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ABSTRAK
Pembelajaran Biologi pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya di beberapa sekolah yang berada di Yogyakarta sampai saat ini
masih banyak menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang masih
monoton dan kurang menarik. Beberapa diantaranya adalah menggunakan metode
konvensional dan model pembelajaran Saintifik dan Discovery Learning. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui desain pengembangan scrapbook sebagai
media pembelajaran pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan model pembelajaran konstektual dan mengetahui kualitas produk
scrapbook pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan
model pembelajaran konstektual.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and
Development (Rnd). Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui desain
scrapbook dan menguji kualitas produk tersebut. Dalam pengembangan scrapbook
dilakukan 5 tahap dari 10 tahap yang dikemukakan oleh Borg & Gall dalam
Sugiyono yaitu potensi masalah, mengumpulkan informasi, desain produk,
validasi desain dan perbaikan desain. Produk yang dikembangkan divalidasi oleh
2 pakar media pembelajaran dan 2 guru biologi dari jenjang tingkatan SMP kelas
VII.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang
dikembangkan layak untuk diuji coba terbatas setelah adanya perbaikan. Skor
rerata yang diperoleh berdasarkan hasil validasi dari 4 validator yaitu 3,73 dalam
kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan skor akhir yang didapatkan dari media
pembelajaran scrapbook pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual kelas VII SMP memiliki
kelayakan dan kualitas yang sangat baik untuk diuji coba terbatas.
Kata kunci: R&D, Scrapbook, Pembelajaran Model Konstektual, Materi
Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix

THE DEVELOPMENT OF SCRAPBOOK LEARNING MEDIA IN THE
MATERIAL OF THE INTERACTION OF LIVING THINGS AND THEIR
ENVIRONMENT WITH THE VII GRADE CONTEXTUAL LEARNING
MODEL OF JUNIOR HIGH SCHOOL.
Ineke Bayo
161434015
Sanata Dharma University
2020
ABSTRACT
Biology learning in the material of the Interaction of Living Things and
Their Environment in several schools in Yogyakarta, until now, still uses many
learning methods and models that are still monotonous and less attractive. Some
of them are using conventional methods and scientific learning models and
Discovery Learning. The purpose of this study was to determine the design of
scrapbook development as a learning medium for the Interaction of Living Beings
and Their Environment with a contextual learning model and to determine the
quality of scrapbook products on the Interaction of Living Things and Their
Environment with a contextual learning model
The type of research used in this study is Research and Development
(Rnd). This research method is used to determine scrapbook design and test the
quality of the product. In the development of the scrapbook, there are 5 stages out
of the 10 stages stated by Borg & Gall in Sugiyono, namely potential problems,
gathering information, product design, design validation and design improvement.
The product developed was validated by 2 instructional media experts and 2
biology teachers from the seventh grade junior high school level.
The results of this study indicate that the learning media developed is
feasible for limited testing after improvements. The mean score obtained based on
the validation results of 4 validators is 3.73 in the "Very Good" category. Based
on the final score obtained from the scrapbook learning media on the material of
the Interaction of Living Things and Their Environment with the VII grade
contextual learning model of SMP, it has excellent feasibility and quality for
limited testing.
Keywords: R&D, Scrapbook, Contextual Model Learning, Material of The
Interaction of Living Things and Their Environment.

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
Berkat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook Pada Materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan Model Pembelajaran Konstektual
kelas VII SMP”
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam penyusunan ini, sehingga penyusunan dapat
terselesaikan sebagaimana mestinya, khususnya kepada:
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati dan memberikan kesehatan
dan kekuatan setiap saat.
2. Bapak Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si selaku Dekan FKIP Universitas
Sanata Dharma.
3. Ibu Dr. Luisa Diana Hardoyo, M. Si, selaku Ketua Ptogram Studi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Drs. Antonius Tri Priantoro, M.For.Sc, selaku dosen pembimbing
yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan
pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Rina DN SMP N 2 Ngaglik, Ibu Maria Krisma Paramita SMP Budya
Wacana, Bapak Dosen Pendidikan Biologi K.B dan Bapak Dosen
Pendidikan Fisika Drs. Domi Severinus.
6. Segenap Dosen dan Staf sekretariat JPMIPA Universitas Sanata Dharma.
7. Keluarga Mama, Papa, Kak Elvi, Kak Istin, Kak Ivon, Kak Imelda, Adikadik saya Iren, Ince, Inong da Igo yang selalu mendoakan dan menjadi
penyemangat selama pengerjaan.
8. The Collection sahabatku yang selalu mendukung, memberikan dorongan,
menemani penulisan, menghibur dan setia mendengarkan keluh kesahku
dalam mengerjakan.
9. Fresh Fear Of God komselku yang selalu memberikan doa dan
menyemangati aku dalam pengerjaan skripsi.

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Harvesto Jalmav Partnerku yang selalu mendoakan, menemani dan
menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Bapak Media dan Design yang membantu pembuatan desain media
scrapbook.
12. Teman-teman mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
angkatan 2016 yang menemani dan mengisi hari-hari ku menjadi lebih
berwarna.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu dan mendukung penulis selama penyusunan.
Penulis menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis
mengharapkan kritis dan saran dari pembaca diterima dengan terbuka dari
perbaikan ini sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

ix

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................................ iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................................... iv
PERNYATAANKEASLIAN KARYA .............................................................................. vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................................. vii
ABSTRAK .......................................................................................................................... viii
ABSTRACT.......................................................................................................................... ix
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ x
DAFTAR ISI....................................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL............................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................... xv
DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................................... xvi
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah ...........................................................................................
B. Rumusan Masalah ....................................................................................................
C. Batasan Masalah.......................................................................................................
D. Tujuan Penelitian .....................................................................................................
E. Manfaat Penelitian ...................................................................................................

1
8
8
8
9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................................... 10
1. Belajar dan Pembelajaran ......................................................................................... 10
2. Media Pembelajaran ................................................................................................. 13
3. Metode Pembelajaran Picture and Picture ............................................................... 19

xii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.
5.
6.
7.
8.

Scrapbook .................................................................................................................
Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya .......................................
Penelitian Yang Relevan ..........................................................................................
Kerangka Berpikir ....................................................................................................
Penelitian Research and Development (RnD) .........................................................

22
29
30
32
35

BAB III. METODE PENELITIAN ....................................................................................
A. Penelitian Research and Development (RnD)..........................................................
B. Prosedur Pengembangan ..........................................................................................
C. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................................
D. Metode Analisis Data ...............................................................................................
E. Indikator Keberhasilan Penelitian ............................................................................

40
40
40
45
48
49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................................
A. Analisis Kebutuhan ..................................................................................................
B. Media Pembelajaran Scrapbook ...............................................................................
C. Data Hasil Validasi ..................................................................................................
D. Produk Akhir ............................................................................................................
E. Kajian Produk Akhir ................................................................................................
F. Pembahasan ..............................................................................................................
G. Kendala/Keterbatasan ..............................................................................................

50
50
61
72
82
103
105
110

BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 111
A. Kesimpulan .............................................................................................................. 111
B. Saran ........................................................................................................................ 112

xiii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan ........................................................... 45
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan ........................................... 46
Tabel 3.3 Skala Likert ........................................................................................................ 49
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan .............................................................. 52
Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal .................................................................................... 62
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi oleh Guru Kelas VII ............................................... 73
Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Pakar Ahli ................................................ 75
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi oleh pakar Media Pembelajaran Scrapbook pada
materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan Model Pembelajaran
Konstektual kelas VII SMP ................................................................................................ 78
Tabel 4.6 Komentar dan Saran Perbaikan dari Pakar Media .............................................. 79
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data 2 Pakar Media Pembelajaran dan 2 Guru IPA Terpadu
kelas VII .............................................................................................................................. 82
Tabel 4.8 Komentar Guru kelas VII dan Revisi ................................................................. 83
Tabel 4.9 Komentar Pakar Media Pembelajaran dan Revisi .............................................. 86
Tabel 4.10 Desain Produk Awal dan Produk Akhir Media Pembelajaran Scrapbook ....... 90

xiv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR
Bagan 2.1 Kerangka Penelitian Yang Relevan ................................................................... 32
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir ............................................................................................. 34
Bagan 2.3. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development
(R & D) .............................................................................................................................. 36

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Proses Penggunaan Media .................................................................................. 116
Lampiran 2 Silabus Kurikulum 2013 SMP............................................................................. 117
Lampiran 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ......................................................... 120
Lampiran 4 Bahan Ajar .......................................................................................................... 136
Lampiran 5 Pengamatan Komponen Lingkungan Sekolah .................................................... 144
Lampiran 6 Rubrik Penilaian .................................................................................................. 146
Lampiran 7 Rubrik Penilaian Sikap ........................................................................................ 148
Lampiran 8 Rubrik Penilaian Kognitif Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian ................................. 149
Lampiran 9 Kisi-kisi penugasan Instrumen Penilaian Penugasan Individu ........................... 156
Lampiran 10 Kisi-kisi Soal Evaluasi Pilihan Ganda (PG pada scrapbook) ............................ 159
Lampiran 11 Kisi-kisi soal dan kunci jawaban simbiosis....................................................... 166
Lampiran 12 Instrumen Validasi Media Scrapbook dengan Model Pembelajaran
Konstektual pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya ......................... 167
Lampiran 13 Slide Bahan Ajar ............................................................................................... 178
Lampiran 14 Instrumen Validasi Media Pembelajaran oleh guru IPA TERPADU 1 ........... 182
Lampiran 15 Instrumen Validasi Media Pembelajaran oleh Pakar Media 1 ......................... 189
Lampiran 16 Instrumen Validasi Media Pembelajaran oleh Pakar Media 2 .......................... 196
Lampiran 17 Instrumen Validasi Media Pembelajaran oleh guru IPA TERPADU 2 ........... 203

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang mengaitkan
hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta hubungan dengan
aktivitas dunia nyata. Proses belajar biologi yang terjadi melibatkan interaksi
antara peserta ddik dengan sesama peserta didik, peserta didik dengan guru, dan
peserta didik dengan lingkungannya (Pratama, 2017). Pembelajaran biologi yang
terjadi tidak hanya melibatkan dasar-dasar teori saja, tetapi memiliki peran dala
menjaga kesehatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara materi
yang disampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pembelajaran IPA
Terpadu pada materi interkasi makhluk hidup dan lingkungannya.
Pembelajaran konstektual adalah suatu konsep belajar yang membantu
guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran
konstektual dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan melibatkan siswa
dalam proses kegiatan belajar mengajar secara aktif. Tujuan utama dari penerapan
model pembelajaran konstektual yaitu dapat mengembangkan sikap dan
keterampilan siswa yang pembelajarannya semakin mudah dipahami melalui
bimbingan dari pendidik. Dari penggunaan metode pembelajaran ini pun
diharapkan dapat membangun komunikasi aktif antara guru dan siswa.
Dalam pembelajaran IPA Terpadu SMP kelas VII semester 2, salah satu
materi yang menekankan tentang ranah keterampilan yaitu materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Melalui materi ini guru harus mencoba
memberikan kegiatan ranah psikomotorik yang dapat mendekatkan peserta didik
secara langsung melalui kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian
guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan matang agar dapat
menciptakan suasana belajar peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat
menumbuhkan keterlibatan peserta didik secara langsung. Rendahnya aktivitas
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peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas berimplikasi pada keterampilan
proses dan hasil belajarnya. Proses pembelajaran yag minim akan inovatif, tidak
termotivasi dan minat terhadap kegiatan proses pembelajarannya pun rendah.
Kondisi seperti ini tentu saja harus dicari solusinya. Idealnya guru harus mampu
mengemas kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menarik.
Kurikulum 2013 memberikan mandat guru untuk mengemas proses pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik menggunakan
beberapa model pembelajaran konstektual yang akan dimiliki peserta didik dalam
proses pertemuan. Sehingga guru hendaknya mendesain pembelajaran yang
meransang peserta didik melakukan kegiatan penemuan seperti eksperimen,
proyek dan observasi.
Materi Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yang disampaikan oleh
guru dapat memberikan pengetahuan terhadap peserta didik melalui teori serta
dapat mengaitkan teori dengan aktivitas sehari-hari peserta didik. Guru dapat
memberikan penjelasan terkait komponen abiotik dan biotik, rantai makanan,
jaring-jaringan makanan dan piramida makanan, simbiosis, pencemaran
lingkungan. Guru juga mengaitkan aktivitas manusia yang dapat mencemari
lingkungannya. Misalnya: manusia yang membuang sampah secara sembarangan
dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Siswa diberi pengetahuan tentang
aktivitas yang terjadi dalam lingkungan sehari-hari.
Materi yang disampaikan kepada peserta, memerlukan media sebagai
wadah untuk mengaitkan antusias dan pemahaman peserta didik terkait materi
yang disampaikan. Pelaksanaan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan
menyenangkan harus didukung oleh media pembelajaran yang menarik dan
bervariasi sehingga membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
dan menjembatani siswa untuk memahani materi saat proses pembelajaran
berlangsung (Hamalik, 2008).
Dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah saat ini, sudah banyak
menggunakan media, model dan metode pembelajaran yang bervariasi.. salah
satunya penggunaan metode ceramah juga masih sering digunakan dalam proses
belajar mengajar yang berlangsung. Pembelajaran juga sudah menggunakan buku
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cetak sebagai sumber belajar, internet dan menggunakan media power point,
sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang dipelajari.
Media pembelajaran yang menarik dan efektif dapat digunakan untuk
mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran seperti materi yang
cakupannya

luas,

contohnya

materi

Interaksi

Makhluk

Hidup

dan

Lingkungannya.Selain itu dengan adanya media yang menarik tentunya akan
menambah minat, motivasi, partisipasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dan
memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Media yang menggunakan
tampilan gambar tentunya akan memudahkan siswa dalam memahami materi yang
sulit dijelaskan dengan jika hanya menggunakan metode ceramah saja.
Pada pembelajaran idealnya, siswa seharusnya terlibat aktif dalam proses
pembelajaran sehingga dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang
dimiliki siswa, berpikir kritis, dan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, diperlukan upaya

untuk

meningkatkan pemahaman siswa salah satunya dengan menggunakan metode
pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik materi yang
dipelajari siswa.
Survey kebutuhan dilakukan di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta, SMP
Aloysius Turi, SMP N 1 Kalasan dan SMP N 1 Ngaglik. Hasil wawancara dengan
guru biologi menunjukkan bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru
sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, seperti Konstektual,
Project Based Learning, Saintifik dan Discovery Learning. Guru menggunakan
pendekatan konstektual yang mampu melibatkan siswa untuk langsung
mengamati makhluk hidup dalam ekosistem di lingkungan sekolah. Menurut guru,
kegiatan observasi yang dilakukan diluar kelas belum sepenuhnya mampu
membuat guru menyampaikan materi ekosistem dan lingkungannya dengan baik
dan lancar. Beberapa kendala seperti keterbatasan lingkungan yang cocok untuk
dijadikan lokasi pengamatan, kemudian kendala lainnya seperti masih banyak
siswa yang sulit diatur ketika berada di luar lingkungan sekolah.
Guru telah memahami pentingnya media pembelajaran dalam setiap proses
pembelajaran yang dilakukan, akan tetapi masih terdapat guru juga yang belum
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terlalu paham akan penggunaan teknologi atau pembelajaran yang berbasis IT.
Namun guru tetap berupaya agar pelaksanaan pembelajaran tetap berlangsung
dengan baik dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dan
menggunakan pengamatan lingkungan ekosistem yang ada di sekolah untuk
mendukung materi pembelajaran yang akan disampaikan.
Guru juga berpendapat bahwa media yang menggunakan gambar sangat
memudahkan siswa dan membantu guru dalam menyampaikan materi. Gambar
tersebut dapat menunjukkan konsep atau gagasan abstrak menjadi realistik
sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi. Adanya media gambar siswa
dan guru dipermudahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Namun,
masih terdapat beberapa kendala dalam menyampaikan materi yang menggunakan
media gambar yaitu guru yang belum mengetahui beberapa variasi jika ingin
menggunakan media yang berbasis gambar dan proses pembuatan kreasinya
membutuhkan waktu yang cukup lama. Adapun kendala yang masih sering terjadi
yaitu ketika guru ingin merancang media yang sesuai dengan materi yang
berkaitan sulit untuk ditentukan.
Salah satu inovasi yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses
pembelajaran adalah dengan menggunakan media yang kreatif dan inovatif agar
proses pembelajaran akan lebih menarik contohnya seperti belajar sambil bermain
yang bisa dikembangkan guru menjadi beberapa media pembelajaran. Selain itu
tujuan pembelajaran akan mudah dicapai karena materi yang diajarkan oleh guru
akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh siswa.
Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih
media yang akan digunakan, yaitu guru harus memahami dulu akan pentingnya
penggunaan media dalam suatu proses pembelajaran yang berlangsung didalam
kelas maupun diluar kelas. Kemudian memastikan dengan baik bahwa media yang
digunakan lebih efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan
dipelajari peserta didik dibandingkan penyampaian materi secara verbal. Guru
juga mengetahui secara spesifik penggunaan media yag akan dipelajari kepada
peserta didik. Selanjutnya pastikan dengan adanya media, dapat motivasi dan hasil
belajar peserta didik mengalami peningkatan dari sebelumnya.
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Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih
media yang akan digunakan, yaitu guru harus memahami dengan benar tentang
pentingnya media dalam proses pembelajaran. Kemudian guru harus menguasai
penggunaan media yang dikembangkan tersebut dan memastikan bahwa media
yang digunakan akan lebih efektif dibandingkan menyampaikan materi secara
verbal. Selanjutnya guru juga harus meyakini bahwa dengan adanya media
pembelajaran dapat memotivasi pembelajaran siswa dan meningkatakan hasil
belajar.
Selain itu beberapa pertimbangan lainnya yang perlu diperhatikan oleh
seorang guru saat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tahapan
perkembangan kognitif siswa. Terdapat siswa yang pada umumnya sudah mampu
berpikir logis mengenai peristiwa kongkrit serta mengelompokkan benda ke
dalam suatu bentu yang berbeda. Oleh karena itu siswa membutuhkan kejadian
dan pengalaman kongkrit dalam belajar memahami suau objek yang ada. Dengan
demikian diperlukan media pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam
memahami materi pembelajaran.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdapat banyak alternatif yang
dapat digunakan guru. Seperti menggunakan aplikasi (IT) dan konvensional. Salah
satu alternatif pembuatan media secara konvensional adalah media yang dapat
digunakan guru untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran dan
mempermudah siswa dalam memahami materi Interaksi makhluk hidup dan
lingkungannya adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis
permainan, media gambar/foto, media kartu, buku. Salah satu buku yang dapat
dijadikan sebagai media pembelajaran adalah media scrapbook (buku tempel).
Seiring perkembangan zaman, media scrapbook atau yang sering disebut
dengan buku tempel memiliki banyak kegunaan, salah satunya dapat digunakan
sebagai media pembelajaran.Scrapbook berasal dari bahasa inggris scrap yang
berarti potongan dan book yang berarti buku. Scrapbook atau buku tempel
merupakan suatu karyayang kreatif dan inovatif berbentuk seperti sebuah album
yang didalamya terdapat berbagai foto yang dihias sedemikian rupa sehigga
meninggalkan pesan dan kesal visual terhadap siswa (Wardhani, 2018) Scrapbook
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dapat didefinisikan sebagai seni menempel gambar atau foto pada media kertas
dan menghiasnya menjadi karya kreatif. Selain berisikan gambar atau foto,
scrapbook juga dapat memuat potongan catatan penting yang berkaitan dengan
gambar.
Melalui penggunaan media scrapbook yang dikemas dalam bentuk yang
menarik, siswa dapat memadukan berbagai potongan gambar dan penjelasan
singkat yang sesuai dengan gambar sehingga siswa akan lebih mudah memahami
materi yang diajarkan. Selain itu, siswa dapat menjadi lebih aktif dalam proses
pembelajaran.
Hasil analisis kebutuhan dan pengembangan di semua sekolah, guru IPA
Terpadu mengatakan bahwa jika materi Interaksi Makhluk Hidup dengan
Lingkungannya diajarkan menggunakan scraapbook yang berisikan gambar
sebagai media pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran konstektual
untuk menambah variasi, dapat membuat pembelajaran lebih menarik perhatian
siswa dan pembelajaran mejadi tidak membosankan. Sehingga dalam proses
pembelajaran yang berlangsung dapat mempermudah siswa dalam memahami
materi yang akan disampaikan. Selain itu, dengan menggunakan media scraapbok
dapat menjadi media penunjang ketika keadaan cuaca atau beberapa kendala
lainnya yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran siswa diluar kelas.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitan berjudul “Pengembangan Media Scrapbook pada Materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan Model Pembelajaran Konstektual
Kelas VII SMP”. Terdapat beberapa penelitian yang serupa, antara lain dengan
judul, “Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook Materi Karangan
Deskripsi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas III SD” (Dewi, dkk, 2018).
Penelitian lain yang dilakukan yaitu pada tingkatan yang sama yaitu Sekolah
Dasar

dengan

judul

“Pengembangan

Media

Scrapbook

pada

Materi

Pengelompokkan Hewan untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar” (Wardani, 2018).
Kemudian penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Scrapbook sebagai
Media Pembelajaran Picture and Picture pada Materi Plantae untuk kelas X
SMA” pada tingkatan SMA (Payuk, 2019). Produk scrapbook yang dihasilkan
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oleh ketiga penelitian tersebut dinilai valid dan layak digunakan. Pada penelitian
“Pengembangan Media Scrapbook pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya dengan Model Pembelajaran Konstektual Kelas VII SMP”,
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan media scrapbook yang akan
dihasikan memodifikasi scrapbook dari beberapa variasi media yang sudah
dilakukan. Perbedaan lainnya yaitu materi yang digunakan pada penelitian
sebelumnya berbeda dengan materi dan model pembelajaran yang digunakan
dalam penelitian ini serta satuan pendidikan untuk dilakukan penelitian juga
berbeda.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain pengembangan media pembelajaran scrapbook pada
materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan model
pembelajaran konstektual?
2. Bagaimana kualitas produk scrapbook yang dikembangkan sebagai media
pembelajaran materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan
model pembelajaran konstektual ?
C. Batasan Masalah
Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini:
1. Materi yang berupa scrapbook berupa ringkasan materi pembelajaran
Interaksi makhluk hidup dengan lingkunganya.
2. Dalam melakukan analisis kebutuhan sekolah yang dipilih hanya 4
sekolah yang berada di daerah Yogyakarta.
3. Soal yang terdapat dalam scrapbook disesuaikan dengan variasi kegiatan
yang

terdapat

dalam

materi

Interaksi

makhluk

hidup

dengan

lingkunganya.
4. Penelitian yang digunakan hanya sampai pada prototype hasil revisi.
D. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui desain pengembangan scrapbook pengembangan media
pembelajaran scrapbook pada materi Interaksi makhluk hidup dan
lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual.
2. Mengetahui kualitas produk scrapbook yang dikembangkan sebagai media
pembelajaran materi Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan
model pembelajaran konstektual.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:
1. Bagi siswa
a. Melalui desain yang bervariasi pada scrapbook dapat memudahkan siswa
untuk lebih memahami materi dan mengikuti proses pembelajaran.
b. Melalui ringkasan materi dan variasi kegiatan pada media scrapbook
dapat membantu siswa dalam mempelajari materi Interaksi makhluk
hidup dan lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual.
2. Bagi Guru
a. Media pembelajaran scrapbook akan memudahkan guru dalam
menyampaikan materi Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya
dengan model pembelajaran konstektual.
b. Media pembelajaran scrapbook akan memberikan motivasi guru untuk
mengembangkan media pembelajaran pada materi IPA yang lain.
3. Bagi Sekolah
a. Scrapbook dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan di
sekolah seperti kekurangan buku paket dan dapat dijadikan sebagai
media pembelajaran pengganti yang bervariasi.
b. Menambah wawasan dalam mengembangkan media pembelajaran
pada mata pelajaran lainnya.
4. Bagi Peneliti
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan
peneliti mengenai cara dan langkah-langkah pengembangan media
scrapbook, sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari

hampir tidak pernah lepas dari

kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitasnya sendiri,
maupun aktivitas dalam suatu kelompok tertentu. Dimengerti atau tidak
dimengerti, sesungguhnya sebagian besar aktivitas didalam kehidupan sehari-hari
kita merupakan kegiatan belajar. Dengan demikianlah tidak ada waktu dan ruang
untuk seseorang mengatakan tidak belajar (Aunurrahman, 2012). Dengan belajar
setiap orang dapat memiliki wawasan yang lebih luas untuk berpikir,
mengemukakan pendapat, berinovasi, memiliki pengalaman yang baru dan dapat
mengetahui passion yang terdapat dalam diri sendiri. Belajar tidak pernah dibatasi
oleh usia, tempat maupun waktu, karena perubahan yang menutut terjadinya
belajar itu juga tidak pernah berhenti
1) Pengertian belajar – mengajar
Belajar merupakan kegiatan penting yang dilakukan setiap orang,
termasuk didalamnya belajar sebagaimana seharusnya belajar. Sebuah survey
memperlihatkan bahwa 82% anak-anak yang masuk sekolah pada usia 5 atau
6 tahun memiliki citra diri yang positif tentang kemampuan belajar mereka
sendiri. Tetapi angka tinggi tersebut menurun drastis menjadi hanya 18%
waktu anak-anak berusia 16 tahun. Konsekuensinya, 4 dari 5 remaja dan
orang dewasa memulai pengalaman belajarnya yang baru dengan perasaan
yang tidak nyaman. Pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa
yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum
memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki
pengetahuan. Demikian pula sikap, kebiasaan, tingkah laku yang belum
mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi yang baik. Belajar dapat saja
terjadi tanpa adanya pembelajaran, namun hasil belajar akan tampak jelas dari
suatu aktivitas pembelajaran. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan
proses belajar dalam diri siswa. Seseorang telah dikatakan telah mengalami
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proses belajar apabila didalam dirinya terjadi sebuah proses perubahan, dari
tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya
(Aunurrahman, 2012).
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Menurut Depdikbud (2004 : 3) dalam Yuswanti (2015) menyatakan bahwa:
“Belajar adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku setelah berinteraksi
dengan sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku, lingkungan,
guru, teman sekelas, tingkah laku sebagai proses hasil belajar yang
ditunjukkan dalam bentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan dan
pemahaman”.
Definisi diatas, bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku dlam bentuk pengetahuan
atau sikap terhadap mata pelajaran di sekolah. proses dalam hal ini
mengandung pengertian bahwa belajar merupakan serangkain kegiatan yang
dilakukan individu atau seorang peserta didik untuk mencapai sesuatu atau
sejumlah tujuan yang terkandung dalam makna belajar itu sendiri. Dengan
demikian dalam belajar segala aspek kegiatan merupakan mata rangkai egiatan
yang berhubungan, setiap kegiatan saling mendukung, mempengaruhi yang
pada akhirnya berpusat pada tercapainya tujuan, yaitu perubahan perilaku yang
belajar.
2) Ciri umum kegiatan belajar
Berdasarkan pandangan dan definisi tentang belajar (Wragg,1994),
menemukan ciri umum kegiatan belajar sebagai berikut:
a. Belajar menunjukkan suatu aktivitas pada seseorang yang disadari atau
disengaja.
b. Belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya.
c. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku.
3) Masalah-masalah dalam belajar
Sebagai

seorang

guru

disekolah

tentunya

memiliki

upaya

untuk

pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik dan lebih terarah. Namun,
tentunya dalam suatu proses pembelajarn ditemukan persoalan-persoalan
yang ada. Maka dengan adanya hal ini akan lebih baik jika guru memiliki
bekal pemahaman tentang masalah-masalah belajar. Pemahaman tentang
masalah belajar memungkinkan guru dapat mengantisipasi berbagai
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kemungkinan munculnya masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan
pembelajaran (Sanjaya, 2016).
1) Masalah internal dalam pembelajaran: ciri khas/karakteristik siswa, sikap
terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan
belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri, kebiasaan belajar.
2) Faktor-faktor eksternal belajar:
1. Faktor Guru
a) Faktor pertama adalah cepatnya perkembangan dan perubahan yang
terjadi saat ini terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan
informasi.
b) Faktor kedua adalah terjadinya perubahan pandangan didalam
masyarakat yang memiliki implikasi pada upaya-upaya pengembangan
pendekatan terhadap siswa.
c) Faktor ketiga adalah perkembangan teknologi baru yang mampu
menyajikan berbagai informasi yang lebih cepat dan menarik.
2. Lingkungan sosial (termasuk teman sebaya)
3. Kurikulum Sekolah
4. Sarana dan Prasarana.
4) Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengerim ke penerima, sehingga dapat merangsang
pikiran, perhatian dan minat siswa agar proses belajar dapat terjadi. Televisi,
film, foto radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan
cetakan dan sejenisnya adalah media komunikasi. Apabila media tersebut
membawa informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud
pengajaran maka media tersebut disebut media pengajaran.
Media dalam sistem pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam
pembelajaran yang harus digunakan untuk mendukung komponen lainnya
(tujuan, materi dan evaluasi) untuk mencapai tujuan pembelajaran. Usaha
untuk menunjang pencapaian suatu tujuan pembelajaran dibantu dengan media
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atau alat bantu pembelajaran yang menarik, tepat dan sesuai dengan
karakteristik komponen penggunaannya (Mahnun, 2012).
Sudirman (1992) menyatakan bahwa:
“Media adalah segala alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi
materi pengajaran. Dalam pengertian ini, buku/modul, tape recorder, kaset,
video recorder, kaset, video recorder, camera video, televisi, radio, film, slide,
foto, gambar, dan komputer adalah media pembelajaran. Media adalah bentubentuk komunikasi baik yang tercetak maupun audio visual berserta
peralatannya”.
Perlu diketahui bahwa media pembelajaran sangatlah penting digunakan
dalam pembelajaran. Dalam hal ini perlu diketahui dahulu abstak yang konkrit
dalam pembelajaran, karena proses belajar pada hakekatnya adalah proses
komunikasi, penyampaian pesan pada penerima. Pesan tersebut berupa isi atau
ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (katakata & tulisan) maupun non verbal.
b. Media Sebagai Alat Bantu
Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Guru sadar bahwa tanpa adanya
bantuan media pembelajaran, maka bahan pelajaran sulit untuk dimengerti
atau dipahami oleh setiap peserta didik, terutama bahan pelajaran yang rumit
dan kompleks. Setiap pelajaran memiliki tingkat kesulitannya masing-masing.
Terdapat bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, namun adapun
bahan pelajaran yang memerlukan alat bantu seperti media pelajaran
(Mahnun, 2012).
c. Jenis-jenis Media
Menurut

