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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN EXPLOSION BOX
PADA MATERI SISTEM ORGANISASI KEHIDUPAN UNTUK KELAS
VII

Yesi Natalia Palayukan
161434082
2021
Saat peneliti melakukan kegiatan PLP KP di SMP Budya Wacana dan
wawancara pada empat sekolah lainnya diperoleh permasalahan yakni peserta
didik pasif dan kurang termotivasi dalam belajar. Explosion box dipilih sebagai
solusi, karena memiliki desain yang unik sehingga dapat meningkatkan rasa ingin
tahu peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengembangan media pembelajaran
explosion box sebagai sumber belajar pada materi sistem organisasi kehidupan
dan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran explosion box pada materi
sistem organisasi kehidupan.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and
Development (R&D). Penelitian ini hanya melaksanakan lima tahapan. Tahapan
yang dilakukan antara lain: (1) potensi masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi, (5) revisi produk. Terdapat empat validator yang ahli dalam
bidangnya yaitu praktisi pembelajaran, ahli media dan ahli materi.
Hasil validasi penelitian pengembangan explosion box pada materi sistem
organisasi kehidupan untuk kelas VII memperoleh rata-rata 3,80 (sangat baik).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media explosion box layak digunakan dalam
kegiatan pembelajaran dengan perbaikan yang diberikan oleh validator.
Kata kunci: R & D, media pembelajaran, materi sistem organisasi kehidupan,
explosion box
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA EXPLOSION BOX
IN LIFE ORGANIZATION SYSTEM MATERIALS FOR VII CLASS
Yesi Natalia Palayukan
161434082
2021
The process of teaching and learning activities that researchers found
when conducting PLP KP activities at Budya Wacana Middle School and
interviews at four other schools, namely passive students and less motivated in
learning. Explosion box was chosen as a solution, because it has a unique design
so that can increase the curiosity of students.This research is expected to be able
to answer the problems encountered in teaching and learning activities in the
classroom through the role of learning media. The purpose of this study is the
development of the learning media explosion box as a learning resource on living
organizational systems and to determine the feasibility of learning media
explosion box on living organizational systems. Through the research entitled
"Development of Learning Media Explosion Box in the Material of Life
Organization Systems for Class VII", this is in the form of a box. The shape of the
box aims to stimulate curiosity in the box. In the application of this learning
media, explosion box students open and explore the contents in the box. This
creates an active learning atmosphere and is able to increase students' learning
motivation.
This learning media explosion box is in the form of a cube with 4 sides and
consists of 3 layers. The material is packed on the folded paper on the side of the
box. In this explosion box, there is material about cells, tissues, organs, organ
systems, student worksheets and, games. Learning media Explosion box will
involve the activities and motivation of students to use it. The research method
used in this research is Research and Development (R&D). This study only
carried out five stages. The steps taken include (1) potential problems, (2) data
collection, (3) product design, (4) validation, (5) product revision. There are four
validators who are experts in their fields, namely learning practitioners, media
experts and, material experts. The results of the validation research on the
development of explosion boxes on the material of living organization systems for
class VII obtained an average of 3.80 (very good). The conclusion of this study is
that the media is an explosion box suitable for use in learning activities with
improvements given by the validator.
Keywords: R & D, Learning Media, Life Organization System Material,
Explosion Box
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indonesia saat ini sedang mempersiapkan generasi emas. Pada
kehidupan abad ke-21 ini menuntut berbagai keterampilan untuk
membentuk generasi emas.

Keterampilan

abad

ke-21

diharapkan

pendidikan saat ini mampu membentuk peserta didik agar menguasai
keterampilan abad ke-21 (Mahanal, 2014). Sawyer, (2012); Littleton,
Taylor, & Eteläpelto, (2012); Taylor, (2012), dalam Sudira, (2015)
mengungkapkan bahwa, keterampilan abad ke-21 yang paling esensial
bagi generasi emas

yaitu: creativity, critical thinking, communication,

collaboration, and celebration (5C).
Keterampilan abad ke-21 yang telah diungkapkan tersebut
memberi gambaran pendidikan yang menyenangkan dan mampu
mengkolaborasikan

teknologi untuk mencari ilmu seluas-luasnya.

Dalam rangka mempersiapkan genersi emas maka kegiatan pembelajaran
memerlukan

peran dari guru. Menurut Thomas E. Curtis dan Wilma W.

