga menarik
2. Nyaman dilihat
3. Jenis font bervariasi

Memenuhi 3
kriteria

4

Memenuhi 2
kriteria

3

Memenuhi 1
Kriteria

2

Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria
1.

2.

Aspek Bahasa
Bahasa bersifat komunikatif
Kriteria :
1. Kalimat sederhana
2. Mudah dimengerti
3. Tidak menimbulkan makna ganda

Kejelasan instruksi pengerjaan / permainan
Kriteria :
1. Singkat
2. Jelas
3. Tidak menimbulkan makna ganda

Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria
Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria

1

4
3
2
1
4
3
2
1

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
1.

Kejelasan petunjuk Penggunaan/permainan
Kriteria :
1. Singkat
2. Mudah dipahami
3. Runtut
4. Tidak menimbulkan menimbulkan makna ganda

Memenuhi 4
kriteria
Memenuhi 2-3
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 4 kriteria

4
3
2
1
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2.

3.

4.

5.

Kualitas bahan Uno- Eks Card
Kriteria :
1. Menggunakan pelindung pada kartu
2. Bahan terbal dan tidak mudah rusak
3. Tekstur kartu halus

Keruntutan konsep
Kriteria :
1. Soal-soal pada kartu tersusun dengan runtut
mulai dari ginjal, hati,dan kulit serta penyakit
pada organ-organ ekskresi manusia
2. Gambar-gambar dalam Uno mencakup semua
organ-organ ekskresi manusia
3. Pada setiap sub materi runtut mulai dari
Pengertian, fungsi, proses dan Peranannya.

Kelengkapan penyajian
Kriteria :
1. Katu Uno
2. Kartu soal
3. Kartu hukuman
4. Buku petunjuk permainan

Keefektifan dalam penggunaan
Kriteria :
1. Mudah dibaca
2. Mudah dibuka
3. Mudah dibawa
4. Mudah dimainkan
5. Mudah disimpan dimana saja

Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria
Memenuhi 3
kriteria
Memenuhi 2
kriteria
Memenuhi 1
Kriteria
Tidak memenuhi
ke- 3 kriteria
Memenuhi 4
kriteria
Memenuhi 2-3
kriteria
Memenuhi 1
kriteria
Tidak memenuhi
ke- 4 kriteria
Memenuhi 4-5
kriteria
Memenuhi 2-3
kriteria
Memenuhi 1
kriteria
Tidak memenuhi
ke- 5 kriteria

Jumlah skor yang didapat = Total skor seluruh aspek
Rata-Rata = Jumlah skor yang diperoleh/ jumlah keseluruhan item = 4
Jumlah seluruh item = 17
Keterangan:

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
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1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik

Komentar umum dan saran perbaikan
Kesimpulan:
Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini :

1. Media Permainan Uno layak digunakan/uji coba tanpa revisi.
2. Media Permainan Uno layak digunakan/uji coba dengan revisi.
3. Media Permainan Uno tidak layak digunakan/uji coba dengan revisi.
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Lampiran 7
Surat Wawancara Analisis Kebutuhan
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Lampiran 8
Surat Wawancara Validasi Produk
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Lampiran 9
Lembar Analisis Kebutuhan
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Lampiran 10
Lembar Validasi
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Lampiran 11
Kartu Permainan Uno
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