Sumiati

dan

Asra

(2007)

mengklasifikasikan

media

pembelajaran berdasarkan ciri-ciri tertentu, antara lain:
a) Media audio, adalah jenis media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera telinga atau pendengaran (audio). Media audio
berfungsi menyalurkan pesan audio dari sumber ke penerima pesan. Pesan
yang disampaikan berupa lambang-lambang auditif verbal, non verbal dan
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kombinasinya. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan bunyi
atau suara, contoh: tape recorder, telepon, radio, piringan audio, pita
audio, phonograph.
b) Media visual, adalah jenis media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera mata atau penglihatan (visual). Jenis media
pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa bentuk atau rupa yang dapat
dilihat, contoh: gambar, poster, grafik,diagram, sketsa, papan flanel,
bulletin board, buku teks, modul, foto.
c) Media audio visual, adalah media pembelajaran yang menggunakan
kemampuan indera telinga atau pendengaran dan indera mata atau
penglihatan (audio-visual). Media audio visual memiliki kemampuan
untuk dapat mengatasi kekurangan dari media audio atau visual semata.
Misalnya film bingkai dan film gelang atau film rangkai yang dilengkapi
dengan suara dan sedikit memiliki unsur gerak. Media ini tidak saja
menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit tetapi juga realistis. Media
audio visual memiliki kelebihan membantu menimbulkan pengertian dan
ingatan kuat pada pesan yang disampaikan, merangsang minat dan
perhatian siswa. Jenis pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa suara,
bentu atau rupa. Contoh: televisi, film bisu, video, slide suara, film strip
bersuara, halaman berusra, dan film gelang.
Pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah media visual, yaitu jenis
media yang menggunakan indera mata atau visual (penglihatan). Seperti
pada penjelasan sebelumnya bahwa media visual dapat memudahkan
peserta didik untuk untuk memami materi yang dipelajari secara nyata
dan dapat meninggalkan pesan yang cukup kuat untuk diingat dan
dipahami.
d. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Nuryanto (2014) secara umum manfaat media dalam
pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud
membantu siswa agar siswa dapat belajar dengan optimal. Secara khusus
manfaat media pembelajaran adalah:
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a) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan
Guru mungkin memiliki penafsiran yang beraneka ragam tentang
sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat
direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam.
b) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik
Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar (audio)
dan dapat dilihat (visual), sehingga dapat mendeskripsikan prinsip,
konsep, proses atau prosedur yang besifat abstrak.
c) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif
Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua
arah secara aktif, jika dipilih dan dirancang dengan benar. Tanpa
media, guru mungkin akan cenderung berbicara “satu arah” kepada
siswa.
d) Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi
Para guru banyak mengabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar,
hingga hal ini menjadi keseringan terjadi. Padahal waktu yang
dihabiskan tidak perlu sebanyak itu, jika dimanfaatkan media
pembelajaran yang baik.
e) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan
Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih
efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar lebih
mendalam dan utuh.
f) Proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan kapan saja
Media pembelajran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa
dapat belajar dimana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa harus
tergantung pada keberadaan guru.
g) Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan
Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini
dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu
pengetahuan dan proses pencarian ilmu.
h) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif
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Dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan
mengurangi

penjelasan

verbal

(lisan),

sehingga

guru

dapat

memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian
motivasi, perhatian, bimbingan dan sebagainya.
e. Prinsip-prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran
Ketika suatu media dipilih, maka media tersebut akan dipergunakan,
dan pada saat itulah beberapa prinsip perlu diperhatikan dan dipertimbangkan
oleh guru. Beberapa prinsip pemilihan media pembelajaran dibagi dalam
tiga kategori, sebagai berikut:
1. Tujuan Pemilihan
Memilih media yang digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan
pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media ini untuk pembelajaran siswa
(siswa belajar), untuk informasi yang bersifat umum, ataukah hanya untuk
mengisi waktu kosong. Tujuan pemilihan ini berkitan dengan kemampuan
berbagai media (Sukiman, 2012).
2. Karakteristik Media Pengajaran.
Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, dari segi
kemampuan, cara pembuatan, maupun cara penggunaannya. Memahami
karakteristik suatu media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang
harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media
pengajaran. Memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan
berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Sedangkan apabila kurang
memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada
kesulitam dan cenderung bersikap spekulatif (Sukiman, 2012)..
3. Alternatif Pilihan
Menurut Mahnun (2012) dalam menggunakan media hendaknya guru
memperhatikan sejumlah prinsip tertentu agar penggunaan media tersebut
dapat mencapai hasil yang baik.
a) Menemukan jenis media dengan tepat; artinya, sebaiknya guru memilih
terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan
pelajaran yang akan diajarkan.
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b) Menemukan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya, perlu
diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat
kematangan/kemampuan anak didik.
c) Menyajikan media dengan tepat; artinya, teknik dan metode penggunaan
media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengn tujuan, bahan
metode, waktu, dan saran yang ada.
d) Menempatkan atau memperhatikan media pada waktu, tempat dan situasi
yang tepat. Tentunya tidak setiap saat atau selama proses belajar terusmenerus memperhatikan atau menjelaskan sesuatu dengan media
pengajaran.
Keempat prinsip yang ada ini, hendaknya diperhatikan oleh guru
ketika menggunakan media pembelajaran.
f. Fungsi Media Pembelajaran
Menurut Sumiati dan Asra (2007) menyebutkan bahwa fungsi media
pembelajaran sebagai berikut :
a) Menjelaskan materi pembelajaran atau objek abstrak menjadi konkrit
(nyata)
b) Memberikan pengalaman yang langsung dan nyata
c) Mempelajari materi pembelajara berualng-ulang
d) Memungkinkan adanya persamaan perpepsi yang benar terhadap suatu
materi pembelajaran
e) Menarik perhatian siswa, sehingga membangkitkan minat, motivasi dan
aktivitas maupun kreativitas belajar siswa
f) Membantu siswa belajar secara individu, kelompok dan klasikal.
g) Materi pembelajaran lebih lama diingat, mudah diungkapkan kembali
dengan cepat dan tepat.
h) Mempermudah dan mempercepat guru meyajikan materi pembelajaran
dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan siswa untuk
mengerti dan memahaminya.
Berdasarkan fungsi dari media pembelajaran diatas, maka dengan adanya
media pembelajaran baru yang dibuat dapat mendukung berjalannya proses
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belajar-mengajar yang ada di lembaga sekolah. Media pembelajaran yang
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa harus didukung dengan
media pembelajaran yang baik, sehingga adanya persamaan pendapat yang
benar mengenai suatu materi pembelajaran atau obyek, menarik perhatian
siswa, membangkitkan minat, aktivitas serta kreativitas belajar siswa,
membantu siswa belajar secara individual, kelompok dan klasikal, materi
maupun tugas yang dipelajari lebih lama diingat dan mudah untuk
diungkapkan atau dijelaskan kembali dengan tepat. Hal lainnya yaitu dapat
mempermudah guru dalam menyajikan suatu materi untuk dimengerti dan
dipahani.
B. Metode Pembelajaran Picture and Picture
a. Gambar
Gambar adalah media yang paling umum digunakan sebagai salah satu
media pembelajaran yang dapat mengantarkan pesan yang efisien dan
menyangkut indera penglihatan/mata secara langsung. Adanya media gambar
dapat memudahkan dalam memahami materi, serta memudahkan dalam
menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Media gambar atau foto bertujuan
untuk menarik perhatian, memperjelas suatu materi, mengilustrasikan suatu
fakta atau informasi yang mungkin akan lebih cepat jika diilustrasikan dengan
menggunakan gambar (Kustandi dan Sujipto, 2011).
b. Jenis-Jenis Media Gambar
Menurut Yuswanti (2015) ada beberapa jenis media gambar yang biasa
dipergunakan dalam pembelajaran, yaitu papan tulis, papan flannel, papan
magnetis, papan tali, papan selip dan gambar.
1. Papan Tulis
Papan tulis merupakan media pembelajaran yang sudah lama
digunakan dalam dunia pendidikan dan sangat populer. Sehingga
sampai saat ini papan tulis masih terus digunakan sebagai media
pembelajaran utama mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi.
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2. Papan Flannel
Papan flannel adalah sejenis papan yang permukaannya dilapisi
dengan kain flannel atau bisa juga karpet agar biayanya lebih murah
dan daya perekatnya lebih kuat. Papan flannel berguna untuk
menempelkan program yang berupa rangkaian gambar-gambar yang
dapat dilekatkan pada sebidang papan, gambar skema kartu kata, dan
semacamnya, ketika menceritakan sebuah peristiwa. Agar dapat
melekat pada papan flannel, maka barang yang akan ditempelkan
tersebut bagian belakangnya harus dilapisi kartu pasir atau barang
yang permukaannya kasar.
3. Wall chart
Media ini berupa gambar, denah, bagan, atau skema yang biasanya
digantungkan pada dinding kelas. Apabila diperlukan, media ini
dapat digantungkan di papan tulis. Salah satunya bentuk wall chart
adalah cerita gambar
4. Flash Card
Media ini berupa kartu-kartu berukuran 15x20 cm sebanyak 30
sampai 40 buah. Bahan yang terbaik untuk membuat kartu-kartu
tersebut adalah kertas manila. Setiap kartu isi dengan gambar-gambar
yang berbentuk stick figure, yakni gambar yang berisi garis-garis
sederhana tetapi sudah menggambarkan pesan yang jelas. Gambargambar tersebut akan tidak boleh disertai dengan tulisan apapun.
5. Bumbung Substitusi
Media ini berupa tabung atau bumbu panjang yang pada bagian
luarnya dilapisi atau dilengkapi dengan kertas manila. Kertas manila
tersebut akan tersebut dilingkupkan sedemikian rupa sehingga
memungkinkan kertas tersebut berputar-putar. Jumlah kertas
pelingkup tersebut sebanyak tiga atau empat buah sesuai dengan
jumlah gatra kalimat yang akan disubstitusi.
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6. Kartu Gambar
Media ini terbuat dari kartu-kartu kecil berukuran 6x9 cm. Setiap
kertas berisikan gambar yang diperoleh dengan jalan menempelkan
guntingan gambar dari majalah atau tempat lain. Sefai gambar
tematis, boleh memonis dan boleh pula sematis. Akan tetapi yang
paling baik adalah gambar sematis. Kartu-kartu tersebut tidak boleh
bertuliskan apapun. Jumlah kartu kurang lebih 50 buah.
7. Reading Box
Media ini melatih kemampuan membaca. Peralatannya terdiri dari
sebuah kotak yang berisi seperangkat teks atau bacaan yang lengkap
dengan daftar pertanyaan kuncinya sekaligus, materi bacanya pun
bervariasi atau beragam.
8. Peta
Peta adalah gambar rata suatu permukaan bumi yang mewujudkan
kedudukan dan ukuran bumi yang dilambangkan dengan garis dan
tanda.
c. Strategi Pembelajaran Konstektual (CTL)
Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara
penuh

untuk

dapat

menemukan

materi

yang

dipelajari

dan

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong
siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Sanjaya,
2016).
Contextual Teaching and Learning (CTL) membantu guru mengaitkan
materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa
membuat

hubungan

antara

pengetahuan

yang

dimilikinya

dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan
keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri
pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar (Sulianto, 2008).
Pembelajaran

berbasis

CTL

melibatkan

tujuh

komponen

utama

pembelajaran produktif, yakni: konstruktivisme (Constructivism), bertanya
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(Questioning),

menemukan

(Inquiry),

masyarakat

belajar

(Learning

community), pemodelan (Modeling), refleksi (reflection), dan penilaian
sebenarnya (Authentic Assessment) (Depdiknas, 2002). Selain itu, dalam
pembelajaran kontekstual siswa diharapkan untuk memiliki kemampuan
berpikir kritis dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran yang efektif.
Sedangkan guru mengupayakan dan bertanggungjawab atas terjadinya proses
pembelajaran yang efektif tersebut (Depdiknas, 2002)
C. Scrapbook
a. Gambaran umum tentang Scrapbook
Scrapbook bermula dari Inggris pada abad ke sembilan belas. Albumalbum ini digunakan sepeti buku tahunan modern, dimana seseorang akan
memasukkan nama, judul dan teks pendek atau ilustrasi diatas permintaan
pemilik album. Dalam album ini juga sering dibuat sebagai suvenir tur Eropa
dan berisi memorabilia lokal termasuk lambang negara atau karya seni yang
ditugaskan kepada pengrajin lokal. Mulai tahun 1570, mulai menggabungkan
pelat berwarna populer seperti kostum venesia atau pemandangan karnaval
menjadi mode untuk pelat berwarna yang menggambarkan pemandangan
populer.
Selama abad ke-19, scrapbook dipandangan sebagai cara untuk
melestarikan pengalaman seseorang daripada membuat jurnal atau bentuk
loghing berbasis tulisan lainnya. Beberapa fatkor termasuk strategi pemasaran
dan kemajuan teknologi, berkontribusi pada citra scrapbook ini bergerak lebih
jauh kearah bidang estetika selama bertahun-tahun. Istilah dari “Crop”
merujuk pada foto cetakan yang dipotong atau dipangkas, digunakan untuk
menggambarkan suatu objek (Danille, 2011).
Menurut Garvey 2013 saat ini perkembangan pada media sracpbook
semakin pesat dari tahun ke tahun, yaitu:
1

Scrapbook modern
Scrapbook saat ini sudah banyak dikembangkan dan diubah dari yang

dulunya hanya hobi kuno menjadi industri aktual yang bernilai bisnis dan
dikhususkan untuk pembuatan dan penjualan perlengkapan scrapbook itu
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sendiri. Dimulai dari merancang halaman kreatif untuk kenangan foto
keluarga, memasukkan halaman yang sudah selesai kedalam pelindung
lembaran yang dikumpulkan dalam penjilid. Salah satu tren terbaru adalah
menurunkan desain tata letak keukuran yang jauh lebih keci. Berukuran cukup
kecil yang memungkinkan untuk dibawah dalam tas kecil untk dibawah saat
bepergian untuk berbagai aktivitas dan juga sebagai penyimpanan memori.
Album mini adalah cara yang lebih efektif yang dapat digunakan untuk
menyimpan memori dan tren terbaru dalam scrapbook. Semuanya dapat dibuat
dalam berbagai ukuran bersdasarkan jumlah foto yang akan dimasukkan
kedalam album.
Adapun media yang terdapat didalam scrapbook:
a) Bahan dasar yang didalamnya termasuk kertas latar belakang (kertas
cetak dan kertas karton), dudukan sudut foto (memasang foto seperti
titik berperekat, pita pemasangan foto, dan lem), gunting, pemangkas
kertas atau pemotong kertas lainnya, pena seni, pena arsip untuk
penjurnalan, dan lem pemasangan (seperti thermo-tac). Desain yang
lebih rumit akan membutuhkan alat yang lebih khusus seperti
cetakan, stempel karet, pukulan kerajinan, pensil, alat tinta, penyetel
lubang, alat emboss dan mesin potong mati pribadi.
b) Aksesoris atau disebut hiasan yang digunakan untuk menghias
halaman lenbar memo. Hiasan termasuk stiker, gosok, perangko,
lubang tali, brads, elemen chipboard dalam berbagai bentuk, huruf
alfabet, renda, kawat, manik-manik, payek dan pita. Penggunaan
mesin die cu juga semakin populer, karena memungkinkan pengikis
untuk menggunakan komputer yang dapa memotong cetakan dari
segala bentuk atau font penggunaan garis.
c) Kualitas arsip persediaan adalah salah satu komponen kunci dari
scrapbook itu sendiri karena dirancang untuk melestarikan foto atau
jurnal dalam keadaan aslinya dan bahan yang sangat dipertahankan
kualitasnya karena memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada
banyak album foto biasa yang tersedia.
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2

Scrapbook digital
Scrapbook digital adalah buku yang menggabungkan gambar dan teks yang

diambil dari surat, artikel dan majalah. Pada saat penyusunannya dibantu
dengan software dari komputer. Scrapbook digital juga dapat digunakan atau
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Di dalam pendidikan kegiatan
pembelajaran scrapbook digital ini bisa dibuat oleh peserta didik dan guru
ketika berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran yang unik dan
menarik untuk menumbuhkan minta belajar peserta didik. Peserta didik
memerlukan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan
tekonologi, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung timbulnya rasa
keingin tahuan peserta didik akan materi pelajaran yang disampaikan oleh
guru, media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi yaitu
media yang menggunakan aplikasi di komputer seperti microsoft powerpoint,
powtoon, prezi dan scrapbook digital (Murjainah, 2016).
Menurut John Poole dalam Hardiana (2015) buku tempel atau yang
dikenal dengan scrapbook adalah sekumpulan memorababilian, foto, cerita,
narasi, puisi, bon pembayaran, dan lain sebagainya yang dirangkai dan disusun
dalam sebuah album atau hand-made book. Scrapbook merupakan salah satu
karya kreatif, berbentuk seperti buku dan memberikan kesan visual yang
menarik dan spesial karena didalanya terdapat kumpulan foto dan hiasan yang
beraneka ragam. Berikut ini merupakan beberapa bentuk scrapbook.
Melalui penggunaan media scrapbook yang dikemas dalam bentuk yang
menarik siswa dapat memadukan berbagai potongan gambar dan penjelasan
singkat yang sesuai dengan gambar sehingga siswa akan lebih mudah
memahami materi yang diajarkan. Selain itu, siswa dapat menjadi lebih aktif
dalam proses pembelajaran.
Menurut Damayati (2017) terdapat beberapa kelebihan dari media
scrapbook yaitu:
a) Menarik, scrapbook disusun dari berbagai foto, gambar, catatan penting,
dan lain sebagainya dengan beberapa hiasan. Sehingga tampilannya akan
terlihat indah dan menarik.
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b) Bersifat

realistis

dalam

menjukkan

pokok

pembahasan,

dengan

scrapbook, kita dapat menyajikan sebuah objek yang terlihat nyata
melalui gambar atau foto. Gambar atau foto dapat memberikan detail
dalam bentuk gambar apa adanya, dengan demikian kita dapat lebih
mudah mengetahui dan mengingatnya dengan lebih baik.
c) Dapat mengatasi keterbatasan waktu dan ruang, media scrapbook dapat
menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya peristiwa atau objek yang
sulit disajikan secara langsung dan sulit diulang.
d) Mudah dibuat, cara pembuatan scrapbook tidaklah sulit. Kita hanya perlu
menyusun dan memadupadankan antara gambar, catatan, dan hiasan
sedemikian rupa. Sehingga anak-anak maupun orang dewasa akan mampu
membuat scrapbook sendiri.
e) Bahan yang digunakan untuk membuat scrapbook mudah didapatkan.
Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan scrapbook mudah
didapatkan. Bahan tersebut dapat menggunakan barang-barang yang
sudah tidak terpakai atau barang bekas. Bahkan saat ini sudah tersedia
bahan khusus untuk membuat scrapbook.
f) Dapat dibuat atau didesain sesuai keinginan, scrapbook dapat dibuat atau
didesain sesuai keinginan pembuatnya. Misalnya gambar, foto, catatan,
warna, tulisan, dan lain sebagainya.
Adapun kelemahan dari scrapbook yaitu :
a) Waktu yang digunakan relatif lama untuk membuat scrapbook, waktu
yang dibutuhkan dalam pembuatan scrapbook relatif lama tergantung dari
kerumitan penyusunannya. Semakin rumit rancangan dan penyusunan
media scrapbook maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama.
b) Gambar yang kompleks kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran,
penggunaan gambar yang terlalu kompleks dan berlebihan akan
berdampak pada kurangnya pemusatan perhatian pada pokok bahasan
(materi) sehingga kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung secara
efektif.
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b. Karakter Scrapbook
Adapun karakter yang terdapat pada scrapbook “three tension” menurut
Ros Walling-Wefelmeyer 2020, yaitu:
1. Kebebasan dan kendala belajar
Kemudahan dan kenyamanan metode yang saat ini digunakan
dimanapun kita berada sudah banyak yang dapat merasakannya. Seperti
penggunaan laptop dan ponsel. Namun, dibalik semua kenyamanan yang ada
semuanya harus bergantung pada baterai perangkat dan wifi/koneksi internet
untuk mengunduh aplikasi atau menggunggah materi. Penggunaan catatan
kecil/memo yang berukuran sesuai dengan tas sudah minim digunakan.
Demikian juga dengan lembar memo fisik yang memerlukan akses ke alat
kreatif lainnya seperti pena, printer, lem, dll. Masalah akses dan ketersediaan
yang praktis inilah yang tidak boleh diremehkan. Namun akses inilah yang
memudahkan terciptanya srcapbook,terbukti dengan adanya alat dan
teknologi yang tersedia memediasi penggunaan scrapbook. Lembar memo
denga sebagian besar berbasis teks yang sering digunakan unutk
mengontekstualisasikan atau menjelaskan konter lain, baik memfasilitasi
sejauh mana dijadikan sebagai bahan ajar. Interpretasi yang terbuka tentang
scrapbook kepada peserta didik dapat dengan mudah menghasilkan respon
yag baik, sehingga adaya media scrapbook sangat berguna dan menunjang
sumber daya yang ada saat ini.
2. Informasi dan pengetahuan
Peserta didorong untuk menfasirkan proses dengan bebas. Pada lembar memo
sebagian besar awalnya dimaksudkan untuk menangkap informasi (data mentah)
dengan metode yang memungkinkan terutama pada lembar memo digital. Namun,
sebagian besar lembar memo tidak mampu diselesaikan secara tepat dengan
jangka waktu yang tepat. Sebagian karena alasan praktis, tetapi sebagian besar
karena pilihan. Catatan juga dapat dikembangkan dengan membuat media lain
seperti menggunakan kertas bekas atau benda yang masih bisa untuk disimpan
untuk dipakai nantinya. Scrapbook memiliki keterkaitan dengan materi
pengarsipan atau bahkan untuk merekam, kemudian scrapbook merupakan media
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yang dapat dirancang atau dibuat sendiri, hal ini juga yang mencermikan
perbedaan antara scrapbook digital dan scrapbook fisik. Selain itu scrapbook
dapat memberikan wawasan yang berguna tentang faktor non-literal dan nonlinier. Faktanya hubungan yang kompleks antara tanggapan ‘mentah’ dan
‘diproses’ merupakan bagian integral dari proses scrapbook semua peserta (satu
lembar memo diselesaikan dalam waktu satu malam). Pastinya, lembar memo
dapat terlibat dengan hubungan dan lingkungan yang relevan dengan proses
pembuatannya. Tahapannya sangat performatif dan menyoroti proses kompleks
dama memproduksi konten yang awalnya untuk produksi sendiri, namun saat ini
sudah lebih banyak untuk diproduksi kepada banyak orang. Adapun interaksi
yang berbeda dapat disebabkan karena format yang berbeda. Misalnya, peneliti
sendiri yang menulis dan menggambar di lembar memo peserta atau
menghasilkan gambar sebagai tanggapan.
3. Unsur terapi dan gangguan
Sebagian besar peserta berharap penelitian ini akan membuat mereka lebih
sadar akan gangguan-gangguan yang dapat terjadi dalam hidup. Memo 'ruang
kerja' dan fase berbagi yang dirancang tentu saja memungkinkan peserta untuk
dapat ditata dan dilihat semuanya dan dengan demikian dapat dibaut tautan.
Dalam gambar menunjukkan bagaimana kesempatan bagi peserta untuk bersamasama menyajikan ilustrasi digital dan non-digital yang memfasilitasi realisasi
yang lebih luas tentang problematis yang ada. Adapun peringakatan sebelumnya
tentang potensi kerja emosional, intensitas dan durasi proses scrapbook dapat
mengancam cara peserta untuk dapat ‘omong kosong’. Membuat scrapbook tentu
saja tampak sedikit tak henti-hentinya dengan kapasitasnya untuk menampung
bahan dan mode yang sesuai dengan keberadaan seseorang. bukan hal yang seple
dan tidak ada alasan untuk dapat membuat scrapbook/buku tempel. Meskipun
demikian, scrapbooking memiliki sebagian besar efek positif karena scrapbooking
menciptakan matriks komunal yang diperlukan di mana pemahaman atau integrasi
dapat mulai muncul. Mengingat penggunaannya untuk mengidentifikasi langkahlangkah spesifik - baik yang dicoba dan hipotetis - untuk menavigasi gangguan,
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scrapbooking membuktikan dapat meningkatkan kesadararan yang signifikan
untuk ilmu sosial yang kritis secara umum.
c. Bentuk-bentuk Scrapbook
Scrabook di Indonesia baru saja populer dan berkembang. Scrapbook di
Indonesia terdiri dari bermacam-macam bentuknya dan kegunaannya. Berikut
ini beberapa bentuk dari scrapbook, yaitu:
1. Memorabilia adalah sekumpulan benda-benda yang terisi dalan suat
album yang dianggap memiliki kenangan misalnya kartu uacapan,
pernak-pernik pemberian, foto-foto dan lain sebagainya yang bisa
ditempelkan atau disatukan didalam album tersebut.
2. Popscrap book adalah buku dengan desain layout yang meneyrupai
scrapbook (kumpulan foto) dan dikombinasikn dengan pop up
(gambar timbul).
3. Bon Pembayaran yaitu berisi kumpulan kuitansi pembayaran
(pengeluaran) yang sengaja disusun dan ditempelkan dalam album
atau buku yang diabadikan oleh pemiliknya.
4. Scrapbook Narasi yaitu berisi tulisan dengan menggunakan kata-kata
ukiran dan menarik untuk dilihat.
5. Scrapbook Narasi dan Foto yaitu scrapbook yang berisi tulisan katakata ukiran ditambah dengan foto/gambar yang sesuai dengan tulisan
dalam scrapbook tersebut.
Dengan adanya media scrapbook, kegiatan belajar tidak hanya dapat
berjalan disekolah saja, tetapi dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri di
rumah. Proses pembelajaran tidak harus terfokus kepada guru saja karena dalam
proses pembelajaran di sekolah melibatkan langsung peserta didik dalam belajar
dan tidak mengharuskan banyak menghafal pengetahuan yang menekankan
peserta didik belajar dalam ranah kognitif tetapi mengajak atau menuntut peserta
didik menemukan sendiri informasi yang diperolehnya melalui berbagai sumber
belajar sehingga peserta didik dapat mengkrontuksi pengetahuan yang
diperolehnya (Damayati, 2017).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

D. Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya merupakan materi
yang diajarkan di kelas VII pada semester ganjil. Kompetensi Dasar materi
Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya 3.7 Menganalisis interaksi antara
makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi
tersebut, 4.7 Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dan
lingkungan sekitarnya. Pokok bahasan dalam materi ini terdiri dari Konsep
Lingkungan, Satuan-satuan dalam ekosistem, Komponen-komponen dalam
eksosistem, Interaksi dalam ekosistem, membentuk suatu pola (Jaring makanan,
rantai makanan, piramida makanan, macam-macam simbiosis dan peran
organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan) dan Pola interaksi
manusia yang memengaruhi ekosistem.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 guru IPA di daerah Sleman dan
Yogyakarta materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya memiliki
cakupan yang sangat luas untuk dibahas. Kemudian materi yang tedapat
didalamnya karena melibatkan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Namun,
terdapat kendala didalamnya yaitu penggunaan metode dan media yang masih
kurang menarik menyebabkan siswa memiliki motivasi yang rendah dalam
mempelajari materi tersebut. Oleh sebab itu media pembelajaran yang memuat
materi tersebut perlu dibuat menarik agar memudahkan siswa dalam memahami
materi serta termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga media
perlu dirancang semenarik mungkin agar memudahkan guru dalam mengajar
materi tersebut.
Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya yang memiliki
cakupan sangat luas. Oleh sebab materi akan mudah dipahami jika materi yang
disampaikan dengan adanya gambar disertai berbagai variasi yang dikemas dalam
scrapbook yang memuat materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya.
Scrapbook memuat banyak gambar dan hiasan yang menarik dan kreatif, serta
penggunaan media merupakan ringkasan dari materi dalam scrapbook dapat
memudahkan materi dengan mudah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

E. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang serupa dan dapat mendukung penelitian ini,
antara lain:
1. Dewi, dkk (2018), dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran
Scrapbook Materi Karangan Deskripsi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
kelas III Sekolah Dasar” yang dilakukan pada tingkatan SD. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengatahui cara mengembangkan media
pembelajaran scrapbook untuk materi karangan deskripsi pada mata
pelajaran bahasa indonesia pada kelas III sekolah dasar dan untuk
mengetahui kelayakan media pembelajaran scrapbook untuk media
pembelajaran scrapbook untuk materi karangan deskripsi pada mata
pelajaran bahasa indonesia pada kelas III sekolah dasar. Tujuan penelitian
yang digunakan mengacu pada model pengembangan Thiagarajan, Semmel,
dan Semmel. Model ini terdiri atas 3 tahap yakni, tahap pendefinisian
(define), tahap perencanaan (design), tahap pengembangan (develop).
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan kualitas media scrapbook yang
dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak dengan presentase
96,11% dari 2 ahli materi, kategori sangat layak dengan presentase 85% dari
2 ahli media, dan 94% dari 2 ahli bahasa. Respon siswa terhadap media
scrapbook pada uji coba dengan 17 responden sebesar 89,83% dengan
kategori sangat baik.
2. Wardhani (2018), dengan judul “Pengembangan Media Scrapbook Pada
Materi Pengelompokan Hewan Untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar”.
Tujuan Penelitian untuk mengetahui kevalidan dan kepraktisan dari
pengembangan media scrapbook pada materi pengelompokan hewan untuk
siswa kelas III Sekolah Dasar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
Research and Development. Model penelitian yang digunakan ADDIE. Hasil
rata-rata validasi media 84% dan percentage of agrement (PA)= 96%. Hasil
rata-rata validasi materi 84%, percentage of agrement (PA) = 86% dan hasil
respon siswa terhadap media scrapbook diperoleh rata-rata 96%. Dapat
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disimpulkan bahwa media scrapbook pada materi pengelompokan hewan
valid dan praktis sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran.
3. Payuk (2019), dengan judul “Pengembangan Media Scrapbook Sebagai
Media Pembelajaran Picture And Picture Pada Materi Plantae. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Reseach and Development (RnD). Metode
penelitian nyang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan
menguji kelayakannya. Dalam pengembangan scrapbook, dilakukan 5 tahap
dari 10 tahap yang dikemukakan oleh Borg and Gail yaitu potensi masalah,
mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain dan perbaikan
desain. Tujuan validasi produk untuk mengetahui kualitas produk yang
dihasilkan. Dalam penelitian ini menunjukkan produk yang dikembangkan
berupa scrapbook layak diuji cobakan. Perolehan skor rerata dari dari dua
validator pakar media pembelajaran yaitu 3,39 dengan kriteria “sangat baik”
sedangkan perolehan skor rerata dari dua validator pakar guru biologi yaitu
3,50 dengan kategori “sangat baik” menunjukkan bahwa produk scrapbook
yang dikembangkan memiliki kualitas sangat baik dan dapat diujicobakan
dalam pembelajaran materi Materi Plantae semester ganjil kelas VII SMP.
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Berikut ini adalah bagan penelitian scrapbook yang serupa:
Dewi, dkk (2018)

Wardani (2018)

Payuk (2019)

Pengembangan media
scrapbook pada tingkat
SD

Pengembangan media
scrapbook pada
tingkat SD

Pengembangan
media scrapbook
pada tingkat SMA

Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia

Mata Pelajaran IPA
Materi

Mata Pelajaran
Biologi

Materi Karangan
Deskripsi

Pengelompokan
Hewan

Materi Plantae

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya antara lain:






Pengembangan media scrapbook pada tingkat SMP
Mata Pelajaran IPA
Materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya
Model pembelajaran yang digunakan adalah Konstektual
Desain produk berbeda dalam hal sampul, isi dan materi
yang digunakan.
Bagan 2.1 Kerangka Penelitan yang Relevan

F. Kerangka Berpikir
Keberhasilan dalam suatu pembelajaran dapat ditentukan dari proses
pembelajaran yang berlangsung. Ketika proses pembelajaran berlangsung
dengan baik maka tujuan dari pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai
sesuai yang diharapkan. Proses pembelajaran yang dilakukan tidak terlepas
dari metode, model dan media pembelajaran yang digunakan sebagai alat
bantu untuk menyampaikan materi terutama materi yang memiliki cakupan
yang sangat luas. Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
memiliki cakupan materi yang sangat luas baik didalam ruang dan diluar
ruangan karena materi tersebut mencakup kehidupan dalam suatu ekosistem.
Berdasarkan alasan tersebut peneliti mencoba untuk mengambangkan
media pembelajaran khusus untuk materi Interaksi Makhluk Hidup dengan
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Lingkungannya pada kelas VII. Media pembelajaran yang dikembangkan
berupa scrapbook sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dengan
bantuan model pembelajaran konstektual yang dapat memudahkan guru dalam
menyampaikan materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya.
Scrapbook

yang dikembangkan

berdasarkan

langkah

penelitian

dan

pengembangan model kontektual dan prosedur penelitian Reseach and
development.
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Berikut ini adalah bagan kerangka berpikir yang didasarkan dari analisis
kebutuhan yang dilakukan di 4 sekolah Sekolah Menengah Pertama yaitu
SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta, SMP Aloysius Turi, SMP N 1 Kalasan dan
SMP N 1 Ngaglik:

1. Sifat materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya.
2. Siswa memiliki minat dan motivasi yang rendah dalam materi Interaksi Makhluk
Hidup dan Lingkungannya karena penggunaan metode dan media yang kurang
menarik perhatian siswa.
3. Kurangnya pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai alternatif yang mendukung
materi ekosistem.
Adanya pengembangan media pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya yang cakupannya sangat luas. Kemudian, dapat meningkatkan minat
belajar dan motivasi siswa, dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai.

Pengembangan media pembelajaran scrapbook
sebagai media pembelajaran dengan model
pembelajaran konstektual yang menarik dan relevan
dengan standar KI, KD pada materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya sesaui dengan
kurikulum yang ada

Dihasilkan media scrapbook dengan berbagai variasi
kegiatan yang dirancang dalam model pembelajaran
konstektual di sekolah.
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

Scrapbook
dan
model
pembelajaran konstektual
dapat menjadi alternatif
untuk
materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya,.
Selain
memudahkan guru dalam
menyampaikan
materi,
dapat menjadi alternatif
media
pembelajaran
manarik perhatian belajar
siswa.
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G. Penelitian Research and Development (RnD)
Menurut Sugiyono (2014) langkah-langkah penggunaan metode
research and development meliputi:
1

Pengertian Research and Development (RnD)
Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa

inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Untuk dapat meghasilkan produk tertentu digunakan
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan
produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka
diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut.
Penelitian dan pengembangan (Research and Development) pada
industri merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan
produk-produk baru yang dibutuhkan oleh pasar. Hampir 4% biaya yang
digunakan untuk penelitian dan pengembangan, bahkan untuk industri
farmasi dan komputer lebih dari 4%. Dalam bidang sosial dan pendidikan
peranan Research and Development masih sangat kecil, dan kurang dari
1% biaya pendidikan keseluruhan.
Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk tertentu
untuk bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya masih rendah.
Terdapat banyak produk tertentu untuk bidang pendidikan dan sosial
yang perlu dihasilkan melalui Research and Development.
2

Prosedur Pengembangan
Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development).
a. Potensi dan Masalah
Penelitian ini berawal dari adanya potensi dan masalah. Potensi

adalah segala sesuatu yang bila dibudidayakan akan memiliki nilai
tambah. Contoh potensi yang dapat diambil yaitu dipantai selatan pulau
Jawa, terdapat potensi angin dan sinar matahari, kedua potensi tersebut
dapat dikembangkan menjadi energi mekanik yang dapat digunakan
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untuk menggerakkan sesuatu, misalnya untuk generator pembangkit
tenaga listrik atau untuk turbin air. Kemudian dalam budaya
kultur/budaya yang memiliki potensi budaya paternalistik. Budaya
tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa kalau dimiliki
pemimpin yang kuat dan dapat menjadi teladan dalam semua perilaku.
Berdasarkan

budaya

paternalistik

tersebut

selanjutnya

dapat

dikembangkan model kepemimpinan yang efektif untuk Indonesia.

Potensi dan

Pengumpulan

Desain

Validasi

Masalah

Data

Produk

Desain

Uji Coba

Revisi

Uji

Revisi

Pemakaian

Produk

Coba

Desain

Revisi
Produk

Produk
Masal

Bagan 2.3. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and
Development, Sugiyono (2014)
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai potensi dalam
Research and Development, terdapat juga masalah. Masalah adalah
penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat
diatasi melalui Research and Development (R & D) dengan cara meneliti
sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu
yang efektif sehingga dapat digunakan untuk megatasi masalah tersebut.
Model, pola dan sistem ini akan ditemukan dan dapat diaplikasikan secara
efektif jika dilakukan melalui penelitian dan pengembangan.
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Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa
berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan
dari perorangan atau instansi tertentu yang masih ter-update.
b. Pengumpulan Data
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan
update, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan
dapat mengatasi masalah tersebut. Maka diperlukan metode penelitian yang
dapat digunakan untuk penelitian tergantung permasalahan dan ketelitian
tujuan yang ingin dicapai.
c. Desain Produk
Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and Development
bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan
melalui penelitian R & D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas dan relevan
dengan kebutuhan. Produk-produk dalam pendidikan misalnya kurikulum
yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media
pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi, penataan ruang kependidikan,
sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model
pembelajar tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem
pembinaan pegawai, sistem penggajian dan lain-lain.
Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga
dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Dalam
produk yang berupa sistem perlu dijelaskan mekanisme penggunaan sistem
tersebut, cara kerja, kelebihan dan kekurangannya.
d. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk efektif. Dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional
akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dijelaskan secara rasional,
karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran
rasional, belum fakta lapangan.
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e. Perbaikan Desain
Setelah desain produk, divalidasikan melalui diskusi dengan pakar dan
para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kekurangan yang terdapat
didalamnya. Kelemahan tersebut akan dicoba untuk dikurangi dengan cara
memperbaiki desain. Peneliti mau menghasilkan produk tersebut adalah yang
bertugas untuk memperbaiki desain tersebut.
f. Uji Coba Pemakaian
Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar
baru dapat blangsung dicoba, setelah divalidasi dan direvisi. Uji coba tahap
awal dilakukan dengan simulasi penggunaan motode mengejar tersebut.
Setelah disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok yang
terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
apakah metode mengajar baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan
metode mengajar yang lama atau yang lain. Untuk pengujian dapat dilakukan
dengan eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas metode mengajar lama
dengan yang baru. Indikator aktivitas yang baru adalah kecepatan pemahaman
murid pada pelajaran lebih tinggi, murid bertambahnya kreatif dan hasil
belajar meningkat.
Ekperimen yang digunakan yatu dengan membandingkan keadaan
sebelum dan sesudah memakai metode baru (before-after) atau dengan
membandingkn kedua kelompok yang tetap menggunakan metode mengajar
lama. Dalam hal terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
g. Revisi Produk
Dalam pengujian efektifias produk menunjukkan bahwa metode
mengajar baru ternayat lebih efektif dan efisien. Produk baru yang telah
ujicoba pada kelompok terbatas perlu direvisi lagi sehingga dapat mengurangi
kelemahan dalam pembuatan atau penggunaannya. Setelah dilakukan revisi
perlu diujicobakan kembali untuk meninjau kembali kelemahannya untuk
direvisi/diperbaiki.
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h. Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungin ada revisi
yang tidak terlalu penting, maka produk baru tersebut akan diterapkan
kedalam lembaga yang lebih luas. Dalam operasinya, metode atau produk
tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk perbaikan
yang lebih lanjut.
i. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan apabila pemakaian dalam cakupan lembaga
yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian,
sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk
dalam hal ini yaitu metode mengajar yang digunakan.
j. Pembuatan Produk Massal
Pembuatan produk massal dapat dilakukan apabila produk yang telah
diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara massal
berdasarkan studi kelayakan. Berikut ini adalah langkah-langkah penggunaan
metode R&D.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Research and Development (RnD)
Jenis penelitian ini adalah Research and Development (RnD). Menurut
Sugiyono

(2014) metode penelitian RnD adalah metode penelitian yang

digunakan untuk menghasilkan suatu prosuk tertentu, menguji keefektifan dan
kualitas pada produk tersebut. Prosedur pengembangan yang digunakan
berdasarkan prosedur Borg dan Gall. Adapun scrapbook final yang dihasilkan
berupa scrapbook dengan beberapa variasi kegiatan materi interaksi makhluk
hidup dan lingkungannya untuk kelas VII.
Pada penelitian pengembangan media scrapbook sebagai media pembelajaran
pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya hanya dilakukan sampai
pada tahap pengembangan prototipe produk hasil revisi.
B. Prosedur Pengembangan
Pada

penelitian

ini

terdapat

prosedur

pengembangan

media

pembelajaran scrapbook dengan model pembelajaran konstektual.
1. Potensi masalah
Peneliti melakukan observasi mengenai kebutuhan yang ada di
sekolah dan dikaitkan dengan media pembelajaran yang akan dikembangkan
yaitu scrapbook. Peneliti melakukan analisis kebutuhan yang ada di 4 Sekolah
Menengah Pertama di Yogyakarta. Sekolah tersebut merupakan 2 sekolah
swasta dan 2 sekolah negeri. Diantaranya yaitu SMP Pangudi Luhur 1
Yogyakarta, SMP Aloysius Turi, SMP N 1 Kalasan dan SMP N 1 Ngaglik.
Kegiatan ini dilakukan untuk dapat mengetahui kebutuhan guru dan siswa
dalam

suatu

pembelajaran,

potensi

masalah

yang

terdapat

dalam

pembelajaran. Analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara
pada guru IPA Terpadu yang sebagai guru IPA kelas VII dimulai pada bulan
Oktober 2019. Wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar wawancara
yang telah direvisi oleh dosen pembimbing.
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2. Mengumpulkan Informasi
Pada tahap pengumpulan informasi dilakukan setelah mengetahui
potensi masalah yang terdapat di sekolah berdasarkan wawancara.
Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan mengumpulkan semua
informasi yang didapat dengan mencatat hasil wawancara guru IPA Terpadu 4
sekolah kemudian dirangkum untuk bahan perencanaan dan dasar
pertimbangan untuk pembuatan produk yang diharapkan oleh peneliti untuk
dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Pengumpulan
informasi lainnya peneliti mencari dan mengumpulkan informasi lainnya dari
buku, jurnal, penelitian-penelitian serupa dan banyak bertanya pada orangorang yang paham dengan scrapbook sebagai dasar pembuatan produk
scrapbook dalam penelitian ini.
3. Desain Produk
Informasi yang telah terkumpul oleh peneli kemudian dilakukan tahap
selanjutnya yaitu melakukan desain produk. Produk yang akan dihasilkan
dalam penelitian RnD ini adalah berupa media pembelajaran yaitu scrapbook
dengan berbagai variasi gambar didalamnya sehingga dapat meningkatkan
produktivitas pembelajaran dalam lembaga pendidikan. Desain awal produk
dilakukan dengan mulai menetukan desain awal pengembangan produk.
Kemudian menentukan materi untuk dimasukkan ke dalam scrapbook, seperti
beberapa materi yang menggunakan gambar terkait materi Interaksi Makhluk
Hidup dengan Lingkungannya. Dalam scrapbook disesuaikan dengan urutan
materi yang ada dalam buku paket dan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
yang ditentukan oleh pemerintahyaitu KD 3.7 Menganalisis interaksi antara
makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi
tersebut, 4.7 Menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup
dengan lingkungan sekitarnya. Pokok bahasan dalam materi ini terdiri dari
Konsep Lingkungan, Satuan-satuan dalam ekosistem, Komponen-komponen
dalam eksosistem, interaksi dalam ekosistem, membentuk suatu pola (jaring
makanan, rantai makanan, piramida makanan, macam-macam simbiosis dan
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peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan) dan Pola
interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem.
Pada bagian cover (sampul) depan dan belakang buku juga dikaitkan
dengan materi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sampul
depan berisi judul scrapbook dan kelas. Bagian lembar pertama tertera
kompetensi dasar disertai dengan tujuan pembelajaran. Isi dari scrapbook
sendiri adalah kumpulan foto-foto, dan berisi kuis dan petunjuk penggunaan
untuk tiap variasi dari tiap materinya. Scrapbook juga dirancang lebih
menarik dan kreatif dengan berbagai hiasan seperti lipatan yang dapat dilepas
dan dipasang. Selain foto, scrapbook juga dilengkapi dengan beberapa
ekosistem yang ada disekitar lingkungan sehingga siswa mudah untuk
mengamati gambar.
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4. Validasi Desain
Produk yang telah dikembangkan dilakukan validasi dengan
menghadirkan beberapa pakar atau penguji yang sudah berpengalaman untuk
menilai produk yang baru dirancangkan. Untuk mengetahui keefektifan dan
kelayakan dari produk tersebut di tentukan dari penilaian validator. Setiap
validator akan diminta menilai produk tersebut dari sisi kekurangan maupun
kelebihannya. Penilaian dari para ahli tersebut dijadikan dasar dalam
perbaikan produk yang dikembangkan guna untuk penyempurnaan produk
akhir yang akan dihasilkan (Sugiyono, 2012).
Berikut ini merupakan uraian validasi produk media scrapbook
sebagai media pembelajaran dengan model pembelajaran konstektual :
Desain awal dari scrapbook yang di buat di validasi oleh dua pakar ahli dalam
media pembelajaran dan dua guru IPA TERPADU Kelas VII SMP. Guru
biologi yang menjadi validator adalah satu guru yang mewakili SMP Negeri
dan satu yang mewakili SMP Swasta:
a. Validasi Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Validasi pengembangan dilakukan oleh dua pakar/ahli media
pembelajaran. Validator akan memberikan penilaian terkait desain, saran
maupun masukan berupa kritikan atas produk yang dihasilkan peneliti.
Penilaian validator akan dijadikan dasar untuk perbaikan produk guna untuk
menhasilkan media scrapbbok yang berkualitas dan layak untuk digunakan di
lembaga pendidikan.
b. Validasi Guru IPA Terpadu kelas VII
Validasi produk juga dilakukan oleh guru IPA Terpadu kelas VII.
Pemilihan guru dilakukan dengan penentuan guru yang menjadi validator
perwakilan untuk SMP Negeri dan SMP Swasta. Hal ini untuk mengetahui
kesesuiaan materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya terhadap
media pembelajaran yang dikebangkan. Penilaian dari guru IPA Terpadu
dijadikan untuk perbaikan produk akhir untuk memaksimalkan hasil akhir
produk terutama dalam hal penggunaanya.
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5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi, maka kekurangan dan kelemahan
dari produk akan didiskusikan oleh pakar ahli yang dilihat dari kuisioner yang
telah disiapkan. Peneliti akan melakukan revisi produk setelah dilakukan
validasi mengenai kekurangan dan masukan dari para ahli untuk
menghasilkan produk akhir yang berupa prototipe hasil revisi media
pembelajaran scrpbook dengan model pembelajaran konstektual.
Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan
produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan
menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat bermanfaat

bagi

pembelajaran.

akan

Dalam

Research

and

Development,

peneliti

mengembangkan produk berupa scrapbook menggunakan materi interaksi
makhluk hidup dan lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual.
Produk yang dikembangkan akan memiliki manfaat yang untuk peningkatan
minat dan motivasi belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang
berlangsung. Berdasarkan sumber yang ada bahwa dalam Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development), pengembangan media dimulai
dari langkah menggali potensi dan masalah, pengumpulan data, desain
produk, validasi desain, uji coba pemakaian, revisi produk, uji coba, revisi
desain, revisi produk dan produk massal, berdasarkan penjelasan secara rinci
pada Bab 2. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan Penelitian
dan Pengembangan (Research and Development) dimulai dari langkah
menggali potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
desain, uji coba pemakaian dan revisi produk. Hal ini karena penelitian dan
pengembangan (Research and Development) bersifat longitudinal (panjang
dan berkelanjutan). Oleh sebab itu langkah uji coba, revisi desain, revisi
produk dan produk massal tidak disarankan dilakukan pada jenjang
pendidikan Strata-1 (S1).
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawacara dan
kuesioner. Wawanacara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan
mengetahui permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan. Terkait survey
kebutuhan pengembangan media scrapbook sebagai media pembelajaran pada
materi Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya dengan model
pembelajaran Konstektual kelas VII SMP. Untuk mengetahui kualitas produk
tersebut layak dan berkualitas dalam pembelajaran, dilakukan pengumpulan
data dengan menggunakan kuisioner berdasarkan dasar perbaikan produk
yang lebih baik dan berkualitas.
Peneliti akan mempersiapkan instrumen pertanyaan wawanacara dan kuisioner
yang berisi panduan berbagai aspek penilaian produk sebelum melakukan
wawancara dan validasi desain. Daftar wawancara merupakan panduan yang
disiapkan untuk mewawancarai guru agar memperoleh informasi terkait analisis
kebutuhan dalam pembelajaran

Peneliti

akan

mempersiapkan

instrumen

pertanyaan wawanacara yang berisi panduan berbagai aspek penilaian produk
sebelum melakukan wawancara dan validasi desain. Panduan pertanyaan
wawancara dan lembar kuesioner yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Nomor

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan

Nomor
Pertanyaan
1

Model Pembelajaran
1
2

3
4
5
6

Media Pembelajaran
 Pengertian
 Pentingnya Media Pembelajaran
 Jenis Media Pembelajaran
Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah
Gambar
Materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
Lingkungannya
Scrapbook

2,3,4

dan

5
6,7,8,9,10,11
12,13
14,15,16
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Tabel 3.2. Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
Satuan Pendidikan : SMP/ MTs
Mata Pelajaran

: IPA TERPADU

Peneliti

: Ineke Bayo
Daftar Pertanyaan Wawancara

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pertanyaan
Model pembelajaran apa yang sering
Bapak/ Ibu terapkan dalam pembelajaran?
Menurut Bapak/ Ibu apa yang dimaksud
media pembelajaran?
Apakah dalam pembelajaran perlu adanya
media pembelajaran?
Jenis media pembelajaran apa saja yang
Bapak/ Ibu ketahui?
Jenis media pembelajaran seperti apa yang
Bapak/ Ibu gunakan dalam pembelajaran?
Apakah dalam pembelajaran Biologi perlu
adanya gambar? Mengapa?
Apakah dalam pembelajaran Bapak/ Ibu
pernah menggunakan media pembelajaran
picture and picture? Jika ya mengapa? Dan
jika tidak mengapa?
Dalam media pembelajaran picture and
picture terdapat beberapa variasi? Variasi
apa saja yang bapak/ ibu ketahui dan
gunakan?
Apakah gambar yang Bapak/ Ibu gunakan
dalam pembelajaran ditampilkan dalam
PPT atau dibuat secara konvensional?
Serta apa kekurangan dan kelebihannya?
Kendala apa yang Bapak/ Ibu temui dalam
membuat dan menggunakan media picture
and picture?
Menurut Bapak/Ibu apakah perlu beberapa,
variasi media picture and picture dalam
menyampaikan pembelajaran? Mengapa?
Bagaimana menurut bapak dan Ibu
mengenai materi Interaksi Makhluk Hidup
dan Lingkungannya?
Media pembelajaran apa saja yang Bapak/
Ibu sudah gunakan dalam menyampaikan
Interaksi
Makhluk
Hidup
dan

Jawaban
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14.
15.
16.

Lingkungannya?
Apakah yang Bapak/ Ibu ketahui tentang
media scrapbook?
Pernahkah Bapak/ Ibu menggunakan media
scrapbook?
Bagaimana menurut Bapak/ Ibu jika materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya
menggunakan
media
scrapbook sebagai media pembelajaran
picture and picture?
a. Jika perlu, mengapa?
b. Jika tidak, mengapa?

Yogyakarta, ……….2020

Validator
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D. Metode Analisis Data
Metode analisis data pada data penelitian ini dilakukan secara
kuantitatif dan kualitatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut ini:
1. Analisis kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa komentar atau informasi yang didapatkan
dari dua pakar/ahli dalam media pembelajaran dan dua guru biologi kelas VII
SMP. Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan, kemudian dianalisis
untuk mengetahui kualitas serta kelayakakan scrapbook yang dihasilkan dan
selanjutnya dilakukan tahap revisi oleh peneliti.
2. Metode kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa perolehan skor yang didapatkan dari
instrument penilaian yang dilakukan oleh dua pakar/ahli media pembelajaran
dan dua guru biologi kelas VII SMP. Perolehan skor dari penilaian validator
terhadap media pembelajaran dihitung menggunakan Skala Likert. Kategori
penilaian

terhadap

pengembangan

media

scrapbook

dengan

model

pembelajaran konstektual untuk materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya pada kelas VII SMP adalah sangat baik (4), baik (3), kurang
baik (2), dan sangat kurang baik (1). Rumus perhitungan data kuantitatif dapat
dilihat pada halamana setelah ini. Berikut ini merupakan rumus Skala Likert
untuk mengetahui interval penilaian skala numerik menurut Arikunto (2009):
Rumus:
RS = (m-n)/b
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk
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Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Tabel 3.3 Skala Likert
Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x < 3,25
1,75 ≤ x < 2,5
1 ≤ x < 1,75

Hasil perhitungan skor masing-masing validasi selanjutnya akan
dirata-rata kemudian dikonversikan dari data kuantitatif sesuai dengan
kategori dalm Skala Likert.
E. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu:
1. Selesainya pengembangan media pembelajaran scrapbook pada
materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya kelas VII SMP.
2. Media pembelajaran interaksi makhluk hidup dan lingkungannya
kelas VII SMP divalidasi oleh validator.
3. Berdasarkan hasil validasi, media pembelajaran interaksi makhluk
hidup dan lingkungannya kelas VII SMP memiliki kriteria “layak”
unuk diuji coba terbatas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Dalam pengembangan media pembelajaran langkah awal yang
dilakukan

adalah

menganasisis

kebutuhan

pembelajaran.

Analisis

kebutuhan memiliki tujuan agar peneliti dapat mengetahui sejauh mana
pemahaman guru terkait media pembelajaran, ketersediaan media
pembelajaran di sekolah, dan penggunaan serta masalah terkait media
pembelajaran pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya.
Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan metode
wawancara guru IPA Terpadu di Sekolah Menengah Pertama. Sebelum
melakukan

wawancara

disekolah,

peneliti

mempersiapkan

daftar

pertanyaan yang sudah disusun secara terstruktur dan untuk memudahkan
peneliti ketika proses wawancara berlangsung. Terdapat 4 sekolah yang
dijadikan tempat untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran. Beberapa
diantaranya yaitu SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta, SMP Aloysius Turi,
SMP N 1 Kalasan dan SMP N 1 Ngaglik.
Pada tahap wawancara dilakukan agar dapat mengetahui fakta serta
permasalahan yang terjadi dikelas terkait media pembelajaran. Fakta yang
ditanyakan agar dapat mengetahui betapa pentingnya media pembelajara,
ketersediaan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran,
pemahaman akan media pembelajaran terkait dengan materi interaksi
mahluk hidup dengan lingkungannya serta kendala guru dan siswa selama
proses pembelajaran belangsung dikelas maupun diluar kelas. Kemudian
hasil yang di dapat akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya dengan
menggunakan beberapa sumber sebagai panduan dama pengembangan
media scrapbook dengan model pembelajaran konstektual pada materi
interaksi

makhluk

hidup

dan

50

lingkungannya

kelas

VII

SMP.
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Dalam penelitian terdapat 16 butir pertanyaan terkait analisis
kebutuhan

pembelajaran.

Pertanyaan

tersebut

menjadi

panduan

saatmelakukan wawancara di sekolah untuk dapat mengetahui kebutuhan
sekolah dan menganalisis kebutuhan sekolah tersebut.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No.

Pertanyaan

SMP N 1 Kalasan

1.

Model pembelajaran apa
yang sering Bapak/ Ibu
terapkan
dalam
pembelajaran?

2.

Menurut Bapak/ Ibu apa
yang dimaksud media
pembelajaran?

3.

Apakah
pembelajaran
adanya
pembelajaran?

4.

Jenis media pembelajaran
apa saja yang Bapak/ Ibu
ketahui?

5.

Jenis media pembelajaran
seperti
apa
yang
Bapak/Ibu
gunakan

dalam
perlu
media

SMP N 1 Ngaglik

SMP Pangudi Luhur 1
SMP Aloysius Turi
Yogyakarta
Model pembelajaran yang Model
pembelajaran Diskusi,
praktikum, Pembelajaran langsung dan
sering diterapkan adalah kooperatif dan praktikum
demonstrasi dan pemecahan pembelajaran kooperatif
diskusi,
praktikum,
masalah
demonstrasi dan pemecahan
masalah.
Media Pembelajaran adalah Alat
bantu
dalam Media adalah suatu alat yang Semua media yang digunakan
bahan atau produk yang pembelajaran IPA
digunakan
untuk dalam proses pembelajaran
digunakan
untuk
menyampaikan materi yang
meyampaikan
bahan
dapat dipahami dan dimengerti
pembelajaran agar siswa
oleh guru dan juga peserta
dapat
memahami
didik dalam bentuk buku
pembelajaran
yang
ataupun sarana yang lainnya
disampaikan oleh guru
(media pembelajaran bisa
berupa buku, sarana visual
dan audio visual lainnya)
Perlu,
adanya
media Perlu
Perlu
Iya,
untuk
memberikan
pembelajaran
dapat
pengertian/konsep yang benar
memudahkan
siswa
dan realistik
memahami materi yang akan
dipelajari.
Audio visual, perangkat Gambar, power point dan Audio, visual, perangkat lunak Televisi,
radio,
internet,
lunak dan gambar.
audio.
dan gambar.
video, foto, poster, papan
tulis, LCD, hand out, koran,
telepon dan majalah.
Gambar, slide ppt dan Realia, power point yang Media pembelajaran gambar, White board, laboratorium,
melakukan
pengamatan sering digunakan.
PPT dan alam sekitar sekolah lingkungan
sekolah
dan
dengan alam sekitar.
yang
mendukung perpustakaan.
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dalam pembelajaran ?

pembelajaran.

6.

Apakah
dalam
pembelajaran
Biologi
perlu adanya gambar?
(atau apapun sesuai
dengan
media
pembelajaran) mengapa ?

Dalam pembelajaran perlu
digunakan gambar karena
membuat
pembelajaran
lebih menarik dan lebih
membuat siswa memahami
dengan cepat jika didukung
dengan adanya gambar.

Perlu, gambar sangat penting Perlu, tergantung dari bahan
untuk mendukung proses materi yang akan disampaikan
pembelajaran berjalan dengan dalam pembelajaran.
baik.

7.

Apakah
dalam
pembelajaran Bapak/ Ibu
pernah
menggunakan
media
pembelajaran
scrapbook?
Jika
ya
mengapa?
Dan jika tidak mengapa?

Belum pernah

8.

Dalam
media
pembelajaran scrapbook
terdapat variasi. Variasi
apa saja yang bapak/ ibu
ketahui dan gunakan?
Apakah gambar yang
Bapak/ Ibu gunakan
dalam
pembelajaran
ditampilkan dalam PPT
atau
dibuat
secara
konvensional? Serta apa
kekurangan
dan
kelebihannya?

Pada
pembelajaran
sebelumnya belum pernah
menggunakan
media
pembelajaran scraapbook.
Hal ini disebabkan karena
belum adanya pengenalan
mengenai
media
pembelajaran scrapbook.
Belum diketahui tentang
scrapbook sehingga belum
memiliki variasi dalam
membuatnya
Beberapa konvensional dan
menggunakan
teknologi
komputer yang diambil dari
berbagai sumber di internet.

Beberapa secara konvensional Ada yang terbuat secara
dan beberapa ada yang konvensioanal dan ada yang
menggunakan gambar dan dari PPT.
video.

9.

Belum pernah

Perlu, dengan adanya media
peserta
didik
akan
memperoleh
pengalaman
lebih luas dan lebih kaya,
sehigga persepsinya lebih
tajam, informasinya lebih
tepat, sehingga menimbulkan
keinginan serta minta belajar
yang baik.
Belum pernah karena baru
mendengar.

Tidak memiliki variasi karena Tidak memiliki variasi karena Tidak memiliki variasi karena
belum mengatahui media media scrapbook adalah media belum mengetahui medianya
pembelajaran
yang yang baru
menggunakan scrapbook
Ada yang ditampilkan dalam
PPT.
Kelebihan
jika
ditampilkan
dalam
PPT
peserta
didik
mendapat
konsep
yang
benar.
Kekurangannya
belum
ditemukan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kendala
apa yang
Bapak/ Ibu temui dalam
membuat
dan
menggunakan
media
pembelajaran di sekolah ?
Menurut
Bapak/Ibu
apakah perlu beberapa,
variasi media dalam
menyampaikan
pembelajaran? Mengapa?
Bagaimana
menurut
bapak dan Ibu mengenai
materi Interaksi Makhluk
Hidup
dengan
Lingkungannya?

Sulit dalam menentukan Dalam
teknologi
media yang sesuai dengan terlalu menguasai.
materi yang akan diajari .

Sangat diperlukan,
lebih menarik

belum Sering menjadi kendaladalam Sarana dan prasarana terbatas.
memperkarsa suatu gambar.

agar Sangat diperlukan, agar lebih Perlu, agar pembelajaran lebih Perlu, supaya peserta didik
menarik dan membangkitkan menarik dari sebelumnya
mendapat konsep yang benar
minta belajar peserta didik

Sangat menarik, peserta
didik sangat antusias jika
membahas materi ini karena
terkait
lingkungan
sekitarnya.

Sangat
menarik
dan
pembelajarannya
dapat
langsung dicontohkan secara
nyata depan peserta didik.

Materi ini sangat menarik
karena peserta didik dapat
mengenal lingkungan dan
sekitarnya. Kemudian dapat
berinteraksi langsung dengan
lingkungan.
Media pembelajaran apa Gambar,
video
dan Video dan langsung interaksi Gambar, PPT dan lingkungan
saja yang Bapak/ Ibu lingkungan secara nyata.
di lingkungan.
sekitar sekolah.
sudah gunakan dalam
menyampaikan Interaksi
Makhluk Hidup dengan
Lingkungannya?
Apakah yang Bapak/ Ibu Belum
pernah Belum pernah diketahui untuk Belum pernah mengetahuinya
ketahui tentang media mengetahuinya .
penerapannya
dalam sebelumnya.
scrapbook?
pembelajaran.
Bagaimana
menurut Perlu, karena scrapbook Perlu, agar peserta didik bisa Seperti yang sudah dijelaskan
Bapak/ Ibu jika materi adalah salah satu media memahami
lebih
mudah tentang scrapbook maka materi
Interaksi Makhluk Hidup yang menarik dan berwarna. dalam memperlajari materi Interaksi
Makhluk
Hidup
dengan Lingkungannya Jika dimasukkan dalam yang disampaikan.
dengan Lingkungannya sangat
menggunakan
media media pembelajaran, maka
diperlukan
menggunakan
scrapbook sebagai media akan lebih membangkitkan
media
scrapbook
sebagai
pembelajaran picture?
semangat rasa ingin tahu.
media pembelajaran.

Materi ekosistem penting
supaya
peserta
didik
mendapat penjelasan bahwa
lingkungan
sanga
perlu
dikelola dan baik untuk
kelangsungan makhluk hidup.
LCD,
lingkungan,
perpustakaan
dan
laboratorium.

Belum.

Perlu, dapat memudahkan
proses pembelajaran guru dan
peserta didik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

1. Pemahaman dan penggunaan media
Media pembelajaran merupakan salah satu alat yang digunakan oleh guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dalam pembelajaran sangat
diperlukan pemahaman akan materi karena dapat memudahkan peserta didik
dalam belajar dan kemudahan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.
Berdasarkan wawancara bersama guru IPA Terpadu SMP Pangudi Luhur 1
Yogyakarta, SMP Aloysius Turi, SMP N 1 Kalasan dan SMP N 1 Ngaglik,
sebagaian besar sudah memahami akan pentingnya media pembelajaran. Guru
IPA yang mewakili 2 sekolah swasta dan 2 sekolah negeri menyampaikan
dengan jelas bahwa media pembelajaran merupakan alat yang sangat
membantu dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya media pembelajaran
peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Media
dapat melatih fokus peserta didik, materi yang disampaikan dapat dipelajari
peserta didik dengan aktif dan menambah wawasan peserta didik karena dalam
pembelajaran tidak hanya menggunakan metode ceramah. Seperti yang
diketahui bahwa metode ceramah banyak digunakan oleh kebanyakan guru
sebagai metode dalam pembelajaran. Namun, dalam metode tersebut
kebanyakan peserta didik mengalami kebosanan karena menggunakan metode
yang menyulitkan peserta didik memahami materi dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara, media yang digunakan oleh guru IPA SMP N
1 Kalasan media pembelajaran yang digunakan adalah bahan atau produk agar
siswa dapat memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru (media
pembelajaran bisa berupa buku, sarana visual dan audio visual lainnya. Model
pembelajaran yang sering digunakan oleh guru IPA SMP N 1 Kalasan adalah
diskusi, praktikum, demonstrasi dan pemecahan masalah. Namun, belum
sepenuhnya berjalan dengan lancar karena terdapat kendala ekosistem sekolah
yang saat ini sedang dalam tahap renovasi sekolah dan lingkungannya sehingga
kurang cocok untuk dijadikan praktikum ketika pembelajaran yang harus
dilaksanakan diluar kelas. Pembelajaran yang berlangsungpun lebih banyak
dilakukan di dalam kelas.
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Hasil wawancara oleh guru IPA SMP N 1 Ngaglik menyatakan bahwa
media merupakan alat yang dapat membantuk proses pembelajaran dimengerti
dengan baik. Media pembelajaran yang digunakan ialah realia dan power point
yang sering digunakan. Materi interaksi lingkungan dan sekitarnya adalah
materi yang sangat menarik dan pembelajarannya dapat langsung dicontohkan
secara nyata depan peserta didik.
Hasil wawancara oleh guru IPA SMP Pangudi Luhur menyatakan bahwa
media merupakan alat yang digunakan oleh guru dan peserta didik dalam
bentuk buku atau sarana lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Media
pembelajarana yang digunakan adalah gambar, PPT dan alam sekitar sekolah
yang mendukung proses pembelajaran. Materi interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya sangat menarik karena peserta didik dapat mengenal lingkungan
dan sekitarnya. Kemudian dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan.
Hasil wawancara oleh guru SMP Aloysius Turi menyatakan bahwa media
merupakan alat yang sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran.
Media pembelajaran yang digunakan adalah White board, laboratorium,
lingkungan sekitar sekolah dan perpustakaan. Materi interaksi makhluk hidup
dengan lingkungannya sangat penting supaya peserta didik mendapat
penjelasan bahwa lingkungan sangat perlu dikelola dan baik untuk
kelangsungan makhluk hidup.
2. Kesulitan Pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru IPA Terpadu
SMP N 1 Kalasan, diberikan pertanyaan terkait kesulitan yang dihadapi dalam
proses pembelajaran terkait media. Penggunaan media di SMP N 1 Kalasan
masih mengalami kesulitan dalam menentukan

media yang sesuai dengan

materi yang akan diajari. Sehingga masih perlu banyak pemahaman akan
pentingnya media pembelajaran dan pembuatan media pembelajaran yang tepat
dan sesuai dengan media pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran yang berlangsung peserta didik juga sering
mengalami kesulitan dalam menggunakan media dan memahami metode
pembelajaran. Metode yang diberikan kebanyakan menggunakan metode
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ceramah. Sehingga terkesan dalam proses pembelajaran yang berlangsung
peserta didik mengalami kebosanan dan melakukan berbagai aktifitas lainnya
seperti tidur didalam kelas, melamun saat guru mengajar, lama saat
menyelesaikan tugas yang diberikan dan mengobrol saat guru menjelaskan
materi. Pada materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya peserta didik
mengenal lingkungan secara mendalam, namun dalam pembelajaran juga guru
kesulitan menentukan media yang cocok yang dapat berpengaruh pada minat
belajar siswa didalam kelas.
Guru IPA Terpadu SMP N 1 Ngaglik meyampaikan bahwa guru masih
mengalami kesulitan dalam teknologi karena belum terlalu menguasai
penggunaannya dan masih banyak belajar. Dalam pembelajaran menggunakan
model konvensional atau ceramah. Media yang mendukung lainnya digunakan
gambar, powet point dan audio yang diambil dari berbagai sumber buku dan
internet yang mendukung materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran
juga guru mengatakan bahwa kesulitan dalam menggunakan metode dan media
yang digunakan sehingga kurangnya minat siswa dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh guru IPA Terpadu
SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta mengatakan bahwa guru mengalami
kesulitan dalam memperkarsa gambar dan memprediksi gambar yang sesuai
dengan materi pembelajaran yang akan diajari kepada peserta didik. Dalam
pembelajaran digunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah
dengan metode diskusi, praktikum, demonstrasi dan pemecahan masalah.
Penggunaan metode ini berdasarkan materi yang sesuai dengan menggunakan
sumber dari internet dan buku yang tersedia dalam perpustakaan. Guru
mengatakan bahwa dalam materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya
peserta didik juga memiliki minat belajar yang tinggi karena peserta didik dapat
mengenal lingkungan dan berbagai interaksi yang ada di lingkungan.
Hasil wawancara yang dilakukan di SMP Aloysius Turi menyampaikan
bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan guru mengalami kesulitan karena
sarana dan prasarana terbatas sehingga masih diperlukan peningkatan sarana
dan prasarana yang memadai yang mendukung proses pembelajaran menjadi
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lebih efektif. Penggunaan model pembelajaran langsung dan pembelajaran
kooperatif sudah membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar meskipun
belum secara merata. Oleh karena itu diperlukan media pembelajaran yang
mendukung

proses

pembelajaran

sehingga

dapat

memberikan

pengertian/konsep yang benar dan realistik. Guru mengatakan bahwa pada
materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya peserta didik memiliki
minat

belajar

yang

tinggi

karena

peserta

didik

banyak

mengenal

lingkungan/ekosistem sekitar.
3. Metode Pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara guru SMP N 1 Kalasan, SMP N 1 Ngaglik,
SMP Pangudi Luhur dan SMP Aloysius Turi mengatakan bahwa metode
pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi pembelajaran yang
disampaikan pada setiap pertemuan.
Pada pertemuan yang dilakukan di luar kelas yaitu mengobservasi atau
mengamati lingkungan disekitar sekolah peserta didik lebih antusias dalam
mempelajari materi. Hal ini disebabkan karena peserta didik dapat langsung
mengobservasi lingkungan sekolah dan tidak monoton belajar dalam kelas,
sehingga pengamatan pada lingkungan tetap dilaksanakan, kecuali memiliki
kendala cuaca yang tidak mendukung proses pembelajaran. Belajar dalam kelas
yang hanya menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah
membuat peserta didik merasa bosan dan tidak memiliki antusias belajar.
Sehingga terdapat beberapa peserta didik yang tidak fokus mempelajari materi
dan sibuk melakukan aktivitasnya sendiri..
4. Media Pembelajaran
Terkait dengan media pembelajaran oleh guru IPA Terpadu 4 sekolah
menjelaskan dengan benar pengertian dari terkait media pembelajaran itu
sendiri. Menurut guru, media pembelajaran adalah bahan atau produk yang
digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran
agar siswa dapat memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh guru. Selain
itu, media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi yang
dapat dipahami dan dimengerti oleh guru dan juga peserta didik dalam bentuk
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buku ataupun sarana yang lainnya. Semua guru sepakat bahwa media
pembelajaran merupakan saran yang penting dan dibutuhkan dalam proses
pembelajaran. Jika tanpa menggunakan media pembelajaran guru akan
mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi terlebih lagi jika materinya
sulit dan banyak. Banyak dari siswa yang merasakan bosan ketika materi
disampaikan hanya dengan menggunakan metode konvensional saja, sehingga
diperlukan metode dan media yang mendukung proses pembelajaran lebih
menarik. media yang menggunakan gambar sangat membuat antusias peserta
didik meningkat karena diumur yang masih terbilang kanak-kanak peserta didik
sangat membutuhkan media yang berwarna dan bergambar terutama dalam
pembelajaran

IPA Terpadu materi interaksi

makhluk hidup

dengan

lingkungannya.
Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran berbeda-beda
tergantung dari materi pembelajaran yang disampaikan. Guru IPA Terpadu di
SMP N 1 Kalasan menyampaikan bahwa media yang sering digunakan dalam
menyampaikan materi interaksi lingkungan dan lingkungannya adalah gambar,
video dan lingkungan secara langsung. Kemudian guru IPA Terpadu SMP N 1
Ngaglik menyampaikan bahwa media yang seriag digunakan adalah video dan
langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Guru IPA Terpadu Pangudi
Luhur

menyampaikan

bahwa

media

yang

sering

digunakan

dalam

menyampaikan materi adalah gambar, PPT dan lingkungan sekitar sekolah,
wawancara di SMP Aloysius Turi menyampaikan bahwa media yang sering
digunakan dalam memaparkan materi interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya adalah LCD, Lingkungan, perpustakaan dan laboratorium.
Seperti yang telah diketahui bahwa dalam proses pembelajaran penyampaian
materi oleh guru akan mempengaruhi daya terima peserta didik. Semuanya
akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara
dengan guru IPA Terpadu SMP N 1 Kalasan, SMP N 1 Ngaglik, SMP Pangudi
Luhur dan SMP Aloysius Turi siswa memiliki antusias dalam belajar
tergantung dari media pembelajaran yang disampaikan oleh guru khususnya
materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu keuntungan dari
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materi ini adalah banyak melakukan interaksi dengan lingkungan sehingga
peserta didik juga akan melakukan observasi diluar kelas dan langsung
berinteraksi dengan lingkungan.
5. Scrapbook
Berdasarkan hasil wawancara guru SMP N 1 Kalasan, SMP N 1 Ngaglik,
SMP Pangudi Luhur dan SMP Aloysius Turi mengatakan bahwa belum pernah
mengerahui sebelumnya terkait media yang bernama “scrapbook” karena
belum pernah menggunakan media tersebut sebelumnya. Setelah penulis
menjelaskan kepada guru terkait yang dimaksudkan dengan scrapbook dan
menunjuk beberapa contoh untuk dilihat barulah guru memahami scrapbook.
Pada saat melakukan wawancara terkait materi interaksi makhluk hidup
dan lingkungannya yang akan dimasukan keseluruhan materi dalam media
pembelajaran berbentuk scrapbook, guru IPA Terpadu di SMP N 1 Kalasan
mengatakan bahwa perlu diadakan media scrapbook dengan alasan bahwa
scrapbook merupakan salah satu media yang menarik dan berwarna jika
dimasukkan dalam media pembelajaran. Hal ini dapat membangkitkan minat
belajar peserta didik. Guru IPA Terpadu SMP N 1 Ngaglik mengatakan bahwa
perlu diadakan agar peserta didik bisa memahami lebih mudah dalam materi
yang dipelajari. Guru SMP Pangudi Luhur mengatakan bahwa seperti yang
telah dijelaskan terkait scrapbbok itu sendiri maka akan cocok jika materi
interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dimasukkan kedalam media
tersebut. Terakhir, wawancara yang dilakukan pada guru IPA Terpadu SMP
Aloysius Turi mengatakan bahwa perlu diadakan penambahan media baru yaitu
scrapbook agar dapat membantu memudahkan proses pembelajaran guru dan
peserta didik agar pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik dengan tidak
membosankan bagi peserta didik.
6. Gambar
Berdasarkan hasil wawancara kelima guru SMP N 1 Kalasan, SMP N 1
Ngaglik, SMP Pangudi Luhur dan SMP Aloysius Turi menjelaskan bahwa
penggunaan media pembelajaran yang berbasis gambar dapat memudahkan
peserta didik mengenali lebih jelas tentang materi yang dipelajari. Adanya
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media gambar membuat peserta didik akan memperoleh pengalaman lebih luas
dan lebih kaya, sehingga persepsinya lebih tajam, informasinya lebih tepat dan
menimbulkan keinginan serta minat belajar yang baik. Kemudian media
gambar juga membuat pembelajaran lebih menarik, antusias peserta didik juga
lebih tinggi dalam memahami materi yang dipelajari pada setiap pertemuan.
Berdasarkan analisis kebutuhan dari lima sekolah, peneliti mengambil
kesimpulan bahwa pemahaman guru akan pentingnya media pembelajaran
sudah cukup baik. Guru memahami bahwa tanpa adanya media pembelajaran
peserta didik akan kesulitan dalam memahami materi dan guru akan kesulitan
dalam menyampaikan materi yang diajari. Dalam proses pembelajaran adanya
media gambar sangat penting karena membantu siswa dalam memahami materi
khususnya pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya karena
jika tidak dapat mengamati objek secara langsung/observasi lingkungan maka
peserta didik dapat memahaminya dari media gambar yang tersedia pada materi
pembelajaran. Guru juga memiliki kendala terkait media pembelajaran seperti
kesulitan dalam menentukan media yang sesuai dengan materi yang akan
diajari, sarana dan prasaran yang terbatas, sulit dalam membuat media dan
belum terlalu menguasai teknologi.
Terkait media pembelajaran scrapbook yang dijelaskan oleh peneliti, guru
tertarik untuk mencoba dan mengembangkan scrapbook terutama pada materimateri yang sifatnya banyak dan rumit untuk dipelajari peserta didik dapat
dirangkum dan dibuat menarik dalam scrapbook. Adanya media scrapbook
diharapkan dapat menambah variasi dan meningkatkan antusias peserta didik
dalam belajar dan termotivasi untuk belajar.
B. Media Pembelajaran Scrapbook
Media scrapbook sebagai media pembalajaran interaksi makhluk hidup dan
lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual kelas VII SMP yang
dipelajari pada semester genap. Media yang dikembangkan berdasarkan
Silabus, RPP dan menyesuaikan hasil wawancara analisis kebutuhan di 4
sekolah yang ada di Yogyakarta sehingga dapat dikembangkan.
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Dalam media scrapbook terdapat materi dan soal terkait dengan materi
interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yang disajikan dengan variasi
kegiatan menganalisis gambar, mengurutkan gambar, memasangkan gambar,
mengelompokkan gambar dan mensintesa gambar. Materi disusun sesuai
dengan tingkatan kelas VII SMP. Berikut ini merupakan gambaran produk awal
media scrapbook:
No
1.

2.

Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal
Foto
Keterangan
Sampul :
Bagian sampul scrapbook
memuat informasi judul,
materi, kelas, semester dan
nama pembuat. Selain itu
sampul dilengkapi dengan
gambar yang mewakili
materi Interaksi Makhluk
Hidup dan Lingkungannya
dengan ukuran A4.

Kata Pengantar:
Berisi ucapan-ucapan dari
penulisan atas terselesainya
media
scrapbook
baik
ucapan syukur dan ucapan
terima kasih, tujuan dan
manfaat penulisan serta
kritikan dan saran yang
membangun.
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3.

Daftar isi:
Memuat nomor halaman
pada
scrapbook
yang
berfungsi
untuk
memudahkan
pembaca
untuk mencari halaman
mengenai
materi
yang
diinginkan.

4.

Informasi terkait media dan
petunjuk penggunaan media
secara umum.
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5.

Kompetesi Inti, Kompetensi
Dasar,
Tujuan
Pembelajaran,
Materi
Interaksi Makhluk Hidup
dan Lingkungannya.

6.

Variasi materi Organisasi
Kehidupan berisi Individu,
Populasi,
Komunitas,
Ekosistem dan Biosfer.
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7.

Materi
I
Lingkungan
Ekosistem
mengenai
lingkungan dan melakukan
pengamatan
terhadap
lingkungan.
Didalamnya
berisi
judul, pengetian
ekosistem (scrap) dan jenis
ekosistem yaitu ekosistem
alami (terestrial).

8.

Halaman 2 materi I
Lingkungan
Ekosistem
mengenai
lingkungan.
Berisi jenis ekosistem yaitu
ekosistem akuatik (air) dan
ekosistem buatan.
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9.

Halaman 3 materi II
Komponen
dalam
Ekosistem (Biotik dan
Abiotik). Berisi pengertian
komponen
biotik
dan
abiotik (scrap).

10.

Halaman 4 melakukan
pengamatan
komponen
lingkungan
sekolah.
komponen
penyusun
(Komponen biotik dan
komponen abiotik).
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11.

Halaman 5 materi III berisi
Interaksi antar komponen
dalam ekosistem yang
membentuk
pola-pola
tertentu.
Terdapat
penjelasan scrap Rantai
makanan dan tiga macam
rantai pokok, yaitu rantai
pemangsa, rantai parasit
dan rantai saprofit.

12.

Halaman 6 lanjutan dari
materi III berisi scrap
pengertian dari jaring-jaring
makanan dan piramida
makanan.
Kemudian
terdapat
juga
notes
mengenai hewan karnivora
yang banyak diburu namun
jumlah populasinya sedikit.
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13.

Halaman 7 materi IV
Simbiosis berisi pengertian
dari simbiosis dan slide
scrap
macam-macam
simbiosis yaitu simbiosis
mutualisme,
simbiosis
komensalisme,
dan
simbiosis parasitisme.

14.

Halaman
8-9
lanjutan
materi IV Simbiosis yang
berisi
tugas/pekerjaan
berupa scrap “bermain
sambil belajar” yang akan
dikelompokkan
macammacam simbiosis yang
sesuai.
Terdapat
juga
panduan dalam permainan
tersebut.
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15.

Halaman
10
materi
pembelajaran
V
Pencemaran
Lingkungan
berisi scrap pengertian
pencemaraan lingkungan,
kemudian notes polutan dan
zat yang dapat disebut
polutan. Terdapat juga
gambar yang terkait contoh
pencemaran lingkungan.

16.

Halaman 11 materi V
lanjutan dari pencemaran
lingkungan yang berisi
scrap
jenis-jenis
pencemaran
lingkungan
disertai gambar masingmasing
pencemaran
lingkungan.
Kemudian
terdapat juga pengertian
pengelolaan
lingkungan
hidup dan tujuannya.
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17.

Halaman 12 lanjutan materi
V jenis-jenis pencemaran
berisi
dampak
yang
disebabkan
oleh
pencemaran
lingkungan.
Terdapat juga gambar salah
satu hewan seperti gajah
memakan sampah yang
berada
disekitar
lingkungannya.

18.

Halaman
13-17
berisi
latihan
soal
latihan
sebanyak 20 nomor soal
dalam
bentuk
Pilihan
Ganda (PG)
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19.

Biografi penulis terletak
pada belakang cover

20.

Pinggiran pada cover buku
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Desain scrapbook dibuat dengan variasi seperti gambar yang berbeda-beda
sesuai dengan materi yang dipelajari seperti gambar dari masing-masing submateri, cara membuka, amplop untuk meletakkan gambar, serta warna-warna yang
berbeda dan menarik yang dimaksudkan agar peserta didik lebih tertarik pada
materi yang dipelajari (termotivasi). Media pembelajaran scrapbook ini akan
membantu peserta didik dalam memahami materi interaksi makhluk hidup dan
lingkungannya, meningkatkan kerja sama dan meningkatkan antusias peserta didik
dalam belajar.
C. Data Hasil Validasi
Produk yang telah dirancang dan dikembangkan oleh peneliti yaitu media
pembelajaran berupa scrapbook yang dilengkapi dengan ringkasan materi
Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya yang divalidasi oleh 2 pakar media
pembelajaran yaitu Dosen Pendidikan Fisika dan Dosen Pendidikan Biologi
Universitas Sanata Dharma, kemudian guru IPA Terpadu kelas VII SMP N 2
Ngaglik dan SMP Budya Wacana. Kegiatan validasi dilakukan untuk mengetahui
kualitas/kelayakan media scrapbook Produk yang dikembangkan oleh peneliti
divalidasi sebanyak 1 kali oleh dosen maupun guru IPA kelas VII. Validasi oleh
pakar dibagi menjadi 2 yaitu pakar media pembelajaran scrapbook dan 2 pakar
materi untuk media scrapbook.
1. Data Hasil Validasi Pakar/Ahli Materi Pembelajaran
Validasi materi pembelajaran dilakukan oleh RDN SMP N 2 Ngaglik
dilakukan pada tanggal 16 Juli 2020 dan MKP SMP Budya Wacana yang
dilakukan pada tanggal 20 Juli 2020. Materi yang digunakan dalam penerapan
media pembelajaran Scrapbook adalah materi Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya kelas VII SMP.
Aspek yang dinilai dari validasi materi pembelajaran Interaksi Makhluk
Hidup dengan Lingkungannya kelas VII SMP yaitu:
1. Aspek Konten/Isi
2. Cara Penggunaan dan Penyajian
3. Aspek Bahasa
4. Aspek Tampilan
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Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data validasi dari pakar media pembelajaran:
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi oleh guru kelas VII
Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
(R.D.N)
(M.K.P)
32
27
16
16

Aspek yang dinilai
Konten/isi
Cara penggunaan dan
penyajian
Bahasa
Tampilan
Total Skor Keseluruhan
Rerata =
Σ Skor
Keseluruhan/Seluruh item
Kriteria
Skala Likert:

Rata-rata
29,5
16

8
20
76
4

8
20
71
3,73

2
20
73,5
3,86

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

= 3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

= 2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

= 1,75 ≤ x < 2,5

Sangat Kurang Baik = 1 ≤ x < 1,75
Hasil validasi oleh pakar materi pembelajaran oleh ibu R.N.D dari SMP N 2
Ngaglik yang dilakukan pada 16 Juli 2020 diperoleh rerata 4 yang masuk dalam
kriteria “sangat baik”. Media pembelajaran scrapbook yang dikembangkan
dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Hasil validasi yang diperoleh dirincikan sebagai berikut ini:
1. Aspek Konten/Isi 32
2. Cara Penggunaan dan Penyajian 16
3. Aspek Bahasa 8
4. Aspek Tampilan 20
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 76, skor tersebut
kemudia dirata-ratakan sesuai dengan rumus pada Bab III. Hasil akhir dari
perhitungan rata-rata adalah 4 dengan kriteria “Sangat Baik”
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Validasi kedua oleh Ibu M.K.P dari SMP Budya Wacana yang dilakukan
pada 20 Juli 2020 diperoleh data rarata 3,73 yang termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik”. Media pembelajaran Scrapbook yang dikembangkan layak
digunakan/dijui coba tanpa revisi sesuai dengan komentar dan saran. Hasil
validasi yang diperoleh dirincikan sebagai berikut ini:
1. Aspek Konten/Isi 27
2. Cara Penggunaan dan Penyajian 16
3. Aspek Bahasa 8
4. Aspek Tampilan 20
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 3,73, skor
tersebut kemudian dirata-ratakan sesuai rumus pada Bab III. Hasil akhir dari
perhitungan rata-rata adalah 3,73 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Pada validasi tersebut, pakar materi pembelajaran yaitu pakar
media pembelajaran yaitu R.N.D dan M.K.P memberikan komentar dan saran
perbaikan pada aspek konten/isi, aspek cara penggunaan, aspek penyajian dan
aspek tampilan. Adapun komentar tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.4 Komentar dan saran perbaikan dari pakar ahli
No

Aspek yang
dinilai

Komentar/Nama
Validator
Ibu R.N.D

Aspek Tampilan
4
Desain tampilan Sebagian dibuat 3D
scrapbook
(3 Dimensi)

Komentar umum dan saran/perbaikan:
Pada
LK
mungkin akan
lebih menarik
untuk anak-anak
kalau bentuknya
berupa kantung
yang anak isi
dengan tulisan
dan gambar.

Foto Produk Awal
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Beberapa
mungkin dibuat
dalam
3
dimensi.
Misalnya
paramida
makanan
dan
gambar
lingkungan.

Sumber gambar
dicantumkan
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No

Aspek yang
dinilai

Aspek Konten/Isi
4 Membangkitk
an minta dan
rasa ingin tahu
siswa

Komentar/Nama
Validator
Ibu M.K.P

Foto

Perlu
ditambahkan
pertanyaan yang
membangkitkan
minat dan rasa
ingin tahu.

Ditambahkan
daftar pustaka
Komentar umum dan saran/perbaikan:

Gambar tidak ada

Media pembelajaran baik, motivatif dan sangat menarik. dapat digunakan/layak
untuk pembelajaran.

2. Data Hasil Validasi Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Validasi pakar media pembelajaran pertama dilakukan oleh Dosen
Pendidikan Biologi yaitu Bapak Kristio Budiasmoro di PSL (Pusat Studi
Lingkungan) Universitas Sanata Dharma 24 Juli 2020. Media pembelajaran
yang divalidasi adalah media pembelajaran Scrapbook pada materi Interaksi
Makhluk Hidup dengan Lingkungannya kelas VII SMP.
Aspek yang dinilai dari validasi materi pembelajaran Interaksi Makhluk
Hidup dengan Lingkungannya kelas VII SMP yaitu:
1. Aspek Konten/Isi
2. Cara Penggunaan dan Penyajian
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3. Aspek Bahasa
4. Aspek Tampilan
Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data validasi dari pakar media pembelajaran:
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi oleh pakar Media Pembelajaran
Scrapbook pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan Model Pemb\lajaran Konstektual kelas VII SMP

Aspek yang dinilai

Validator
Dosen
Pendidikan
Biologi
K.B
28
16

Konten/Isi
Cara Penggunaan dan
Penyajian
Aspek Bahasa
Aspek Tampilan
Total Skor Keseluruhan
Rerata =
Σ Skor
Keseluruhan/Seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator
Dosen Pendidikan
Fisika
Drs. Domi
Severinus
27
13

Rata-rata

27,5
14,5

8
20

6
19

7
19,5

72
3,78

65
3,42

68,5
3.6

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

Skala Likert:
Sangat Baik

= 3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

= 2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

= 1,75 ≤ x < 2,5

Sangat Kurang Baik = 1 ≤ x < 1,75
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Bapak Dosen Pendidikan
Biologi K.B pada tanggal 24 Juli 2020 menunjukkan bahwa media pembelajaran
scrapbook

sebagai

media

pembelajaran

interaksi

makhluk

hidup

dan

lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual menunjukkan skor ratarata 3,78 sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran
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scrapbook dapat dinyatakan layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran.
Hasil validasi Dosen K.B dirincikan sebagai berikut ini:
1. Total Skor Aspek Konten/Isi 28
2. Total Skor Cara Penggunaan dan Penyajian 16
3. Total Skor Aspek Bahasa 8
4. Total Skor Aspek Tampilan 20
Jumlah skor yang diperoleh dari 4 aspek tersebut yaitu 72, sehingga untuk
memperoleh rerata maka digunakan rumus seperti metode pada Bab III (Jumlah
skor diperoleh/jumlah keseluruhan item). Dari hasil perhitungan rumus tersebut
maka didapatkan hasil 3,78. Angka tersebut apabila dikonversi kedalam data
kuantitatif maka termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.
Pada validasi tersebut, pakar materi pembelajaran yaitu Dosen Pendidikan
Biologi K.B dan D.Smemberikan komentar dan saran perbaikan pada aspek
konten/isi, aspek cara penggunaan, aspek penyajian dan aspek tampilan. Adapun
komentar tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Komentar dan saran perbaikan dari pakar media
No

Aspek yang
dinilai

Aspek Konten Isi
1. Kesesuaian
Isi
media
dengan
Kompetensi
Isi (KI) dan
Kompetensi
Dasar (KD)

Komentar/Nama
Validator
Dosen
Pendidikan
Biologi
K.B
KD
4.7
Menyajikan
tidak/belum ada
pada
kegiatan
pembelajaran.

Foto Produk Awal
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2.

Kesesuaian
media dengan
model
pembelajaran
konstektual
dengan
materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
dan
Lingkungann
ya pada RPP.

Pada produk tidak
ada
rumusan
indikator. Adanya
tujuan
pembelajaran.

Komentar umum dan saran/perbaikan:
Pada halaman 9: Bahan Perekat sering
lepas dari buku dan gambar

Pada halaman 9: gambar anemon dan
ikan badut muncul 2x (ganti gambar)
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Pada halaman 9: gambar putri malu dan
inangnya salah info (tanaman benalu
cuscuta)

No

Aspek
yang
dinilai

Komentar/Nama
Validator
Dosen Pendidikan
Fisika

Aspek Konten Isi
1.
Kesesua Kesesuaian
yang
ian Isi mendukung
media
pencapaian KD. 4.7
dengan masih kurang, karena
Kompet pengamatan
pada
ensi Isi halaman 4 hanya
(KI) dan mengamati
Kompet komponen,
belum
ensi
mengamati interaksi.
Dasar
(KD)

Komentar umum dan saran/perbaikan:
Kesalahan penulisan kata pada halaman
12 supaya diperbaiki.

Foto
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Setelah produk divalidasi oleh pakar media pembelajaran dan 2 guru biologi kelas
VII maka didapatkan hasil rekapitulasi yang dapat dilihat pada tabel 4.9
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data 2 Pakar Media Pembelajaran dan 2 Guru
No
1.
2.
3.
4.

IPA Terpadu kelas VII
Validator
Skor Validasi Scrapbook
Pakar Media Pembelajaran (1)
3,78
Pakar Media Pembelajaran (2)
3,42
Guru IPA Terpadu SMP N 2 Ngaglik
4
Guru IPA Terpadu SMP Budya Wacana
3,73
Jumlah Skor
14,93
Rerata =∑ skor/ ∑ validator
3,73
Kriteria

Sangat Baik

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa perolehan rerata skor keseluruhan
hasil validasi media scrapbook sebagai media pembelajaran materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual
kelas VII SMP, dapat disimpulkan termasuk kedalam kriteria “Sangat Baik”.
Produk dinyatakan layak digunakan dan direvisi sesuai saran dan komentar dari
pakar media pembelajaran dan guru pembelajaran IPA VII.
D. Produk Akhir
Pada penelitian ini produk akhir yang dihasilkan adalah scrapbook sebagai
media pembelajaran materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan model pembelajaran konstektual kelas VII SMP berdasarkan hasil
revisi 4 validator sesuai dengan komentar dan saran. Komentar dan saran
beserta revisi dari pakar media pembelajaran dan guru IPA Terpadu kelas VII
dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 4.11.
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Hal
5

Komentar
Sebagian gambar dibuat
3D (3 Dimensi) seperti
rantai makanan, jaringjaring makanan dan
piramida makanan.

Tabel 4.8 Komentar Guru kelas VII dan Revisi
Revisi
Produk Awal
Aspek Konten/Isi
Membuat
beberapa
gambar seperti gambar 3
Dimensi atau gambar
yang
lebih
menarik
dengan timbul gambarnya
di atas kertas dari pada
gambar sebelumnya.

Hasil Revisi
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8

Pada LK mungkin akan
lebih menarik untuk
anak-anak
kalau
bentuknya
berupa
kantung yang anak isi
dengan
tulisan
dan
gambar.

3

Sumber
dicantumkan

Amplop pada scrapbook
tidak diganti menjadi
kantung, namu n diganti
menjadi amplop yang
berupa seperti kantung
berwarna merah

gambar Semua gambar dalam
scrapbook dicantumkan
sumber gambarnya.
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7

Perlu
ditambahkan
pertanyaan
yang
membangkitkan
minat
dan rasa ingin tahu.

18

Ditambahkan
pustaka.

Pada beberapa halaman
ditambahkan pertanyaan
yang membangkitkan rasa
ingin tahu peserta didik.
Salah
satunya
pada
halaman tersebut.

daftar Pada halaman terakhir
ditambahkan
daftar
pustaka pada halaman 18.

Tidak ada ganbar karena tidak
dicantumkan pada buku sebelum
revisi validasi.
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4.9 Komentar Pakar Media Pembelajaran dan Revisi
Hal
4

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Konten/Isi
penyajian
kegiatan

KD 4.7 Menyajikan Penambahan
tidak/belum ada pada pada
kegiatan pembelajaran. pembelajaran
pengamatan
seperti
mempresentasi
hasil
pengamatan depan kelas
dan
penambahan
pertanyaan.

Pada produk tidak ada
rumusan
indikator.
Adanya
tujuan
pembelajaran.

Telah
ditambahkan
rumusan
indikator
pembelajaran
dalam
scrapbook
sebelum
tujuan pembelajaran

Hasil Revisi
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9

Bahan perekat sering Perekat pada halaman 9
lepas dari buku dan diganti pada perekat
gambar.
yang lebih huat sehingga
tidak mudah lepas.

9

Gambar anemon dan Salah
satu
gambar
ikan badut muncul 2x anemon dan ikan badut
(ganti gambar)
diganti menjadi manusia
dan bakteri, agar tidak
adanya
pendobelan
gambar yang sama.
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9

Gambar putri malu dan
inangnya salah info
(tanaman
benalu
cusenta).

Info gambar putri malu
yang
salah
diganti
dengan penulisan info
yang benar yaitu Tali
putri dan Inangnya

12

Memindahkan
posisi
lingkaran zoom kuning
dibagian ekor gambar
agar tidak keliru saat
membedakan
ekor
gajah dan hidung gajah
yang dizoom.

Posisi lingkaran kuning
dibagian ekor gajah
dipindahkan ke posisi
kiri gambar agar tidak
keliru saat membedakan
ekor gajah dan hidung
gajah yang dizoom.
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4

Kesesuaian
yang
mendukung pencapaian
KD. 4.7 masih kurang,
karena
pengamatan
pada halaman 4 hanya
mengamati komponen,
belum
mengamati
interaksi.

Pencapaian Kompetensi
Dasar
ditambah
pengmatan
interaksi
makhluk hidup agar
komponen KD tercapai.

12

Kesalahan
pada Kesalahan
penulisan
halaman 12 diperbaiki
pada halaman 12 diubah
agar tidak keliru saat
membacanya.
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Berikut ini merupakan gambaran produk awal dan akhir media pembelajaran scrapbook:
Tabel 4.10 Desain Produk Awal dan Produk Akhir Media Pembelajaran Scrapbook
Nama
Produk Awal
Produk Akhir
Keterangan
Sampul Produk
Produk Awal:
Berisi informsi tentang
scrapbook (Judul, kelas,
semester, nama pembuat,
logo kampus, dan gambar
yang
mewakili
materi
Interaksi Makhluk Hidup
dengan
Lingkungannya)
dan
pada
covernya
menggunakan doff.
Produk Akhir:
Perubahan
pada gambar
yang
mewakili
materi
Interaksi Makhluk Hidup
dengan
Lingkungannya)
diberikan bayangan gambar,
penambahan pohon pada
cover
dan
covernya
dilaminasi
menggunakan
glossy.
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Kata Pengantar

Daftar Isi

Produk Awal:
Kata
Pengantar
berisi
ucapan-ucapan
dari
penulisan atas terselesainya
media
scrapbook
baik
ucapan syukur dan ucapan
terima kasih, tujuan dan
manfaat penulisan serta
kritikan dan saran yang
membangun.
Produk Akhir:
Tidak ada revisi
Produk Awal:
Daftar isi berisi halaman
pada scrapbook , berisi 18
halaman.
Produk Akhir:
Adanya perubahan dengan
penambahan
indikator
pembelajaran dan daftar
pustaka.
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Kompetesi Inti,
Kompetensi Dasar, Tujuan
Pembelajaran, Materi
Interaksi Makhluk Hidup
dengan Lingkungannya

Produk Awal:
Belum memuat informasi
mengenai indikator.

Informasi terkait media dan
petunjuk penggunaan
media secara umum..

Produk Awal:
Berisi informasi terkait
keterangan
media
pembelajaran dengan model
pembelajaran konstektual
dan pwtunjuk penggunaan
secara umum.

Produk Akhir:
Adanya
penambahan
informasi
mengenai
indikator pembelajaran.

Produk Akhir:
Tidak ada revisi.
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Variasi materi Organisasi
Kehidupan berisi Individu,
Populasi, Komunitas,
Ekosistem dan Biosfer.

Produk Awal:
Terdapat kalimat ajakan
“Yuk, belajar organisasi
kehidupan” dan 5 variasi
materi organisasi kehidupan
yaitu Individu, Populasi,
Komunitas, Ekosistem dan
Biosfer.
Produk Akhir:
Tidak ada revisi

Materi I Lingkungan
Ekosistem mengenai
lingkungan dan melakukan
pengamatan terhadap
lingkungan

Produk Awal:
Halaman 1 berisi materi I
Lingkungan
Ekosistem
engnai lingkungan dan
jenis-jenis eksosistem yaitu
ekosistem terestrial/darat.
Produk Akhir:
Penambahan
sumber
gambar dari masing-masing
gambar yang terdapat pada
halaman 1.
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Halaman 2 materi I
Lingkungan Ekosistem
mengenai lingkungan.
Berisi jenis ekosistem yaitu
ekosistem akuatik (air) dan
ekosistem buatan.

Produk Awal:
Halaman 2 berisi lanjutan
dari materi I Lingkungan
Ekosistem
mengenai
lingkungan. Terdapat jenis
ekosistem akuatik (air) dan
ekosistem buatan.
Produk Akhir:
Penambahan
sumber
gambar dari masing-masing
gambar yang terdapat pada
halaman 2.

Halaman 3 materi II
Komponen dalam
Ekosistem (Biotik dan
Abiotik).

Produk Awal:
Halaman 3 berisi materi
pembelajaran 2 mengenai
Komponen
dalam
ekosistem
(Biotik
dan
Abiotik).
Produk Akhir:
Penambahan
sumber
gambar dari masing-masing
gambar yang terdapat pada
halaman 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

Halaman 4 melakukan
pengamatan komponen
lingkungan sekolah.

Halaman 5 materi III berisi
Interaksi antar komponen
dalam ekosistem yang
membentuk pola-pola
tertentu.

Produk Awal:
Lembar Kerja Siswa yang
berisi
pengamatan
komponen
lingkungan
sekolah.
Produk Akhir:
Terdapat
perubahan
presentasi hasil diskusi dan
pengamatan di depan kelas
dan
penambahan
pertanyaan yang dirangkai
dalam
bentuk
slide
memanjang yang dapat
ditarik kebawah (sesuai
panduan yng terdapat).
Produk Awal:
Materi pembelajaran 5 yang
berisi
Interaksi
antar
komponen dalam ekosistem
dan gambar rantai makanan
dalam bentuk scrap.
Produk Akhir:
Penambahan sumber pada
gambar rantai makanan,
gambar rantai makanan
dibuat seperti gambar 3
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Halaman 6 lanjutan dari
materi III berisi scrap
pengertian dari jaringjaring makanan dan
piramida makanan

dimensi atau gambar yang
lebih
menarik
dengan
timbul gambarnya di atas
kertas dan scrap yang
dibelakangnya
penjelsan
materi.
Terakhir,
terdapatnya
pertanyaan
yang mendukung materi
pembelajaran.
Produk Awal:
Lanjutan materi 3 berisi
scrap pengertian dari jaringjaring
makanan
dan
piramida makanan.
Produk Akhir:
Penambahan sumber pada
gambar
jaring-jaring
makanan dan piramida
makanan, kemudian gambar
dibuat seperti gambar 3
dimensi atau gambar yang
lebih
menarik
dengan
timbul gambarnya di atas
kertas dan scrap yang
dibelakangnya penjelasan
materi.
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Halaman 7 materi IV
Simbiosis berisi pengertian
dari simbiosis.

Halaman 8-9 lanjutan
materi IV Simbiosis yang
berisi tugas/pekerjaan
berupa scrap “bermain
sambil belajar” yang akan
dikelompokkan macammacam simbiosis.

Produk Awal:
Materi pembelajaran 4 yang
berisi materi pembelajaran
simbiosis yaitu pengertian
simbisos berserta gambar
dan
macam-macam
simbiosis dalam bentuk
slide.
Produk Akhir:
Penambahan
pertanyaan
seperti memotivasi rasa
ingin tahu dan gambar pada
pengertian
simbiosis
dicantumkan sumbernya.
Produk Awal:
Berisi tugas seperti bermain
sambil
belajar
yang
dikelompokkan
dalam
macam-macam simbiosis.

Produk Akhir:
Mengganti warna amplop
dengan
bentuk
seperti
kantung warna merah.
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Halaman 10 materi
pembelajaran V
Pencemaran Lingkungan.

Produk Awal:
Materi pembelajaran 5 yang
berisi materi pembelajaran
pencemaran
lingkungan.
Terdapat gambar contoh
pencemaran
dan
pengertiannya.
Produk Akhir:
Penambahan
sumber
gambar dari masing-masing
gambar yang terdapat pada
halaman 10.
Produk Akhir Revisi:
Mengganti gambar yang
sesuai
dengan
konsep
pencemaran lingkungan.
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Halaman 11 materi V
lanjutan dari pencemaran
lingkungan yang berisi
jenis-jenis pencemaran
lingkungan

Produk Awal:
Lanjutan
materi
pencemaran
lingkungan
yang berisi gambar jenisjenis
pencemaran
lingkungan
dan
pengertiannya
masingmasing.
Produk Akhir:
Penambahan
sumber
gambar dari masing-masing
gambar yang terdapat pada
halaman 11.
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Halaman 11 lanjutan materi
V jenis-jenis pencemaran
berisi dampak yang
disebabkan oleh
pencemaran lingkungan.
Contohnya: dampak yang
terjadi pada gajah.

Produk Awal:
Terdapat salah satu dampak
pencemaran
lingkungan
yang berpengaruh pada
makhluk hidup. Contohnya:
Gajah
yang
memakan
sampah yang dibuang tidak
pada tempatnya.
Produk Akhir:
Lingkaram zoom kuning
dipindahkan ke sebelah kiri
gambar gajah, agar tidak
sulit membedakan antara
ekor dari gajah dan hidung
gajah.
Kemudian
memperbaiki
kesalahan
penulisan “salah satu” pada
keterangan gambar.
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Halaman 13-17 berisi
latihan soal latihan
sebanyak 20 nomor soal
dalam bentuk Pilihan
Ganda (PG)

Daftar Pustaka

Produk Awal:
Latihan soal yang berisi 20
soal Pilihan Ganda (PG).
Produk Akhir:
Tidak ada revisi

Tidak ada gambar karena tidak
dicantumkan daftar pustaka

Produk Awal:
Tidak
terdapat
daftar
pustaka pada akhir halaman
scrapbook.

Produk Akhir:
Penambahan daftar pustaka
pada halaman 18/akhir
halaman scrapbook.
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Pinggiran Buku

Produk Awal:
Pinggiran
sampul
scrapbook polos, tidak
berisikan tulisan apapun.
Produk Akhir:
Penambahan tulisan pada
pinggiran sampul scrapbook
yaitu tulisan judul materi
scrapbook.

Biografi penulis terletak
di belakang buku

Produk Awal:
Sampul scrapbook bagaian
belakang berisi biografi
penulis.
Produk Akhir:
Penambahan
lingkungan
perpohonan agar scrapbook
tidak kelihatan polos.
Terlihat warna produk lebih
berwarna biru terang karena
sampulnya
dilaminasi
menggunakan glossy.
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E. Kajian Produk Akhir
1. Kajian Produk Akhir
Dalam penelitian ini produk akhir berupa protatipe hasil revisi oleh pakar
media pembelajaran. Revisi yang dilakukan berdasarkan komentar dan saran dari
validator media dan materi pembelajaran Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual terkait produk awal media
scrapbook yang telah dibuat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perubahan
scrapbook berdasarkan komentar dan saran dari validator. Perubahan pada aspek
konten/isi, aspek bahasa, aspek cara penggunaan dan penyajian dan aspek tampilan.
Tujuan dari penambahan tersebut agar scrapbook benar-benar layak digunakan
dalam proses pembelajaran.
Pada produk terjadi proses perubahan pada aspek konten/isi scrapbook yang
ditambah yaitu penambahan pengamatan soal interaksi pada pengamatan
lingkungan dalam scrapbook. Tujuan penambahan tersebut agar dalam pengamatan
lingkungan lebih melibatkan pengamatan interaksi pada lingkungan. Adanya
penambahan rumusan indikator karena sebelumnya tidak dicantumkan rumusan
indikator pada scrapbook, sehingga peneliti menambahkan indikator ketercapaian
pembelajaran Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya setelah kompetensi
dasar agar scrapbook menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan Kompetensi Dasar
(KD). Perlu adanya penambahan pertanyan yang membangkitkan minat dan rasa
ingin tahu siswa. Terdapat beberapa penulisan yang salah sehingga diperbaiki agar
tulisan menjadi lebih jelas dan siswa tidak kesulitan dalam membaca tulisan yang
ada. Terdapat beberapa gambar yang disarankan untuk dibuat dalam 3 dimensi (3D)
seperti pada materi pembelajaran III yaitu gambar rantai makanan, jaring-jaring
makanan dan piramida makanan. Selanjutnya, terdapat kesalahan gambar dan
pendoublean gambar sehingga salah satu gambar harus diganti agar soal tidak
membingungkan peserta didik yang mengerjakan.
Perbaikan produk juga dilakukan pada gambar yang kurang informatif yaitu
pada konten/isi pada beberapa halaman terkait. Perbaikan dilakukan pada gambar
halaman 10 pada pencemaran lingkungan, ilustrasi anak kecil membuang sampah
tidak pada tempatnya diubah menjadi gambar pencemaran lingkungan yang sesuai
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dengan konsep pencemaran lingkungan yaitu gambar dampak buruk dari
lingkungan yang tercemar. Kemudian gambar pencemaran lingkungan selanjutnya
yaitu gajah yang memakan sampah yang dibuang tidak pada tempatnya tidak diubah
dengan gambar yang lainnya karena pertimbangan dari gambar dapat terlihat bahwa
sampah yang dimakan merupakan salah satu dampak dari pencemaran lingkungan
yang disebabkan oleh perbuatan manusia, sehingga berdampak buruk pada makhluk
hidup disekitarnya. Gambar gajah memakan sampah merupakan salah satu contoh
dari isi scrapbook pada materi pembelajaran V ‘Pencemaran Lingkungan’.
Selanjutnya perbaikan pengambilan gambar yang benar pada pinggiran sampul
scrapbook sebelum melakukan validasi desain. Pinggiran sampul sebelum
melakukan validasi terlihat lebih tebal sehingga terkesan scrapboook tersebut
berbeda dengan ukuran pinggiran scrapbook setelah melakukan revisi desain.
Perbaikan tersebut bertujuan agar informasi yang diberikan sesuai dan tepat
sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi pada produk.
Pada aspek cara penggunaan dan penyajian peneliti menggantikan perekat
yang lebih kuat agar perekat (velcro) pada gambar tidak terlepas dengan mudah saat
siswa melepas dan memasang gambar pada latihan soal sehingga penggunaannya
lebih efektif. Kemudian pada aspek tampilan keseluruhan sudah baik namun
beberapa tambahan seperti pada cover scrapbook ditambahkan plastik yang
melapisinya agar tidak mudah rusak dan basah ketika dalam kondisi yang tidak
diduga. Sehingga kualitas bahan yang digunakan pada sampul scrapbook juga lebih
terjaga dan tampilannya dapat lebih menarik dari sebelumnya.
Selain ketiga aspek diatas, peneliti juga melakukan revisi berdasarkan
komentar umum dari validator yaitu sumber gambar yang harus dicantumkan dan
daftar pustaka sehingga lebih lengkap dan lebih jelas sumber scrapbooknya.
Perubahan pada ketiga aspek diatas didasarkan pada komentar dan saran dari semua
validator yang terdiri dari 2 validator media dan 2 validator materi. Namun, tidak
semua komentar dan saran mengenai produk tersebut diubah oleh peneliti
dikarenakan pendapat validator yang berbeda. Saran yang dipilih, disatukan dan
dipilah oleh peneliti karena keterbatasan faktor biaya dan waktu untuk memperbaiki
produk scrapbook.
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2. Pembahasan
Pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas melibatkan peserta didik dan
pendidik secara langsung dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan.
Melalui pembelajaran secara langsung didalam kelas maupun luar kelas membuat
siswa bukan hanya terdidik dalam bidang akademik, namun juga terdidik dari sikap,
kebiasaan, tingkat lakunya. Seseorang telah dikatakan telah mengalami proses
belajar apabila didalam dirinya terjadi sebuah proses perubahan, dari tidak tahu
menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya. Demikianlah
pembelajaran pun dapat berjalan secara efektif ketika interaksi yang terjadi antara
pedidikan dan peserta didik tidak hanya mengutamakan akademik.
Kegiatan pembelajaran disekolah mengenai materi Interaksi Mahluk Hidup
dengan Lingkungannya merupakan pembelajaran yang menunjukkan interaksi
peserta didik dengan lingkungannya. Melalui perubahan tingkah laku menunjukkan
salah satu hasil belajar dari kegiatan belajar pada umumnya. Sebagai seorang guru
tentunya memiliki upaya untuk pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik
dan terarah karena dalam prosesnya ditemukan persoalan yang ada. Maka dari itu
sangat diperlukan bekal pemahaman tentang masalah-masalah belajar yang
kemungkinan muncul masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan
pembelajaran itu sendiri. Faktor Internal dalam pembelajaran yang paling dominan
yaitu konsentrasi belajar peserta didik yang masih minim dikarenakan masih
banyak peserta didik yang melakukan aktivitasnya sendiri bahkan berkelompok
mulai dari ngobrol, bermain bahkan tidur ketika pembelajaran berlangsung.
kemudian untuk faktor eksternal dalam pembelajaran yang paling dominan yaitu
perkembangan teknologi baru yang mampu menyajikan berbagai informasi yang
lebih cepat dan menarik sehingga pendidik maupun peserta didik harus berupaya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui sarana yang ada sehingga tidak
monoton menggunakan metode pembelajaran yang sudah sering digunakan dalam
proses pembelajaran itu sendiri.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengerim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran,
perhatian dan minat siswa agar proses belajar dapat terjadi. Dalam pengembangan
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produk media pembelajaran media scrapbook sebagai media pembelajaran materi
Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan model pembelajaran
konstektual untuk kelas VII SMP dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah
RnD yang telah diuraikan pada Bab III. Sebelum merancang produk media
pembelajaran, peneliti melakukan penelitan dan pengumpulan data dengan
melakukan wawancara guru kelas VII untuk menganalisis kebutuhan di beberapa
sekolah. Beberapa sekolah yang menjadi pengumpulan informasi yaitu 2 sekolah
Swasta dan 2 sekolah Negeri. Sekolah tersebut yaitu guru SMP N 1 Kalasan, SMP
N 1 Ngaglik, SMP Pangudi Luhur dan SMP Aloysius Turi.
Setelah melakukan pengumpulan informasi, peneliti melanjutkan tahap
selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengumpulkan dan menyatukan semua hasil wawancara dengan guru IPA Terpadu
di 4 sekolah yang telah ditentukan. Tujuan dari wawancara itu sendiri yaitu untuk
mengetahui fakta serta permasalahan yang terjadi di lapangan terkait media
pembelajaran yang digunakan serta sejauh mana guru telah memanfaatkan media
pembelajaran scrapbook dalam proses pembelajaran. Berdasarkan permasalahanpermasalahan

tersebut

peneliti

kemudian

mengembangkan

produk

media

pembelajaran scrapbook sebagai media pembelajaran dengan model pembelajaran
konstektual.
Pada wawancara yang dilakukan terdapat panduan wawancara yang telah
dibuat sebagai panduan saat melakukan wawancara kepada guru. Panduan tersebut
berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, sehingga wawancara juga dapat
dilakukan dengan lancar. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui/
menganalisis kebutuhan peserta didik dan guru terkait dengan penggunaan media
pembelajaran yang selama ini digunakan dan bagaimana keefektifitas dari media
yang digunakan selama ini. Dari hasil wawancara ini peneliti mulai merancang
media pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan melalui wawancara dengan
guru IPA Terpadu di 4 sekolah, yaitu 2 sekolah Negeri dan 2 sekolah Swasta,
peneliti merancang produk media pembelajaran scrapbook dengan materi Interaksi
Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan model pembelajaran konstektual,
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kemudian mulai melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pada tahap desain
produk. Sebelumnya peneliti telah mengumpulkan materi yang akan dimasukan
dalam

media

pembelajaran

scrapbook

dengan

menentukan

materi-materi

pembelajaran yang diambil dari berbagai macam sumber baik buku, internet, jurnal,
e-book, dll.
Peneliti mulai merancang konsep untuk dimasukan kedalam proses desain
produk tersebut. Konsep yang dirancang juga berdasarkan hasil revisi dari dosen
pembimbing dan dirancang dengan kriteria media pembelajaran siswa kelas VII
pada umumnya. Peneliti berupaya agar pada media tersebut peserta didik tidak
jenuh dan malas untuk membaca dengan memperbanyak gambar-gambar yang
mendukung dan sesuai dengan materi pembelajaran. Produk yang didesain menjadi
produk awal yaitu terdiri dari cover, daftar pustaka, informasi terkait media,
petunjuk penggunaan secara umum, isi dengan berbagai macam materi dan kegiatan
pembelajaran didalamnya yang terdiri dari latihan kerja soal berupa pilihan ganda
sebanyak 20 nomor dan LKS. Pada setiap halaman materi terdapat berbagai macam
variasi gambar terkait materi pembelajaran dari setiap pertemuan yang berbedabeda. Terdapat 5 Bab materi pembelajaran Interaksi Makhluk Hidup dan
Lingkungannya.
Pada tahap desain cover peneliti merancang konsep cover yang berisi
informasi terkit media yang berjudul buku/materi, kelas, semester, nama penuis dan
identias universitas yang berupa logo Universitas Sanata Dharma. Cover pada
scrapbook terdiri dari kesatuan 3 warna yaitu warna biru muda, abu dan hijau
dengan tujuan agar scrapbook tersebut berwarna cerah dan lebih jelas untuk dilihat
agar siswa lebih termotivasi melihat buku dari sampulnya. Cover pada scrapbook
juga dilengkapi dengan 4 gambar yang mewakili keseluruhan dari sub bab materi
pembelajaran. Saat melakukan validasi cover pada scrapbook dinilai bagus dan
efektif sehingga tidak memerlukan revisi.
Isi pada scrapbook terdiri dari kata pengantar, daftar isi, KI, KD, Indikator,
tujuan pembelajaran, informasi terkait media, petunjuk penggunaan media secara
umum, berbagai gambar dengan variasi seperti scrap pada materi, scrap pada
gambar, mengelompokkan gambar, mensintesa gambar dan memasangkan gambar.
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Media gambar atau foto bertujuan untuk menarik perhatian, memperjelas materi,
mamperjelas latihan soal, mengilustasikan fakta atau informasi yang mungkin akan
lebih efektif dan mudah dipahami dengan baik.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gambar dalam media
pembelajaran berdasarkan berbagai sumber. Terdapat gambar berupa 3D (3
Dimensi) pada bagian isi materi pembelajaran III Interaksi antar komponen dalam
ekosisem, membentuk pola-pola tertentu (rantai makan, jaring-jaring makanan dan
piramida makanan). Karya 3 dimensi bisa membuat gambar lebih menarik karena
karya 3 dimensi bentuknya lebih nyata, gambar tidak datar, berbentuk dan dapat
disentuh, sehingga menarik untuk dinikmati. Selain pada materi pembelajaran III,
semua gambar yang terdapat dalam scrapbook tersebut terdiri dari 1 dimensi.
Kemudian terdapat juga gambar yang dicetak dan digunting sendiri untuk disusun
sedemikian rupa. Misalnya, pada kegiatan menyusun gambar dan mengelompokkan
gambar.
Media pembelajaran scrapbook yang dibuat oleh peneliti termasuk dalam
media pembelajaran kooperatif picture and picture dimana dalam penggunaannya
dikerjakan secara berkelompok. Pembelajaran kooperatif mengandalkan kerja sama
antara siswa dalam kelompok, tiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab
dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok dan mempelajari
materi itu sendiri (Suprohatiningrum, 2006). Anggota kelompok terdiri dari 3-5
orang agar kelompok lebih efktif. Scrapbook juga dilengkapi dengan instrumen
penilaian sesama teman yang memudahkan guru untuk menilai sikap kerja sama
dan rasa ingin tahu setiap anggota kelompok. Media pembelajaran berupa ringkasan
dari berbagai macam sunber yang dilengkapi dengan gambar yang mendukung
materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya.
Dalam pengembangan media pembelajaran scrapbook sebagai media
pembelajaran dengan model pembelajaran konstektual peneliti menemukan
kelebihan dan kekurangan scrapbook yang dikembangkan. Kelebihannya adalah
scrapbook memiliki bentuk yang menarik karena terdiri dari berbagai variasi
bentuk, warna, scrap yang bisa dibuka dan ditutup gambarnya sesuai dengan
panduan penjelasannya masing-masing. Scrapbook juga merupakan salah satu
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bentuk media pembelajaran berupa buku yang berbeda dengan buku pembelajaran
lainnya. Scrapbook ini sangat menarik dan dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa. Adapun kekurangan dari scrapbook ini adalah proses pembuatannya yang
cukup lama dimulai dari desain dan percetakannya. Percetakan scrapbook juga
diperlukan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan scrapbook yang
berkualitas. Namun, kembali lagi untuk mengatasi kekurangan tersebut dilakukan
pembuatan scrapbook yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan semaksimal
mungkin dalam proses pembuatannya agar tidak menunda waktu yang lama yang
berdampak pada penyelesaian scrapbook itu sendiri.
Produk ini adalah protatipe berdasarkan revisi oleh pakar media dan materi
pembelajaran. Adapun komentar dan saran yang diberikan menjadi masukan untuk
merubah produk pada Scrapbook interakasi makhluk hidup dan lingkungannya
dengan model pembelajaran konstektual. Perubahan pada aspek konten/isi, aspek
bahasa, aspek cara penggunaan dan penyajian dan aspek tampilan. Tujuan dari
penambahan dan perubahan produk tersebut agar scrapbook benar-benar layak
digunakan dalam proses pembelajaran.
Adapun alasan dari setiap saran yang diberikan oleh validator, diantaranya
supaya sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik, dapat mengetahui sistematis
penyelesaian soal yang benar, menyesuaikan materi yang dijelaskan, antara materi,
contoh soal dan latihan soal harus sesuai. Kemudian dari saran tersebutlah yang
dapat memastikan agar produk yang dihasilkan layak digunakan dan meningkatkan
hasil belajar, motivasi belajar dan antusias belajar dari peserta didik dalam proses
pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang
pikiran, perhatian dan minat siswa agar proses belajar dapat terjadi. Usaha untuk
menunjang pencapaian suatu tujuan pembelajaran dibantu dengan media atau alat
bantu pembelajaran yang menarik, tepat dan sesuai dengan karakteristik komponen
penggunaannya (Mahnun, 2012).
Dalam produk ini menampilkan beberapa pengertian, jenis-jenis, macammacam materi dari setiap sub-bab materi yang dapat ditarik, digeser dan
dibuka/tutup sesuai dengan Kompetensi Dasar materi. Aktivitas yang terdapat
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didalamnya yaitu pengamatan komponen dalam lingkungan, pertanyaan-pertanyaan
yang dapat memacu rasa ingin tahu peserta didik, tugas mengelompokkan dan
meyusun bagian-bagian yang sesuai dengan simbiosis yang ada dalam produk, dan
contoh soal berupa Pilihan Ganda (PG). Jenis tampilan dalam produk tersebut
didesain berdasarkan pokok materi yang diambil yaitu materi Interaksi Makhluk
Hidup dan Lingkungannya, sehingga tampilan pada produk tersebut banyak
menampilkan tentang lingkungan, interaksi dalam lingkungan, pencemaran
lingkungan dan juga komponen-komponen yang terdapat didalamnya. Aktivitas
didalam produk ini juga dipilih agar dapat menyampaikan pesan-pesan atau materi
pelajaran kepada peserta didik melalui aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan,
seperti pada indikator pembelajaran 4.7.1 Melakukan pengamatan dan diskusi
mengenai interaksi yang dalam suatu ekosistem. Adanya aktivitas pembelajaran
didalamnya dapat membuat peserta didik terlibat aktif dan juga mampu
memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajarannya.
F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan produk media pembelajaran scrapbook pada materi
Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan model konstektual pada kelas
VII SMP yang berorientasi pada kurikulum 2013, peneliti memiliki beberapa
kendala/keterbatasan yaitu:
1. Dalam pembuatan scrapbook ini, peneliti mengalami kesulitan dalam
menentukan konsep, desain yang sesuai dengan materi. Namun, produk
tersebut tetap diupayakan dengsn merancang semaksimal mungkin agar
produk tetap layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
2. Media ini memerlukan keterampilan khusus dalam mendesain untuk
pengembangannya, sehingga potensi untuk dikembangkan sendiri oleh guru
dapat terkendala. Maka dari itulah pemahaman akan media pembelajaran
kepada guru perlu untuk ditingkatkan sejak dini..
3. Pada saat mencetak produk, biaya untuk mencetak 1 produk cukup
mengeluarkan

biaya

yang

cukup

besar

sehingga

potensi

dikembangkan oleh guru sendiri dapat terkendala oleh biaya.

untuk
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk dan pembahasan tentang
pengembangan scrapbook sebagai media pembelajaran pada materi
Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan model pembelajaran
Konstektual pada kelas VII SMP, dapat disimpulkan bahwa:
1.

Produk yang dihasilkan dari pengembangan media pembelajaran
Scrapbook pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan model pembelajaran Konstektual pada kelas VII SMP,
dikembangkan berdasarkan desain produk dari sub bab-materi I-V
dengan menggunakan kegiatan yang bervariasi didalannya.

2.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran
melalui tahap validasi yang telah dilakukan oleh empat validator yaitu
dua pakar media pembelajaran dan dua guru IPA Terpadu didapatkan
hasil rerata skor 3,73 dalam kategori “Sangat Baik”. Skor yang
diperoleh menunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan dengan berdasarkan perbaikan yang diberikan oleh
validator.
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan scrapbook sebagai media
pembelajaran pada materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan

model pembelajaran Konstektual pada kelas VII SMP, maka

peneliti menuliskan saran untuk mendukung penelitian selanjutnya terkait
media pembelajaran scrapbook sebagai berikut:
1.

Pentingnya media pembelajaran bagi peserta didik sudah harus disadari
bagi pendidik sejak dini, tanpa adanya media pembelajaran pedidik
akankesulitan mengajar dan peserta didik akan kesulitan menerima
materi yang diajari. Peningkatan upaya untuk mengembangkan
scrapbook suda harus dilakukan semaksimal mungkin.

2.

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterampilan guru dalam
menentukan media pembelajaran yang cocok dengan materi dan sesuai
dengan karakteristik pederta didik, sehingga guru lebih terbiasa untuk
mengembangkan media yang bervariasi dari segi ukuran, bentu warna,
dll.

3.

Percetakan produk yang mengeluarkan biaya yang besar diuapayakan
agar sebagian dari produk/media yang dikembangkan dirancang
sendiri, menrtukan konsep, desain yang cocok agar tidak mengeluarkan
biaya yang besar saat percetakan.
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Lampiran 1
PROSEDUR PENGGUNAAN MEDIA
Informasi Terkait Media


Media merupakan Media Pembelajaran dengan Model Pembelajaran
Konstektual.



Media pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik.



Dalam Media Pembelajaran disajikan berupa materi dan beberapa soal untuk
dikerjakan peserta didik.

Petunjuk Penggunaan Scrapbook Secara Umum
1. Guru membagikan siswa kedalam kelompok beranggotakan 3-5 orang
2. Siswa duduk secara berkelompok
3. Bukalah scrapbook yang dibagikan secara berhati-hati
4. Pada beberapa halaman terdapat penggunaan dan soal sesuai dengan variasi
kegiatan menganalisis, memasangkan, mengurutkan mengelompokkan dan
mensintesa gambar
5. Bukalah materi dalam setiap scrap dan beberapa soal dengan petunjuk
kegiatan pada setiap halaman scrapbook
6. Soal yang tersedia dikerjakan bersama teman kelompok
7. Jawaban diisi pada LKPD yang telah tersedia
8. Scrapbook tidak boleh dicoret-coret atau dirusak
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Lampiran 2
SILABUS KURIKULUM 2013 SMP
(Mengacu Permendikbud No 22 dan 24 tahun 2016)
Mata Pelajaran

: IPA TERPADU

Satuan Pendidikan

: SMP/MTs

Kelas/semester

: VII (Tujuh)/II

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

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Fokus
penguatan
karakter

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

3.7
a. Menjelaskan
Rasa ingin
Interaksi
a. Mengekspor
Menganalisis
konsep pada tahu, jujur,
makhluk
pengetahuan siswa
interaksi antara
lingkungan
percaya diri, hidup dengan b. Guru menyampaikan
makhluk hidup b. Mengidentifik disiplin dan lingkunganny
materi secara detail

Penilaian
Teknik

Alokasi
waktu

Sumber belajar

5 x 45

a. Kemendikbud
.2016. Ilmu
pengetahuan
Alam. Jakarta

Bentuk
Instrumen

Hasil belajar, Pilihan
tes tertulis, Ganda,
dan observasi Lembar
diskusi, dan
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dan
asi komponen
lingkungannya
biotik
dan
serta dinamika
abiotik dalam
populasi akibat
lingkungan
interaksi
c. Menguraikan
tersebut
interaksi antar
komponen
dalam
4.7 Menyajikan
ekosistem,
hasil
membentuk
pengamatan
pola-pola
terhadap
tertentu
interaksi
d. Menjelaskan
makhluk hidup
pola interaksi
dengan
manusia yang
lingkungan
mempengaruh
sekitarnya
i ekosistem
e. Melakukan
pengamatan
lingkungan
dan
mengidentifik
asi komponen
biotik
dan
abiotik

toleransi

a atau
ekosistem

c. Peserta
didik
mengamati
media
Scrapbook yang berisi
materi pembelajaran
dan soal dengan variasi
gambar yang terdapat
didalamnya.
d. Mendiskusikan tentang
penyelesaian soal yang
tersedia
dalam
Scrapbook.
e. Siswa menanya seputar
materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
dengan
Lingkungannya.
f. Melakukan
kegiatan
pengamatan
gambar
tentang
komponen
ekosistem
g. Melakukan
pengamatan
lingkungan
dan
mengidentifikasi
komponen biotik dan
abiotik
h. Menggali
informasi
narasumber
tentang
komponen suatusatuan
ekosistem
i. Mencari
dan
mempelajari berbagai

tugas
proyek
pengamatan

Karakter,
Ilmiah :
Observasi
dan penilaian
diri

Angket
penilaian
diri dan
lembar
observasi
karakter
ilmiah

: Kementerian
Pendidikan
dan
kebudayaan.
Hal.28-41
b. Sumarwan,
dkk.
2006.
IPA
SMP
untuk
kelas
VII. Jakarta :
Erlangga
c. Scrapbook
interaksi
makhluk
hidup
dan
lingkunganny
a
d. Video
dari
Youtube:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=01Tg
Bsm9kgo&t=
216s
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sumber belajar seperti
ScarpbookInteraksi
Makhluk Hidup dan
Lingkungannya, buku
paket sekolah, internet,
melihat
lingkungan
sekitar atau tayangan
video
tentang
komponen suatu satuan
ekosistem
yang
spesifik
j. Membuat
beberapa
model diagram rantai
makanan dan jaringjaring makanan
k. Menyampaikan
data
yang telah didapat
dalam forum diskusi di
kelas
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: VII/ II

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Materi Pokok

: Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya

Alokasi Waktu

: 5 Pertemuan ( 5 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji 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

3.7

4.7

INDIKATOR PENCAPAIAN
KOMPETENSI
Menganalisis interaksi antara
konsep
pada
3.7.1 Menjelaskan
makhluk hidup dan
lingkungan.
lingkungannya serta dinamika
3.8.
populasi akibat interaksi tersebut 3.7.2 Mengidentifikasi komponen biotik
dan abiotik dalam lingkungan.
interaksi
antar
3.7.3 Menguraikan
komponen
dalam
ekosistem
(Jaring makanan, rantai makanan,
piramida makanan, macam-macam
simbiosis dan peran organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun makanan).
pola
interaksi
3.7.4 Menjelaskan
manusia yang mempengaruhi
ekosistem.
Menyajikan hasil pengamatan 4.7.1 Melakukan
pengamatan
dan
terhadap interaksi makhluk hidup
diskusi mengenai interaksi yang
dengan lingkungan sekitarnya.
dalam suatu ekosistem
pengamatan
4.7.2 Melakukan
mempresentasikan
pengamatan di depan kelas.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan scrapbook siswa dapat
menjelaskan konsep pada lingkungan
2. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan scrapbook siswa dapat
mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan
3. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan scrapbook siswa dapat
menguraikan interaksi antar komponen dalam ekosistem, membentuk
pola-pola tertentu
4. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan scrapbook siswa dapat
menjelaskan pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem

dan
hasil
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5. Melalui kegiatan diskusi dengan bantuan scrapbook siswa dapat
menyusun hasil pengamatanlingkungan dan mempresentasikan hasil
pengamatan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya
didepan kelas.
D. Materi Pembelajaran (Bahan Ajar)
 Konsep Lingkungan
 Satuan-satuan dalam ekosistem
 Komponen-komponen dalam eksosistem
 Interaksi dalam ekosistem, membentuk suatu pola(Jaring makanan, rantai
makanan, piramida makanan, macam-macam simbiosis dan peran
organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan)
 Pola interaksi manusia yang memengaruhi ekosistem
C. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar
1. Media

:

a. Power point
b. Gambar
c. Bahan permainan sambil belajar
d. Tabel penghitungan point
e. Buku biologi kelas VII
f. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
g. Scrapbook Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya.
2. Alat /Bahan : LCD Proyektor/ Laptop, Slide interaksi makhluk hidup
dengan lingkungan, video
D. Sumber Belajar
a. Anonim. 2016. Ilmu pengetahuan Alam. Jakarta : Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan. Hal.28-41
b. Sumarwan, dkk. 2006. IPA SMP untuk kelas VII. Jakarta : Erlangga
c. https://www.youtube.com/watch?v=01TgBsm9kgo&t=216s
E. Model dan Media Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific based learning

Model Pembelajaran : Saintifik 5 M
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Metode Pembelajaran :
a. Pengamatan
b. Diskusi kelompok
c. Tanya jawab
Pertemuan I
LANGKAH

RINCIAN KEGIATAN

KEGIATAN
Pendahuluan

Salam pembuka



ALOKASI
WAKTU
10 Menit

Guru memberikan salam, berdoa
bersama(sebagai implementasi nilai
religius), dan menanyakan antusias siswa
Guru mengabsen, mengondisikan kelas
dan pembiasaan (sebagai implementasi
nilai disiplin).

Apersepsi


Guru menggali pengetahuan siswa
tentang Interaksi makhluk hidup dengan
lingkungan dengan menunjukkan gambar
lingkungan, kemudian peserta didik
mengungkapkan apa yang diketahui
mengenai lingkungan ?.

Motivasi



Guru memperlihatkan videomengenai
interkasi
makhluk
hidup
dengan
lingkungannya
Guru bertanya :

Adakah yang sudah mengetahui hari ini kita
akan mempelajari tentang apa ?



Kegiatan Inti

Peserta didik menerima penyampaian
tujuan dan manfaat pembelajaran.
Peserta didik menerima penyampaian
informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.

Mengamati


Guru menampilkan gambar mengenai

60 Menit
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lingkungan dan melakukan pengamatan
terhadap lingkungan
Guru
memberikan
materi
secara
sistematis dengan cara memperlihatkan
gambar yang tersedia di scrapbook pada
halaman 1 dan mengatakan “untuk
memahami materi lebih lanjut, kita akan
membahas mengenai interaksi makhluk
hidup dengan lingkungan, ekosistem
dll(sambil menayangkan materi di ppt
secara cermat, teliti, dan sebagai rasa
ingin tahu).

Menanya


Siswa dimotivasi/diberikan kesempatan
bertanya sebagai ungkapan rasa ingin tahu
“apa yang dimaksud dengan ekosistem
terestrial? ”.

Mencoba




Guru meminta siswa memperhatikan
petunjuk
yang
diberikan
guru.
(menampilkan instruksi diskusi di ppt).
Siswa mencermati beberapa gambar
kawasan yang ditunjukkan oleh guru.
Guru
meminta
siswa
untuk
mengemukakan hasil identifikasinya
pada masing-masing kawasan tersebut.

Menalar


Beberapa siswa yang menjawab dengan
benar diminta untuk menjelaskan apa
yang diketahui dari kawasan tersebut
hingga menjawab dengan baik sebagai
nilai tambahan.
 Guru mengemukakan hasil yang benar
sesuai hasil diskusi.

Mengasosiasikan


Peserta didik dari masing-masing
kelompok melakukan review atas hasil
kerja kelompok.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

Penutup

Kesimpulan


10 Menit

Guru
membimbing
siswa
untuk
menyimpulkan tentang materi yang
diperoleh dan dibahas bersama-sama
dengan memperhatikan scrapbook pada
halaman 1 dan 2, kemudian siswa
berpartisipasi
dalam
menyimpulkan
materi yang diperoleh dengan bimbingan
guru.

Refleksi


Guru melakukan refleksi dan memberikan
umpan balik terhadap pembelajaran.

Tindak lanjut



Guru
menyampaikan
rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Siswa diharapkan membaca materi-materi
sebelum pembelajaran dimulai.

Salam penutup
Guru
mengakhiri
pembelajaran
dengan
mengucapkan salam dan siswa menjawab salam
dari guru.
Pertemuan II
LANGKAH

RINCIAN KEGIATAN

KEGIATAN
Pendahuluan

Salam pembuka



Guru memberikan salam dan berdoa
bersama (sebagai implementasi nilai
religius).
Guru mengabsen, mengondisikan kelas
dan pembiasaan (sebagai implementasi
nilai disiplin).

Apersepsi


Guru melakukan review materi apa yang
diperoleh pada pertemuan sebelumnya.

ALOKASI
WAKTU
5 Menit
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Motivasi


Guru menggali pengetahuan siswa dengan
mengajak peserta didik melihat sekeliling
kelas.
 Guru bertanya :
Apa yang telah dilihat terkait dengan komponen
biotik dan abiotik pada ruang tersebut.
 Peserta didik menerima penyampaian
informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.
Kegiatan Inti

Mengamati




Guru meminta siswa untuk mempelajari
scrapbook pada materi kedua tentang
“Komponen dalam ekosistem” (sambil
membuka srcapbook halaman 2).
Guru
menjelaskan
secara
detail
mengenai pengertian dari “Komponen
Biotik dan Komponen Abiotik”

Menanya



Guru menanya, ada berapakah makhluk
hidup dan benda tak hidup dilingkungan
sekitar ?
Guru menanya, apakah peran dan fungsi
dari masing-masing makhluk hidup dan
benda tak hidup dilingkungan sekitar.

Mencoba






Guru membagi siswa dalam beberapa
kelompok
Siswa mendapatkan tugas “Pengamatan
Komponen Lingkungan Sekolah”
Guru meminta siswa untuk mengisikan
hasil diskusi pada tabel hasil pengamatan
lingkungan yang telah tersedia dalam
scrapbook
mengenai
pengamatan
komponen
lingkungan
sekolah.
(dibagikan LKPD pada masing-masing
kelompok)
Guru
meminta
siswa
untuk
mengemukakan hasil identifikasinya
pada masing-masing kawasan tersebut.

30 Menit
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Guru membaca dan mengemukakan hasil
yang benar sesuai hasil diskusi.

Menalar


Beberapa siswa yang menjawab dengan
benar setelah diminta menjelaskan
mengenai apa saja yang diket]ahui akan
mendapatkan nilai tambahan.

Mengasosiasikan


Penutup

Peserta didik dari masing-masing
kelompok melakukan review atas hasil
kerja kelompok.

Kesimpulan


5 Menit

Guru
membimbing
siswa
untuk
menyimpulkan tentang materi yang
diperoleh dan sudah dibahas kemudian
siswa berpartisipasi dalam menyimpulkan
materi yang diperoleh dengan bimbingan
guru.

Refleksi


Guru
melakukan
Memberikan umpan
pembelajaran.

refleksi
dan
balik terhadap

Tindak lanjut



Guru
menyampaikan
rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Siswa diharapkan membaca materi-materi
sebelum pembelajaran dimulai.

Salam penutup
Guru
mengakhiri
pembelajaran
dengan
mengucapkan salam dan siswa menjawab salam
dari guru.
Pertemuan III
LANGKAH
KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN

ALOKASI
WAKTU
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Pendahuluan

Salam pembuka



10 Menit

Guru memberikan salam dan berdoa
bersama (sebagai implementasi nilai
religius) .
Guru mengabsen, mengondisikan kelas
dan pembiasaan (sebagai implementasi
nilai disiplin) .

Apersepsi


Guru menggali pengetahuan siswa
mengenai hewan yang makan dan
dimakan.

Motivasi




Siswa memperhatikan gambar yang
diperlihatkan guru mengenai hewan
memakan makanannya (ulat memakan
daun) pada PPT.
Guru bertanya :

“Siapakah yang sudah pernah melihat interaksi
tersebut ? ”



Kegiatan Inti

Peserta didik menerima penyampaian
tujuan dan manfaat pembelajaran.
Peserta didik menerima penyampaian
informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.

Mengamati







Guru membimbing mengamati gambar
yang diberikan guru didepan.
Setelah mengamati, guru memberikan
pemaparan materi mengenai interaksi
dalam ekosistem yang membentuk suatu
pola.
Guru memberikan arahan kepada peserda
didik untuk mempelajari materi yang
tersedia dalam scrapbook pada halaman
5 terkait materi ketiga yaitu mengenai
“rantai makanan, jaring-jaring makanan
dan piramida makanan.”.
Guru menjelaskan pengertian interaksi
antara makhluk hidup satu dengan

60 Menit
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makhluk hidup lainnya, mengenai rantai
makanan, jaring-jaring makanan dan
piramida makanan.
Menanya



Guru menanya apa yang dimaksud
dengan rantai makanan?
Apa yang akan terjadi jika salah satu
makhluk hidup mengalami kepunahan?

Mencoba


Melalui diskusi kelompok siswa
dibagikan menjadi beberapa kelompok
untuk belajar mengenai interaksi
makhluk
hidup
yang
saling
ketergantungan dengan makhluk hidup
lainnya.

Menalar




Siswa
melakukan
diskusi
dalam
kelompok masing-masing yang sudah
dibagikan sebelumnya untuk menjawab
setiap pertanyaan yang telah dibagikan
pada LKS masing-masing kelompok
mengenai interaksi makhluk hidup yang
saling ketergantungan dengan makhluk
hidup lainnya.
Peserta didik diberikan kesempatan
untuk bertanya jika terdapat kendala
dalam mengerjakan LKS

Mengasosiasikan
Peserta didik dari masing-masing kelompok
melakukan presentasi atas hasil kerja kelompok.
Penutup

Kesimpulan


Guru
membimbing
siswa
untuk
menyimpulkan tentang materi yang
diperoleh dan dibahas sudah dibahas
kemudian siswa berpartisipasi dalam
menyimpulkan materi yang diperoleh
dengan bimbingan guru.

10 Menit
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Refleksi


Guru melakukan refleksi dan memberikan
umpan balik terhadap pembelajaran.

Tindak lanjut



Guru
menyampaikan
rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya
Siswa diharapkan membaca materi-materi
sebelum pembelajaran dimulai.

Pertemuan IV
LANGKAH

RINCIAN KEGIATAN

KEGIATAN
Pendahuluan




Guru memberikan salam dan berdoa
bersama (sebagai implementasi nilai
religius) .
Guru mengabsen, mengondisikan kelas
dan pembiasaan (sebagai implementasi
nilai disiplin) .

ALOKASI
WAKTU
10 Menit

Apersepsi
Guru melakukan review kembali materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya
mengenai interaksi dalam ekosistem membentuk
suatu pola.
Motivasi
Guru memberikan menunjuk gambar di ppt
sambil bertanya “apa yang dimaksud dengan
Simbiosis ?”
Kegiatan Inti

Mengamati



Guru memberikan pemaparan materi
mengenai simbiosis dan macam-macam
simbiosis
Peserta didik mempelajari materi
keempat yang tersedia dalam scrapbook
mengenai “Simbiosis” pada halaman 7.

60 Menit
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Peserta didik membaca dan memahami
scrapbook materi simbiosis yang
diberikan guru.

Menanya


Guru bertanya pada siswa dari materi ini
“Apakah yang terjadi jika makhluk hidup
satu dengan makhluk hidup lainnya tidak
saling berinteraksi ? mengapa ?.

Mencoba




Peserta didik dibagikan menjadi 3
kelompok besar dan melakukan diskusi
dalam kelompok masing-masing yang
sudah dibagikan sebelumnya untuk
menjawab setiap pertanyaan dari metode
“Bermain sambil belajar” mengenai
interaksi makhluk hidup yang saling
ketergantungan dengan makhluk hidup
lainnya.
Peserta didik melakukan diskusi
berdasarkan penugasan pada materi
simbiosis (petunjuk tersedia dalam
scrapbook)

Menalar


Peserta didik melakukan olah data
berdasarkan tugas yang diberikan oleh
guru dan membuat kesimpulan.

Mengasosiasikan
Beberapa siswa diminta mengemukakan
pendapatnya didepan kelas mengenai tugas yang
disampaikan guru.
Penutup

Kesimpulan


Guru
membimbing
siswa
untuk
menyimpulkan tentang materi yang
diperoleh dan sudah dibahas kemudian
siswa berpartisipasi dalam menyimpulkan
materi yang diperoleh dengan bimbingan
guru.

10 Menit
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Refleksi


Guru
melakukan
Memberikan umpan
pembelajaran.

refleksi
dan
balik terhadap

Tindak lanjut



Guru
menyampaikan
rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Siswa diharapkan membaca materi-materi
sebelum pembelajaran dimulai.

Pertemuan V
LANGKAH
KEGIATAN
Pendahuluan

RINCIAN KEGIATAN




Guru memberikan salam dan berdoa
bersama (sebagai implementasi nilai
religius) .
Guru mengabsen, mengondisikan kelas
dan pembiasaan (sebagai implementasi
nilai disiplin) .

Apersepsi



Guru melakukan review kembali materi
yang telah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya mengenai simbiosis.
Peserta didik menerima penyampaian
informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.

Motivasi


Guru
memperlihatkan
gambar
pencemaran lingkungan di PPT.
 Guru bertanya :
a) Siapakah yang sering membuang sampah
sembarangan ?
 Peserta didik menerima penyampaian
informasi tentang kegiatan yang akan
dilakukan.

ALOKASI
WAKTU
5 Menit
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Kegiatan Inti

30 Menit
Mengamati






Guru memberikan pemaparan materi
mengenai “Pencemaran Lingkungan” dan
jenis-jenis pencemaran.
Guru menjelaskan materi yang terdapat
pada scrapbook.
Peserta
didik
mengamati
gambar/tayangan berupa pola interaksi
manusia dalam memengaruhi ekosistem
(pencemaran lingkungan).
Peserta didik mempelajari pola interaksi
makhluk hidup yang mempengaruhi
lingkungan pada halaman 10 dalam
scrapbook materi kelima tentang
“Pencemaran Lingkungan”.

Menanya
Guru memperlihatkan gambar salah satu dampak
pencemaran lingkungan yang terdapat pada
scrapbook. Guru bertanya:
a) Apa yang dimaksud pada gambar tersebut?
b) Apa saja yang menjadi dampak
jika
manusia membuang sampah sembarangan?
Mencoba
Guru membagikan LKS kepada masing-masing
siswa untuk dibaca terlebih dahulu sebelum
memperhatikan video.
Menalar
Siswa mencoba mengerjakan LKS yang
diberikan oleh guru setelah mengamati video
eksperimen/praktikum tentang salah satu
contoh/simulasi pencemaran lingkungan yaitu
pencemaran yang ditampilkan di ppt.
Mengasosiasikan


Siswa menyampaikan hasilnya dari
Lembar Kerja Siswa (LKS) berdasarkan
hasil praktikum dan pengamatan yang
diperoleh bersama.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134



Guru menyampaikan dengan jelas
mengenai materi pola interaksi manusia
memengaruhi ekosistem.

Penutup

5 Menit
Kesimpulan


Guru
membimbing
siswa
untuk
menyimpulkan tentang materi yang
diperoleh dan dibahas sudah dibahas
kemudian siswa berpartisipasi dalam
menyimpulkan materi yang diperoleh
dengan bimbingan guru.

Refleksi


Guru melakukan refleksi dan memberikan
umpan balik terhadap pembelajaran.

Tindak lanjut



Guru
menyampaikan
rencana
pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Siswa diharapkan membaca materi-materi
sebelum pembelajaran dimulai.

F. Penilaian Hasil belajar
No.

Aspek

1.

Sikap

2.

Penget
ahuan

Indikator

Teknik
Penilaian

Instrumen
pelaksanaan

Waktu
Keterangan
pelaksanaan

Lembar
Observasi
Sikap

Terlampir

Saat
pembelajaran
berlangsung

3.7.1 Menjelaskan Tes tertulis ( Pilihan
konsep
pada UH ) dan Ganda,
lingkungan
penugasan in uraian,
tugas
3.7.2
kelompok
Mengidentifikasi
komponen biotik
dan abiotik dalam
lingkungan.

Terlampir

Terlampir

Observasi

Bentuk
Penilaian

Tugas
Terstruktur
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3.7.3
Menguraikan
interaksi
antar
komponen dalam
ekosistem (Jaring
makanan, rantai
makanan,
piramida
makanan, macammacam simbiosis
dan
peran
organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun
makanan).

3.

Ketera
mpilan

3.7.4 Menjelaskan
pola
interaksi
manusia
yang
mempengaruhi
ekosistem.
4.7.1 Melakukan
pengamatan dan Hasil
diskusi mengenai presentasi
interaksi
yang
dalam
suatu
ekosistem

Skala
penilaian

Terlampir

Skala
pembelajarn
berlangsung

4.7.2 Melakukan
pengamatan dan
mempresentasikan
hasil pengamatan
di depan kelas.
Mengetahui,

Yogyakarta, -- -- 2020

Kepala Sekolah

Guru IPA Terpadu

………….…………….
NIP ………….…………….…

………….…………….…
NIP ………….……………

Penilaian
hasil
presentasi
dam teknik
presentasi
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Lampiran 4
BAHAN AJAR
INTERAKSI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN
(Materi terdapat dalam Scrapbook)
Pada gambar (a) terlihat burung bagau bertengger di puncak pohon sedang
berjemur setelah mencari makan di daerah berjemur setelah mencari makan di
derah sekitar Suaka Mergasatwa, pulau rambut, Kabupaten Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta.
Pada gambar (b) terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari
mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Oleh karena itu jika burung
bagautersebut dibawah , maka bangau akan menjadi santapan biawak. Peristiwa
ini sering terjadi di semua tempat bahwa sesama makhluk hidup saling
berinteraksi.

Pada bab ini, akan dibahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya. Untuk itu, dalam bab ini akan lebih dipahami mengenai
lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan
A. Pengertian Lingkungan
Istilah lingkungan berasal dari kata "Environment", yang memiliki makna "The
physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism." Berdasarkan
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istilah tersebut, ling-kungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu
di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks,
sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling memengaruhi
ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan
kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling memengaruhi dengan
kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup
kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh
makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua
komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik.
1. Komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan,
tumbuhan, dan jasad renik.
2. Komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup di antaranya air,
tanah, udara, dan cahaya.
B. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan
Di sekolah, kamu menghabiskan waktu dalam ruangan kelas untuk
berinteraksi dengan teman dan guru. Setelah kegiatan sekolah selesai, mungkin
kamu pergi ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau berjalan menuju tempat
bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat yang berbeda di sekitarmu.
Pernahkah kamu mencatat tempat yang kamu kunjungi? Apakah kamu juga
mempelajari interaksimu dengan lingkungan yang kamu kunjungi?
Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat
hidupnya. Tahukah kamu, tempat hidup dinamakan habitat. Dalam suatu habitat,
terdapat berbagai jenis makhluk hidup (biotik) dan makhluk tak hidup (abiotik).
1. Komponen Biotik
Manusia merupakan salah satu contoh komponen biotik. Selain manusia,
hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme juga tergolong ke dalam komponen
ini. Asalkan suatu mahluk menunjukan ciri ciri hidup, maka mahluk tersebut
dikategorikan

koponen

biotik.

Adapun berdasarkan kemampuannya dalam memperoleh makanan, komponen
biotik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat autotrof (produsen),
heterotrof (konsumen), dan pengurai (dekomposer).
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a. Organisme Autotrof (produsen)
Organisme autotrof disebut juga produsen adalah organisme yang dapat
menghasilkan makanannya sendiri. Produsen membuat makanan dengan
menyerap senyawa dan zat-zat anorganik untuk kemudian diubah menjadi
senyawa organik melalui proses fotosintesis. Ciri khusus organisme yang
tergolong autotrof adalah adanya klorofil dalam tubuhnya, seperti pada
tumbuhan tingkat tinggi. Dalam interaksi komponen biotik dan abiotik,
organisme autotrof merupakan awal dari terciptanya keseimbangan ekosistem.
b. Organisme Heterotrof (konsumen)
Organisme heterotrof disebut juga konsumen adalah organisme yang
menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai
sumber energi dan makanannya. Organisme autotrof tidak dapat menghasilkan
makanannya sendiri. Contoh kompenen biotik ini misalnya manusia dan hewan
yang berperan baik sebagai karnivora, herbivora, maupun omnivora.
c. Pengurai (dekomposer)
Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang merubah bahan-bahan
organik dari organisme yang sudah mati menjadi senyawa anorganik melalui
proses dekomposisi. Contoh komponen biotik ini misalnya jamur, bakteri,
ganggang, cacing, dan lain sebagainya. Beberapa pengurai yang menggunakan
sisa

bahan

organik

hasil

dekomposisi

disebut

juga

detritivor.

Ketiga tingkatan komponen biotik mulai dari organisme autotrof, organisme
heterotrof, dan pengurai, semuanya saling berinteraksi satu sama lain untuk
membentuk suatu gejala alam biotik seperti pola rantai makanan, piramida
makanan
2. Komponen Abiotik
Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa
maKhluk mati. Komponen abiotik memiliki pengaruh yang sangat besar
terhadap kehidupan komponen biotik. Berikut ini adalah beberapa contoh
komponen abiotik beserta penjelasannya.
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a. Udara
Udara merupakan sekumpulan gas yang menyusun atmosfer bumi. Udara
memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan komponen biotik,
contohnya kandungan oksigen di udara yang menunjang respirasi manusia
atau kandungan karbondioksida yang menunjang fotosintesis bagi organisme
autotrof.
b. Air
Air merupakan contoh komponen abiotik ekosistem yang perannya sangat
vital bagi kehidupan di bumi. Air digunakan untuk berbagai keperluan mahluk
hidup, mulai dari untuk fotosintesis, menunjang metabolisme jaringan, dan
lain

sebagainya.

Ketersediaan

air

merupakan

faktor

yang

sangat

mempengaruhi keadaan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem.
c. Cahaya matahari
Cahaya matahari, baik dari intensitas maupun kualitasnya dapat sangat
mempengaruhi kehidupan suatu ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga
membantu organisme autotrof dalam melakukan fotosintesisnya.
d. Tanah
Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam
jangka waktu yang sangat lama. Tanah menjadi media tumbuh bagi organisme
autotrof. Tanah juga digunakan organisme heterotrof sebagai tempat mencari
makanan.
e. Suhu
Suhu merupakan komponen abiotik yang sering menjadi pembantas
keragaman hayati dari sebuah ekosistem. Perbedaan suhu antar suatu tempat
dipengaruhi banyak faktor. Faktor utamanya adalah radiasi sinar matahari,
garis lintang, dan ketinggian tempat.
Selain keempat contoh tersebut, masih ada banyak komponen abiotik
lainnya yang berpengaruh besar terhadap keadaan suatu ekosistem. Beberapa di
antaranya antara lain kelembaban, pH, kandungan garam mineral, dan lain
sebagainya.

Masing-masing

komponen

abiotik

ini

sebetulnya

selain

mempengaruhi kehidupan komponen biotik juga saling berinteraksi satu sama
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lain. Komponen biotik dan abiotik membentuk suatu kesatuan ekosistem yang
saling melengkapi.
C. Interaksi dalam Ekosistem Membentuk Suatu Pola
Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada kegiatan
sebelumnya, atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, kamu dapat
mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme yang terdapat dalam
ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu
bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan
ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen
biotik dengan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antarsesama komponen
biotik.
1. Interaksi Antara Makhluk Hidup dengan Makhluk Hidup yang Lain
Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi
melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti rantai makanan, jaringjaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup
bersama, yaitu simbiosis.
a) Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk
hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup
yang berperan sebagai konsumen, dan produsen. Konsumen yaitu makhluk
hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen tergantung
pada makhluk hidup lain. Contohnya manusia dan hewan. Produsen adalah
makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya
tumbuhan hijau.
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b) Jaring- jaring makanan adalah rantai-rantai makanan yang saling
berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga membentuk seperi
jaring-jaring. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk
hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya

c) Piramida

makanan

adalah

suatu

piramida

yang

menggambarkan

perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai
konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomassa terbesar
terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula
jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomassa
dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses
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perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat
trofik

2. Macam-macam Simbiosis
Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda
jenis. Ada tiga (3) macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis
komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu
hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang
memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak
mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis
individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada
pihak yang lain. Perhatikan Gambar 2.6.
a) Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus.
Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus
mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis
dengan jamur.
b) Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan
pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa
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tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan
maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut.
c) Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia.
Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang
dihisap sebagai makanannya sedangkan manusia akan merasakan gatal
pada kulit dikepalanya.
3. Peran Organisme Berdasarkan Kemampuan Menyusun Makanan
Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu autotrof dan heterotrof. Organisme heterotrof, berdasarkan
jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu herbivora, karnivora, dan
omnivora.
D. Pola Interaksi Manusia Memengaruhi Ekosistem
Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia, dapat menjadi ancaman
bagi kehidupan manusia. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
dilakukan pengamatan-pengamatan.
1. Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan pada lingkungan yang
tidak dikehendaki karena bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan dan
keselamatan makhluk hidup.
a. Macam-Macam Pencemaran Lingkungan
b. Faktor penyebab Pencemaran Lingkungan
c. Dampak Pencemaran Lingkungan
d. Cara penanggulangan Pencemaran
Bahan Ajar tambahan : Power Point (PPT), Video dan media bermain
sambil belajar, Scrapbook Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya
dengan model pembelajaran konstektual pada kelas VII SMP.
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Lampiran 5
PENGAMATAN KOMPONEN LINGKUNGAN SEKOLAH
a. Tujuan :
1. Mengamati Lingkungan sekolah dan menentukan komponen
penyusunnya
b. Alat dan Bahan :
a) Panca indra
b) LKS, buku siswa,alat tulis
c) Lingkungan Sekolah
c. Cara kerja :
1. Amati lingkungan sekolah
2. Diskusikan dalam kelompok, komponen penyusun lingkungan sekolah
3. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
4. Presentasikan hasil diskusi dan pengamatan depan kelas
d. Tabel pengamatan
Komponen Penyusun
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komponen Biotik (Mahluk
Hidup)

Komponen Abiotik (Mahluk tak
Hidup)
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e. Pertanyaan
1. Apa yang dimaksud lingkungan

2. Ekosistem yang terdapat pada lingkungan sekolah yaitu ekosistem

3. Komponen biotik apa saja yang terdapat dalam plot pengamatan di
lingkungan sekolah yang kalian amati?

4. Komponen abiotik apa saja yang terdapat dalam plot pengamatan di
lingkungan sekolah yang kalian amati?

5. Analisislah interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam
pengamatan yang menyusun ekosistem tersebut!
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Lampiran 6
Rubrik Penilaian
Materi

: Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan

Kelas / semester :
Hari/tanggal

:

Kelengkapan materi
No

Format

Nama siswa
4

3

2

1

4

3

2

1

4

Kemampuan
presentasi
3
2
1

Total
skor

Nilai
akhir

1.
2.
3.
4.
5.

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

No
1.

2.

Aspek
Kelengkapan
Materi

Penulisan
materi

x 100 = Skor Akhir

Skor
4

Kriteria Skor
-

Power point terdiri dari judul, isi materi dan daftar pustaka
Power point disusun sistematis sesuai materi
Terdapat daftar pustaka dari internet yang relevan
Dilengkapi dengan gambar/animasi yang menarik dan sesuai
dengan materi

3

Terdapat 1 kriteria pada kelengkapan materi dari skor 4 tidak
terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria pada kelengkapan materi dari skor 4 tidak
terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria kelengkapan materi dari skor 4 tidak
terpenuhi

4

-

Materi dibuat dengan bentuk power point
Setiap slide dapat terbaca dengan jelas
Isi materi dibuat ringkas dan berbobot
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-

3.

Kemampuan
presentasi

Bahasa yang digunakan sesuai materi

3

Terdapat 1 kriteria pada Penulisan materi dari skor 4 tidak terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria pada Penulisan materi dari skor 4 tidak terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria Penulisan materi dari skor 4 tidak
terpenuhi

4

-

Dipresentasikan dengan percaya diri, antusias dan bahasa yang
lantang
Seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam materi yang
presentasikan salah satu anggota kelompoknya
Dapat mengemukakan ide dan beragumen dengan baik
Memanajemen waktu presentasi dengan biak

3

Terdapat 1 kriteria Kemampuan presentasi dari skor 4 tidak terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria pada Kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria Kemampuan presentasi dari skor 4 tidak
terpenuhi
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Lampiran 7
A. Afektif (Sikap)
Materi

: Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungan

Kelas / semester :
Hari/tanggal
No

Nama

Disiplin

:
Kerja
sama

Kejujuran

Kepedulian Tanggung Skor
jawab

1
2
3
4
5

Keterangan :
Skala penilaian sikap dimulai dari tingkatan 1 sampai 5
1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat baik.

Nilai
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Lampiran 8
B. Kognitif (Pengetahuan)
a. Kisi-Kisi SoalUlangan Harian
Jenjang Pendidikan

: SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA

Mata pelajaran

: IPA

Kelas/ semester

: VII / II

Jumlah soal

: 10

Alokasi waktu

: 60 Menit

Bentuk soal

: Pilihan ganda, uraian singkat
RANAH
KOGNITIF

NO

KD

MATERI

INDIKATOR

NOMOR SOAL
(C1-C6)

1.

3.7 Menganalisis
interaksi antara
makhluk hidup
dan
lingkungannya
serta dinamika
populasi akibat
interaksi tersebut

Interaksi
Makhluk Hidup
dengan
Lingkungannya

PG No 2
3.7.1
Menjelaskan
konsep
pada
lingkungan. (C2)

3.7.2 Mengidentifikasi
komponen biotik dan
abiotik
dalam
lingkungan. (C2)

3.7.3
Menganalisis
interaksi
antar
komponen
dalam
ekosistem
(Jaring
makanan,
rantai
makanan,
piramida
makanan,
macammacam simbiosis dan
peran
organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun makanan).
(C4)

Uraian No 1

C1

PG No 1

C1

Uraian No 2

PG No 3

C2

PG No 4

C2

PG No 5

C2

PG No 6

C4

PG No 7

C3

PG No 8

C2

PG No 9

C4
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Uraian No 3
Uraian No 4

3.7.4
Menjelaskan
pola interaksi manusia
yang mempengaruhi
ekosistem. (C2)

PG No 10
C2
Uraian No 5

A. Lembar soal dan petunjuk pengerjaan soal
1. Pilihan Ganda
Nama : ...........................................................................
Kelas : ………………………............................................
Hari, tanggal : ……………………….................................
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dan tepat dengan memberikan
tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d !
1. Berikut ini yang termasuk dalam komponen biotik adalah ...
a. Batu, tanah, air dan udara
b. Batu, air, semut dan udara
c. Air, ulat, udara dan tanah
d. Semut, ulat, kecoa dan ular
2. Tumbuhan dapat membuat makananya sendiri melalui fotosintesis dengan
bantuan ...
a. Sinar matahari
b. Semut
c. Ulat
d. Tanah
3. Satu makhluk hidup tunggal didalam suatu lingkungan disebut ...
a. Ekosistem
b. Individu
c. Habitat
d. Biosfer
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4. Sekumpulan makhluk hidup yang sejenis (spesies) d dalam suatu lingkungan
disebut ...
a. Komunitas
b. Biosfer
c. Habitat
d. Populasi
5. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung disebut ...
a. Produsen
b. Konsumen
c. Pengurai
d. Dekomposer
6. Tumbuhan hijau tergolong autotrof, sebab ...
a. Dapat membuat makanannya sendiri
b. Tidak dapat membuat makanannya sendiri
c. Hidup menempel pada makhluk hidup yang lain
d. Hidup mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain
7. Apa yang terjadi jika populasi ulat mengalami kepunahan ?

a. Populasi elang meningkat
b. Populasi burung meningkat
c. Populasi burung akan menurun
d. Hasil panen padi meningkat
8. Manakah diantara pernyataan dibawah ini yang menunjukan hubungan
ketergantungan antara komponen biotic dan abiotik ...
a. Burung makan ulat dan ulat makan daun
b. Tumbuhan menyerap air dan garam mineral
c. Tanah menjadi subur setelah di pupuk
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d. Taman kota dapat mengurangi polusi udara
9. Contoh simbiosis mutualisme adalah….
a. Kutu rambut dan manusia
b. Tanaman anggrek dan pohon mangga
c. Tanaman benalu dan tumbuhan inang
d. Tanaman kacang dan bakteri Rhizobium,sp
10. Akibat kemajuan dalam bidang industry,maka hampir semua kemasan
produk menggunakan bahan yang terbuat dari plastic. Hal ini berdampak
pada pencemaran tanah. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi hal
tersebut adalah ...
a. Mengubur sampah plastic didalam tanah
b. Mendaur ulang sampah plastic menjadi bahan baru
c. Membakar sampah plastic
d. Menimbun dengan sampah organik

2. Penilaian Pilihan Ganda
1. Ketentuan Penilaian
Bentuk Soal
Pilihan Ganda

Jumlah Soal
10

2. Nilai
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100 = Skor Akhir

Skor Per Soal
Benar
Salah
1

0

Skor Maksimal
10
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3. Tes tertulis (Uraian Test)
Kisi-kisi
No.

Indikator

Bentuk Instrumen

1.

Menjelaskan pengertian lingkungan dan
ekosistem

1

2.

Membedakan antara populasi, individu dan
komunitas

2

3.

Menjelaskan produsen , konsumen dan
pengurai

3

4.

Menyebutkan contoh jaring-jaring makanan

4

5.

Menjelaskan perbedaan antara jenis simbiosis

5

Instrumen Penilaian Pengetahuan
Soal Uraian :
1.Apa yang dimaksud dengan hal berikut? Jelaskan.
a) Lingkungan
b) Ekosistem
2.Jelaskan yang dimaksud dengan komponen biotik dan komponen abiotik?
Berikan contohnya! 3)
3.Apa yang dimaksud dengan hal berikut? Jelaskan.
a) Individu
b)Populasi
c)Komunitas
4.Jelaskan peran produsen dalam suatu ekosistem.
5. Buatlah satu contoh jaring-jaring makanan (minimal 10 organisme yang terlibat
di dalamnya).
6. Jelaskan yang dimaskusd dengan hal berikut? dan berikan contohnya!
c) Simbiosis mutualisme
d) Simbiosis parasitisme
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Kunci Jawaban soal Uraian :
1. Pengertian dari
a) Lingkungan adalah segala sesuatu diluar makhluk hidup.
b) Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara
setiap komponen baik biotik maupun abiotik.
2. Yang dimaksud dengan komponen biotik dan komponen abiotik.
a) Komponen biotik, terdiri atas mahluk hidup, seperti manusia, hewan,
tumbuhan dan jasad renik.
b) Komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup diantaranya air,
tanah, udara, dan cahaya.
3. Apa yang dimaksud dengan hal berikut?
a) Individu adalah suatu unti terkecil makhluk hidup dalam suatu ekosistem.
b) Populasi adalah sekumpulan individu sejenis di suatu tempat dan waktu
tertentu.
c) Komunitas adalah sekumpulan beberapa populasi dari berbagai spesies
yang hidup di suatu area.
4.

Peran produsen pada suatu ekosistem adalah sebagai penyedia makanan dan
umumnya sebagai organisme autotrof.

5. Buatlah satu contoh jaring-jaring makanan (minimal 10 organisme yang
terlibat di dalamnya).
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6. Pengertian dari
e) Simbiosis mutualisme adalah interaksi atau hubungan dua jenis makhluk
hidup yang saling menguntungkan. Contohnya: bunga dengan kupu-kupu
f) Simbiosis parasitisme adalah pola interaksi dari dua makhluk hidup, yang
satu mendapatkan keuntungan, sedang yang lain mendapat kerugian
Contohnya: benalu dengan tumbuhan inangnya.

No.

Uraian

Skor

1.

Jika jawaban benar dan lengkap

15

2.

Jika jawaban benar dan lengkap

10

3.

Jika jawaban benar dan lengkap

20

4.

Jika jawaban benar dan lengkap

15

5.

Jika jawaban benar dan lengkap

20

6.

Jika jawaban benar dan lengkap

20

Total

100
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Lampiran 9
b. Kisi-Kisi Penugasan
Instrumen Penilaian Penugasan Individu
Nama : ...........................................................................
Kelas : ………………………............................................
Hari, tanggal : ……………………….................................
Pola Interaksi Manusia memengaruhi Ekosistem
Tujuan :
Mengamati video eksperimen/praktikum tentang salah satu
contoh/simulasi pencemaran lingkungan
Alat dan Bahan :
d) Panca indra
e) LKS, buku siswa,alat tulis
Cara kerja :
a) Amati video di depan
b) Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan
c) Pertanyaan :
No.

Pertanyaan

1.

Apakah perbedaan pergerakan ikan yang
terlihat pada dalam air tercemar dan tidak
tercemar ?

2.

Apakah hal yang terjadi jika makhluk
hidup (ikan) hidup didalam air yang
tercemar ? Jelaskan.

3.

Sebutkanlah sumber-sumber pencemaran
pada air ?

4.

Sebutkanlah yamg mana komponen biotik
dan abiotik pada simulasi pencemaran di
depan ?

5.

Hal apa yang dapat dilakukan untuk
menghindari terjadinya pencemaran ?

Jawaban
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Kisi-kisi Soal Penugasan
(Penilaian Kognitif)
NO

Pertanyaan

Bobot
Soal

1

Apakah perbedaan pergerakan ikan
yang terlihat pada dalam air tercemar
dan tidak tercemar ?

25

2

Apakah hal yang terjadi jika makhluk
hidup (ikan) hidup didalam air yang
tercemar ? Jelaskan.

20

3

Sebutkanlah
pencemaran pada air ?

25

4

Sebutkanlah yamg mana komponen
biotik dan abiotik pada simulasi
pencemaran di depan ?

15

5

Hal apa yang dapat dilakukan untuk
menghindari terjadinya pencemaran ?

25

0

Kriteria Penskoran
5
10 15 20

sumber-sumber

Jumlah Skor Maksimum :
Rubrik Penilaian Penugasan
Soal No 1 dan 2
Skor 25
Skor 20
Skor 15
Skor 5
Skor 0

Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/tepat sesuai
dengan kajian teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian
teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik menjawab tidak terlalu jelas/tepat kajian teori
pada buku pembelajaran
Jika peserta didik menjawab tidak sesuai dengan kajian teori pada
buku pembelajaran
Jika peserta didik tidak menjawab satupun pertanyaan yang
diberikan

Soal No 4
Skor 20
Skor 15
Skor 10

Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/tepat sesuai
dengan kajian teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian
teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik menjawab tidak terlalu jelas/tepat kajian teori
pada buku pembelajaran

25

Nilai
Akhir
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Skor 5
Skor 0

Jika peserta didik menjawab tidak sesuai dengan kajian teori pada
buku pembelajaran
Jika peserta didik tidak menjawab satupun pertanyaan yang
diberikan

Soal No 3 dan 5
Skor 15
Skor 10
Skor 5
Skor 0

Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/tepat sesuai
dengan kajian teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik mampu menjawab dengan jelas/mendekati kajian
teori pada buku pembelajaran
Jika peserta didik menjawab tidak terlalu jelas/tepat kajian teori
pada buku pembelajaran
Jika peserta didik tidak menjawab satupun pertanyaan yang
diberikan

Rumus untuk penilaian uraian adalah :
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

x 100 = Skor Akhir
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Lampiran 10
c.Kisi-kisi Soal Evaluasi Pilihan Ganda (PG pada scrapbook)

NO
1.

Jenjang Pendidikan

: SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA

Mata pelajaran

: IPA

Kelas/ semester

: VII / II

Jumlah soal

: 20

Alokasi waktu

: 60 Menit

KD

3.7 Menganalisis
interaksi antara
makhluk hidup
dan
lingkungannya
serta dinamika
populasi akibat
interaksi tersebut

MATERI

INDIKATOR

NOMOR SOAL

Interaksi
Makhluk Hidup
dengan
Lingkungannya

3.7.1
Menjelaskan
konsep
pada
lingkungan. (C2)

PG No. 1, 6, 7.

3.7.2 Mengidentifikasi
komponen biotik dan
abiotik
dalam
lingkungan. (C2)

PG No. 3 4, 5, 10,
20.

3.7.3
Menguraikan
interaksi
antar
komponen
dalam
ekosistem
(Jaring
makanan,
rantai
makanan,
piramida
makanan,
macammacam simbiosis dan
peran
organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun
makanan
(C4).
3.7.4 Menjelaskan
pola interaksi manusia
yang mempengaruhi
ekosistem.(C2)

PG No. 2, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17.

RANAH
KOGNITIF
(C1-C6)

C1, C2,
C2.

C2, C1,
C2, C2,
C2

C3, C3,
C1, C2,
C1, C4,
C2, C3,
C3, C2

C1, C4
PG No. 18, 19.
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Bentuk soal

: Pilihan Ganda (PG)

A. Pilihlah salah satu jawaban dari a,b,c dan d yang paling benar.
1. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan merupakan masalah penting
dalam Biologi. Bidang pengetahuan yang mempelajari masalah ini disebut ...
a. Fisiologi
b. Botani
c. Sitologi
d. Ekologi
Jawab: D. Ekologi
2. Perhatikan jaring-jaring makanan sebagai berikut ini!
Belalang

Tumbuhan

Katak

UlatBurung Pipit
Tikus Burung Elang
Ular

Konsumen tingkat I diduduki oleh ...
a. Tikus, belalang, katak
b. Tikus, belalang, ulat
c. Burung pipit, tikus, katak
d. Ulat, burung elang, tikus
Jawab: B. Tikus, belalang, ulat
3. Suatu kesatuan fungsional antara komponen biotik dan abiotik atau interaksi
antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, disebut ...
a. Populasi
b. Ekosistem
c. Komunitas
d. Habitat
Jawab: B. Ekosistem
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4. Berikut ini adalah yang bukan komponen abiotik adalah ...
a. Tanah
b. Air
c. Udara
d. Dekomposer
Jawab: E. Dekomposer
5. Perhatikan hewan-hewan dibawah ini:
(1) Kucing
(2) Tikus
(3) Ulat
(4) Belalang
(5) Ular
(6) Burung pipit
(7) Kodok
Manakah yang termasuk ke golongan hewan konsumen tingkat II ...
a. (1), (5), (6), (7)
b. (2), (3), (4), (7)
c. (1), (4), (5), (6)
d. (1), (5), (4), (7)
Jawab: A. (1), (5), (6), (7)
6. Urutan organisasi kehidupan dari yang paling sederhana ke yang paling
kompleks tingkat organisasinya adalah ...
a. Individu-komunitas-biosfer-populasi-ekosistem
b. Biosfer-ekosistem-komunitas-populasi-individu
c. Individu-populasi-komunitas-ekosistem-biosfer
d. Komunitas-individu-biosfer-ekosistem-populasi
Jawab: C. Individu-populasi-komunitas-ekosistem-biosfer
7. Daerah tempat suatu organisasi dapat hidup dan mentesuaikan diri sehingga
makhluk hidup tersebut dapat hidup dan berkembang disebut ...
a. Habitat
b. Ekosistem
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c. Komunitas
d. Biosfer
Jawab: D. Habitat
8. Beberapa organisme dari paramida makanan
(1) Tumbuhan hijau
(2) Burung
(3) Serigala
(4) Ulat
Urutan organisme tersebut pada piramida makanan dari tingkat paling
rendah sampai tingkat paling tinggi adalah ...
a. 1,2,3 dan 4
b. 1,3,2 dan 4
c. 1,4,2 dan 3
d. 1,4,3 dan 2
Jawab: C. 1, 4, 2 dan 3
9. Dalam rantai makanan tumbuhan hijau merupakan ...
a. Konsumen
b. Produsen dan pengurai
c. Produsen
d. Konsumen dan pengurai
Jawab: C. Produsen
10. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat I adalah ...
a. Ulat, kelinci, burung elang
b. Kelinci, ular, harimau
c. Kijang, kelinci, tikus
d. Tikus, harimau, kijang
Jawab: C. Kijang, klinci, tikus
11. Pada piramida makanan, dasar piramida ditempati oleh ...
a. Produsen
b. Konsumen tingkat I
c. Dekomposer
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d. Konsumen tinglat II
Jawab: A. Produsen
12. Hubungan antara sapi dan kambing yang sama-sama tinggal di ladang adalah
...
a. Predasi
b. Kompetisi
c. Simbiosis mutualisme
d. Simbiosis komensalisme
Jawab: B. Kompetensi
13. Dalam piramida energi, akan terlihat bahwa trofik yang mengandung energi
paling sedikit adalah ...
a. Produsen
b. Konsumen tingkat I
c. Konsumen tingkat II
d. Konsumen tingkat III
Jawab: D. Komsumen tingkat III
14. Persekutuan makhluk hidup berikut ini yang merupakan contoh sismbiosis
parasitisme adalah
a. Rayap dengan flagellate
b. Cacing ascaris dalam usus anak
c. Ikan remora denga hiu
d. Bakteri kolon dengan manusia
Jawab: B. Cacing ascaris dalam usus anak
15. Data :
(1) Ayam
(2) Padi
(3) Elang
(4) Belalang
Urutan rantai makanan yang dapat terjadi adalah ...
a. 2, 3, 4, 1
b. 2, 4, 3, 1
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c. 2, 4, 1, 3
d. 3, 2, 4, 1
Jawab: C. 2, 4, 1, 3
16. Simbiosis komensalisme adalah persekutuan hidup antara dua makhluk hidup
yang berbeda dengan ciri ...
a. Keduanya mendapatkan keuntungan
b. Yang satu untung dan yang lain dirugikan
c. Keduanya mendapatkan kerugian
d. Yang satu untung dan yang lain tidak untung dan tidak rugi
Jawab:Yang satu untung dan yang lain tidak untung dan tidak rugi
17. Yang termasuk jenis hewan karnivora adalah ...
a. Musang, ular dan tikus
b. Kambing, kerbau dan kelinci
c. Katak, cicak dan kupu-kupu
d. Harimau, serigala dan buaya
Jawab: D. Harimau, serigala dan buaya
18. Yang termasuk kedalam ekosistem buatan, kecuali ...
a. Waduk
b. Rawa
c. Sawah
d. Kebun
Jawab: Rawa
19. Perhatikan gambar ekosistem berikut!

Keseimbangan ekosistem pada akuarium A mengalami gangguan karena ...
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a. Kelebihan oksigen
b. Melepaskan nitrogen dioksida
c. Kekurangan oksigen
d. Kekurangan makanan
Jawab: Kekurangan Oksigen
20. Dalam sebuah ekosistem terdapat matahari, semut, kuda, rumput, batu dan
pohon.
Komponen biotik pada ekosistem tersebut adalah ...
a. Semua tumbuhan hijau
b. Semua mahluk hidup
c. Semua hewan yang ada
d. Tanah, udara, batu dan air
Jawab: Semua makhluk hidup
C. Rubrik Penilaian
1. Ketentuan Penilaian
Bentuk Soal
Pilihan Ganda

Jumlah Soal
20

2. Nilai
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100 = Skor Akhir

Skor Per Soal
Benar
Salah
0,5
0

Skor Maksimal
10
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Lampiran 11
d. Kisi-kisi soal dan kunci jawaban simbiosis “Bermain sambil belajar”
halaman 8-9
LKPD
Simbiosis “Bermain sambil belajar”

No.

Simbiosis
Mutualisme

Simbiosis
Komensalisme

Simbiosis
Parasitisme

Kelelawar berbulu
dan Kantung Semar

Ikan Remora dan Hiu

Tali Putri dengan
Inangnya

Anemon dan Ikan
laut

Anggrek dan Pohon
mangga

Tikus dengan
Tanaman Sawah

Kerbau dengan
Burung Jalak

Paus dengan Teritip

Lintah dan Organisme
Hidup

Manusia dengan
Bakteri

Katak dan Perpohonan

Raflesia Arnoldi dan
Inangnya

Kupu-kupu dan
Bunga

Sirih dengan Inangnya

Nyamuk dan Kulit
Manusia

Zebra dan Burung
Oxpecker

Tanduk Rusa dan
Inangnya

Lalat dan Buahbuahan
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Lampiran 12

Instrumen Validasi Media Scrapbook dengan Model Pembelajaran
Konstektual pada Materi Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya untuk
Kelas VII SMP
(Modifikasi dari Rispa Payuk)
Satuan Pendidikan : SMP/ MTs
Mata Pelajaran

: IPA TERPADU

Peneliti

: Ineke Bayo

No

Aspek yang dinilai
1

A.
1.

Aspek Konten/Isi
Kesesuaian
isi
media
dengan
kompetensi
Inti
(KI)
dan
Kompetensi Dasar
(KD)

2.

Kesesuain media
scrapbook dengan
model
pembelajaran
konstektual dengan
indikator
materi
Interaksi Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya
pada RPP

3.

Ringkasan materi
Interaksi Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya
mendukung
pembelajaran

4.

Membangkitkan
minat dan rasa
ingin tahu siswa

Hasil Penelitian dan
Skor
2
3

Komentar
4
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No

Aspek yang dinilai

A.
5.

Aspek Konten/Isi
Kesesuaian media
pembelajaran
dengan
materi
Interaksi Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya
mendukung

6.

Memfasilitasi siswa
untuk bekerja sama

7.

Kesesuaian dengan
tingkat kemampuan
berpikir siswa kelas
VII

8.

Memuat berbagai
variasi
kegiatan
dalam
model
pembelajaran
konstektual

1

Total aspek konten/isi

Rubrik Penilaian:
1=Sangat Kurang Baik
2=Kurang Baik
3=Baik
4=Sangat Baik

Hasil Penelitian dan
Skor
2
3

Komentar
4
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No

B.
9.

Aspek yang dinilai

Hasil Penelitian dan
Skor
1
2
3
Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian

Komentar
4

Kejelasan petunjuk
penggunaan

10. Keruntutan konsep
11. Kelengkapan
Penyajian
12. Keefektifan dalam
penggunaan
Total aspek cara
penggunaan dari penyajian
Rubrik Penilaian:
1=Sangat Kurang Baik
2=Kurang Baik
3=Baik,
4=Sangat Baik
No

Aspek yang dinilai Hasil Penelitian dan
Skor
1
2
3
C. Aspek Bahasa
13. Bahasa
bersifat
komunikatif
dan
mudah dipahami
14. Kejelasan instruksi
pengerjaan
Total aspek bahasa

Rubrik Penilaian:
1=Sangat Kurang Baik
2=Kurang Baik
3=Baik
4=Sangat Baik

Komentar
4
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No

Aspek yang dinilai
1

Hasil Penelitian dan
Skor
2
3

Komentar
4

D.
Aspek Tampilan
15. Kesesuaian materi
dengan
layout
cover/sampul
depan
16. Kejelasan
informasi
judul
depan scrapbook
materi
Interaksi
Makhluk
Hidup
dan Lingkungannya
17. Kualitas
bahan
sampul
18. Desain
tampilan
scrapbook
19. Kemenarikan
hiasan
warna,
gambar dan huruf
yang digunakan
Total Nilai Aspek
Jumlahskor yang didapat = Total A+Total B+Total C+ Total D
Rata-rata= Jumlah skor yang diperoleh/jumlah keseluruhan item =4
Jumlah seluruh item=19
Rubrik Penilaian:
1=Sangat Kurang Baik
2=Kurang Baik
3=Baik
4=Sangat Baik
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Komentar umum dan saran perbaikan:
_________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________________________________________
Kesimpulan:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1. Scrapbook sebagai media pembelajaran dengan model pembelajaran
konstektual layak digunakan/diuji coba tanpa direvisi.
2. Scrapbook sebagai media pembelajaran dengan model pembelajaran
konstektual layak digunakan/diuji coba dengan direvisi.
3. Scrapbook sebagai media pembelajaran dengan model pembelajaran
konstektual tidak layak digunakan/uji coba lapangan.

Yogyakarta, ……….2020

Validator
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Rubrik Penilaian Media Scrapbook
Pertanyaan
Indikator
No
Aspek yang dinilai
A. Aspek Konten/Isi
1.
Kesesuaian isi media dengan
Memenuhi 3 aspek
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Memenuhi 2 aspek
Dasar (KD)
Memenuhi 1 aspek
1. KI 2 Dalam aspek kerja sama
Tidak memenuhi ke 3
2. KD 3.7 Menganalisis interaksi
aspek
antara makhluk hidup dan
lingkungannya serta dinamika
populasi
akibat
interaksi
tersebut
3. KD 4.7 Menyajikan hasil
pengamatan terhadap interaksi
makhluk hidup dan lingkungan
sekitarnya
2.

3.

Kesesuaian
media
pembelajaran
Memenuhi 4-6
scrapbook dengan model pembelajaran
indikator
konstektual dengan indikator materi
interaksi
makhluk
hidup
dan
Memenuhi 2-3
lingkungannya pada RPP
indikator
Terdiri dari 6 indikator
(3.7.1) Menjelaskan konsep pada Memenuhi 1 indikator
lingkungan.
(3.7.2) Mengidentifikasi komponen Tidak memenuhi semua
biotik dan abiotik dalam lingkungan.
indicator
(3.7.3) Menjelaskan interaksi antar
komponen dalam ekosistem (Jaring
makanan, rantai makanan, piramida
makanan, macam-macam simbiosis
dan peran organisme berdasarkan
kemampuan menyusun makanan).
(3.7.4) Menjelaskan pola interaksi
manusia
yang
mempengaruhi
ekosistem.
(4.7.1) Melakukan pengamatan dan
diskusi mengenai interaksi yang dalam
suatu ekosistem
(4.7.2) Melakukan pengamatan dan
mempresentasikan hasil pengamatan di
depan kelas.
Ringkasan materi Interaksi Makhluk
Memenuhi 3 aspek
Hidup dan Lingkungannya mendukung

Skor

4
3
2
1

4

3

2
1

4
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4.

5.

6.

pembelajaran
1. Isinya lengkap
2. Isinya mudah dipahami
3. Pembatas ringkasan antara sub
materi lingkungan, satuan-satuan
dalam
ekosistem,
komponenkomponen dalam ekosistem, Interaksi
dalam ekosistem, membentuk suatu
pola dan pola interaksi manusia yang
memengaruhi ekosistem.
Media membangkitkan minat dan rasa
ingin tahu siswa
1. Sampul menarik
2. Memiliki hiasan
3. Berwarna-warni
4. Gambar yang disertai dengan
pertanyaan yang menantang
Kesesuaian
media
pembelajaran
dengan materi interaksi makhluk hidup
dan lingkungannya
1. Memuat
materi
konsep
lingkungan
2. Satuan-satuan dalam ekosistem
3. Komponen-komponen dalam
ekosistem
4. Interaksi dalam ekosistem,
membentuk suatu pola (Jaring
makanan, rantai makanan,
piramida makanan, macammacam simbiosis dan peran
organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun
makanan)
5. Pola interaksi manusia yang
memengaruhi ekosistem.
Memfasilitasi siswa untuk bekerja
sama
1. Dalam media terdapat petunjuk
batas anggota kelompok (3-6
orang)
2. Terdapat petunjuk pengerjaan
secara kelompok sesuai dengan
variasi kegiatan dalam model
konstektual
3. Terdapat petunjuk penilaian
sesama teman

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke 3
aspek

1

Memenuhi 1 aspek
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke 3
aspek

4
3
2
1
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7.

8.

Kesesuaian dengan tingkat kemampuan
berpikir siswakelas VII
1. Terdapat soal pada tingkat C4
ke atas
2. Soal mengajak untuk berpikir
kreatif
3. Kreasi media mengajak siswa
untuk berpikir inovatif
Memuat berbagai variasi kegiatan
dengan menggunakan gambar
1. Menginterpretasikan gambar
2. Mengelompokkan gambar
3. Memasangkan gambar
4. Mengurutkan gambar
5. Menyusun jaringan gambar

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke 3
aspek

4
3
2
1

Memenuhi 4-5 aspek
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Tidak memenuhi ke 5
aspek

4
3
2
1

Pertanyaan
Indikator
No
Aspek yang dinilai
B. Aspek CaraPenggunaan dan Penyajian
1. Kejelasan petunjuk penggunaan
Memenuhi 4 aspek
1. Singkat
Memenuhi 2-3 aspek
2. Mudah dipahami
Memenuhi 1 aspek
3. Runtut
Tidak memenuhi ke 4
4. Tidak menimbulkan makna
aspek
ganda
2. Keruntutan konsep
Memenuhi 3 aspek
Kategori:
1. Ringkasan materi urut mulai
dari konsep yang terdapat
Memenuhi 2 aspek
dalam lingkungan, komponen
biotik dan abiotik, interaksi
dalam ekosistem, dan pola
Memenuhi 1 aspek
interaksi
manusia
yang
mempengaruhi lingkungan.
2. Gambar-gambar
dalam
scrapbook mulai dari konsep
Tidak memenuhi ke 3
yang
terdapat
dalam
aspek
lingkungan, komponen biotik
dan abiotik, interaksi dalam
ekosistem, dan pola interaksi
manusia yang mempengaruhi
lingkungan.
3. Pada setiap sub materi runtut
mulai dari pengertian, satuan,
komponen, interaksi dan pola
didalam ekosistem.

Skor

4
3
2
1

4

3

2

1
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3.

4.

Kelengkapan penyajian
1. Cover
2. Daftar isi
3. KI dan KD
4. Tujuan pembelajaran
5. Petunjuk penggunaan
6. Ringkasan materi
7. Variasi kegiatan dalam model
pembelajaran konstektual

Keefektifan dalam penggunaan
1. Mudah dibaca
2. Mudah dibuka
3. Mudah dibawa

Memenuhi 6-7 aspek

4

Memenuhi 3-5 aspek

3

Memenuhi 1-2 aspek

2

Tidak memenuhi semua
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke 3
aspek

1

Memenuhi ke 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

C. Aspek Bahasa
1.

2.

Bahasa bersifat komunkatif
Kategori
1. Kalimat sederhana
2. Mudah dimengerti
3. Tidak menimbulkan makna
ganda

Kejelasan instruksi pengerjaan
Kategori:
1. Singkat
2. Jelas
3. Tidak menimbulkan makna
ganda
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Pertanyaan
Aspek yang dinilai
D. Aspek Tampilan
1. Kesesuaian materi dengan loyout
cover/sampul depan
Kategori:
1. Gambar
pada
sampul
scrapbook
dan
sampul
ringkasan materi interaksi
makhuk
hidup
dan
lingkungannya
2. Keterangan kelas dan semester
pada sampul benar (sesuai
dengan yang telah ditetapkan
dalam kurikulum)
3. Gambar
pada
sampul
digunakan juga dalam isi
scrapbook
2. Kejelasan informasi scrapbook materi
interaksi
makhluk
hidup
dan
lingkungannya
Kategori:
1. Menunjukkan
judul
“scrapbook materi interaksi
makhluk
hidup
dan
lingkungannya”
2. Menunjukkan
bahwa
ditunjukan untuk kelas VII
3. Menunjukkan bahwa materi
interaksi makhluk hidup dan
lingkungannya di pelajari pada
semester ganjil
4. Menunjukkan bahwa materi
interaksi mahluk hidup dan
lingkungannya di pakai pada
materi IPA Terpadu
5. Menunjukkan nama pembuat
media scrapbook

No

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi ke 3
aspek

1

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke 3
aspek

4
3
2
1

Memenuhi 4-5 aspek

4

Memenuhi 3-2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2
1

Tidak memenuhi ke 5
aspek
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3.

4.

5.

Kualitas bahan sampul
1. Menggunakan pelindung pada
sampul
2. Sampul tebal dan tidak mudah
rusak
3. Tekstur sampul halus
Desain tampilan scrapbook
1. Berbentuk seperti buku
2. Bentuk dari isi scrapbook
bervariasi
3. Kreatif dan inovatif
Kemenarikan hiasan warna, gambar
dan huruf yang digunakan
1. Scrapbook berwarna kontras
sehingga menarik
2. Menggunakan pernak-pernik
(hiasan)
3. Jenis font bervariasi

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke 3
aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Memenuhi 0 aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi ke 3
aspek

4
3
2
1

Perhitungan Hasil Kuesioner:
Perhitungan skor yang didapat= Total+Total B+Total C+Total D
Rata-rata= Jumlah skor yang diperoleh/jumlah keseluruhan item
Jumlah keseluruhan item= 19
Keterangan:
1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik
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Lampiran 13
Slide Bahan Ajar “Interaksi makhluk hidup dengan
Lingkungannya/Ekosistem”

Interaksi Makhluk Hidup dengan
Lingkungannya (Ekosistem)

APA YANG DIMAKSUD DENGAN
LINGKUNGAN ?

Ineke Bayo

Tujuan Pembelajaran

LINGKUNGAN

Lingkungan berasal dari kata “Environment”, yang memiliki
1. Siswa dapat menjelaskan konsep pada lingkungan
makna “The physical, chemical and biotic condition”
2. Siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan
Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu
abiotik dalam lingkungan
diluar dari individu, yang merupakan sistem kompleks dan
3. Siswa dapat menjelaskan interaksi antar komponen dapat mempengaruhi satu sama lain.
dalam ekosistem
4. Siswa dapat menjelaskan pola interaksi manusia
yang mempengaruhi ekosistem
5. Siswa dapat menyusun hasil pengamatan terhadap
INDIVIDU MERUPAKAN SATU MAKHLUK
interaksi yang terjadi pada makhluk hidup dengan
HIDUP
TUNGGAL
DALAM
SUATU
LINGKUNGAN
lingkungan sekitarnya

Ekosistem adalah suatu proses yang
terbentuk karena adanya hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dengan lingkungannya

Terdapatnya komponen biotik dan abiotik
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EKOSISTEM

Komponen
BIOTIK, terdiri atas makhluk hidup seperti :
- Manusia
- Hewan
- Tumbuhan dan jasad renik
ABIOTIK, terdiri atas benda-benda tidak hidup :
- Tanah
- Udara
- Cahaya

Diskusi !
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok
2. Kerjakan pertanyaan yang disediakan bersama
teman satu kelompok
3. Tuliskan jawaban dengan tepat dan benar dan
menacu pada literatur
4. Setiap
siswa
dalam
kelompok
wajib
mengerjakan, memberikan ide dan memahami
setiap pertanyaan
5. Presentasikan hasil diskusi didepan kelas

PERTANYAAN
1. Sebutkanlah bagian yang hidup pada gambar !
2. Sebutkanlah bagian tidak hidup pada gambar !
3. Bagaimanakah interaksi yang terjadi antara
makhluk hidup satu dengan tidak hidup pada
lingkungan tersebut ?

GAMBAR 1

GAMBAR 2

Air
cahaya

Suhu
Tumbuhan

Hal-hal yang
ditemukan dalam
lingkungan ?
Manusia

Hewan

Tanah
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Kegiatan yang dilakukan setelah pulang sekolah SATUAN MAKHLUK HIDUP DALAM EKOSISTEM
1. Individu
Satu makhluk hidup tunggal dalam lingkungan
2. Populasi
Populasi adalah kumpulan individu sejenis (satu s
pesies) yang hidup menetap dalam suatu daerah tertentu.
Contohnya Ikan dan kura-kura yag tinggal dalam suatu
kolam yang jumlahnya lebih dari satu.
3. Komunitas
Semua populasi makhluk hidup dalam suatu daerah atau
lingkungan yang sama. Misalnya populasi eceng
gondok, populasi teratai, populasi ikan mas dll, yang
dapat membentuk suatu komunitas air dan saling
berinteraksi.

PENGAMATAN KOMPONEN LINGKUNGAN
SEKOLAH
1. Tujuan :
Mengamati Lingkungan sekolah dan menentukan komponen
penyusunnya
2. Alat dan Bahan :
a) Panca indra
b) LKS, buku siswa,alat tulis
c) Lingkungan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta
3. Cara kerja :
– Amati lingkungan sekolah
– Diskusikan dalam kelompok, komponen penyusun lingkungan
sekolah
– Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan

INTERAKSI DALAM EKOSISTEM

1. Interaksi antara makhluk hidup dengan
makhluk hidup yang lain

2. Macam-macam Simbiosis

3. Peran organisme berdasarkan
kemampuan menyusun makanan

INTERAKSI DALAM EKOSISTEM

Pernahkah melihat
suatu daun yang
berlubang ?

Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain

Produsen
Suatu makhluk hidup
dalam sebuah ekositem
yang dapat membuat
makanannya sendiri.
Contohnya : Tumbuhan

Pengurai
Pengurai (dekomposer)
adalah organisme yang
mengurai
zat/makhluk
hidup yang sudah mati
dan hasil penguraiannya
dimanfaatkan
oleh
tumbuhan.

Konsumen
Konsumen adalah makhluk
hidup yang tidak mampu
menghasilkan
makanan
sendiri,
namun
hanya
memakan makhluk hidup
lainnya atau memanfaatkan
makanan dari produsen.
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RANTAI MAKANAN
PERISTIWA MEMAKAN DAN DIMAKAN YANG
MEMBENTUK RANGKAIAN LURUS SEDERHANA
TIDAK BERCABANG DISEBUT RANTAI MAKANAN

JARING-JARING MAKANAN
JARING-JARING MAKANAN
MERUPAKAN KUMPULAN BEBERAPA
RANTAI MAKANAN YANG SALING
BERHUBUNGAN MEMAKAN DAN
DIMAKAN DALAM SUATU EKOSISTEM

Rumput dan semak-semak berperan
sebagai produsen oleh berbagai macam
hewan

Tumbuhan merupakan produsen
penghasil makanan

Rumput tidak hanya dimakan oleh rusa
ataupun kelinci, namun juga dimakan
oleh kupu-kupu, yang berkedudukan
sebagai Konsumen I

Hewan pemakan tumbuhan
disebut konsumen pertama

Konsumen 1 dimakan oleh berbagai
hewan konsumen II. Misalnya Kupukupu dimakan oleh katak, kadal, dst

Hewan pemakan konsumen pertama disebut
konsumen kedua, hingga seterusnya

PIRAMIDA MAKANAN
PIRAMIDA MAKANAN ADALAH KOMPOSISI RANTAI
MAKANAN YANG MAKIN KE ATAS JUMLAHNYA
MAKIN KECIL

SIMBIOSIS

Selama komposisi Produsen dan
Konsumen tetap membentuk
piramida, keseimbangan alam
akan tetap terjaga

SIMBIOSIS
Apa sih yang
dimaksud dengan
Simbiosis ?

Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara
dua makhluk hidup yang saling berdampingan

saling mempengaruhi satu sama lain.
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