Bidwell dalam Zein, (2016) mengungkapkan bahwa peran guru dalam
pembelajaran adalah sebagai
membimbing

kearah

pengorganisasi

pusat-pusat

belajar

lingkungan
dan

sebagai

belajar,
fasilitator

pembelajaran.
Pembelajaran yang ideal terdiri dari ketersediaan tim pengajar
(guru), kehadiran peserta didik serta penggunaan media pembelajaran
1
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untuk menunjang proses belajar. Guru mebutuhkan kreativitas dan
inovasi media dalam proses pembelajaran untuk menciptakan suasana
belajar yang

menyenangkan. Guru dapat mengembangkan media yang

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Media pembelajaran yang
melibatkan peserta didik dengan aktif (student centered) dan menarik
perhatian peserta didik akan membantu peserta didik menyerap materi
dengan baik.
Harahap dan Siregar (2018) mengungkapkan bahwa “media
pembelajaran adalah sebagai perantara pesan dari pengirim pesan ke
penerima pesan”. Kaitannya media dalam pembelajaran adalah media
sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan penyajian
yang menarik. Penggunaan media yang menarik perhatian, minat dan
merangsang pikiran peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan
semangat serta antusias. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan
media yang menarik perhatian peserta didik. Namun tetap menyesuaikan
pada materi yang akan diajarkan.
Penggunaan media pembelajaran sangat diperlukan dalam mata
pelajaran biologi. Devinisi biologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan dan sifat makhluk
hidup (manusia, binatang, dan tumbuhan). Terdapat materi biologi yang
tidak dapat dihadirkan atau dilihat secara langsung, sehingga diperlukan
media pembelajaran untuk menyampaikan materi. Dalam pelajaran biologi
terdapat materi sistem organisasi kehidupan mulai dari organisme dasar
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hingga tingkat paling kompleks. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan
hasil observasi ditemukan materi organisasi kehidupan yang sulit
dipahami. Hal tersebut dikarenakan materi yang cukup luas mulai dari sel,
jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Agar kesan belajar seperti
bermain atau pembelajaran

yang menyenangkan

diperlukan media

pembelajaran yang menarik minat dan semangat belajar peserta didik.
Berdasarkan

hasil

analisis

kebutuhan

peneliti

menemukan

permasalahan yang terjadi didalam kelas, pada saat peneliti melakukan
kegiatan PLP KP di SMP Budya Wacana. Peneliti menemukan kondisi
peserta didik yang pasif dan kurang termotivasi dalam belajar. hal ini
disebabkan media yang digunakan adalah PPT dan buku paket. Selain itu
peneliti mengumpulkan bahan analisis lainnya yaitu hasil wawancara yang
dilakukan pada SMP Negeri 2 Sangatta Utara, SMP ST. Assisi Sangata,
SMP Negeri 1 Berbah dan SMP Budi Utama. Hasil dari wawancara yang
dilakukan adalah guru mengungkapkan bahwa pentingnnya penggunaan
media dalam proses pembelajaran. Secara khusus pada materi sistem
organisasi kehidupan, guru biasanya menggunakan media seperti gambar,
video, PPT, dan praktikum. Metode yang digunakan yaitu ceramah,
diskusi dan tanya jawab. Media dan metode yang selama ini digunakan
kurang membangkitkan semangat dan keaktifan belajar peserta didik.
Permasalahan yang dihadapi guru dalam menyampaikan materi sistem
organisasi kehidupan yaitu peserta didik kurang tertarik untuk belajar.
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Oleh

sebab itu peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran yang

mampu melibatkan aktivitas dan motivasi peserta didik.
Terdapat berbagai macam media pembelajaran yang dapat
dikembangkan, diantaranya alat peraga, scrapbook, flashcard, majalah
explosion box, dan lain-lain. Guru mengungkapkan bahwa peserta didik
bosan jika media berupa buku. Sumber belajar tidak hanya berasal dari
buku paket tetapi dapat dikemas menjadi sebuah box, dengan kesan baru
ini akan menarik perhatian dan rasa ingin tahu. Peneliti memilih
mengembangkan produk explosion box yakni media berbentuk kubus yang
memiliki 4 sisi dan di dalamnya terdapat berbagai materi pelajaran.
Menurut Pratiwi dan Damayanti, (2019) keunikan bentuk dari explosion
box dapat menarik perhatian dan mendorong rasa ingin tahu peserta didik.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi literatur peneliti
mengembangkan sebuah media pembelajaran dengan judul penelitian
“Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Explosion Box pada Materi
Sistem Organisasi Kehidupan untuk Kelas VII”. Media pembelajaran ini
berbentuk kotak yang memuat materi biologi pada materi sistem
organisasi kehidupan untuk kelas VII dan latihan soal. Terdapat desain
gambar, warna dan permainan yang menarik serta memiliki bentuk kotak
yang terlihat

berbeda dari buku pelajaran biasanya. Terdapat gambar,

permainan, soal-soal, dan penjelasan mengenai materi sistem organisasi
kehidupan. Hal tersebut dapat menarik dan mendorong peserta didik untuk
aktif belajar di kelas. Dalam pengembangan media pembelajaran,
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dibutuhkan kreativitas dan keuletan seorang guru. Tujuannya adalah
menarik minat belajar peserta didik. Media explosion box ini termasuk
media konventional dimana guru tetap menanamkan nilai-nilai yang
mengarah pada keterampilan abad ke-21.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran explosion box pada
materi sistem organisasi kehidupan kelas VII dalam penelitian ini?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan dan kelayakan media pembelajaran
explosion box sebagai sumber belajar pada materi sistem organisasi
kehidupan SMP kelas VII?
C. BATASAN MASALAH
1. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion box ini
menggunakan metode penelitian R&D Borg and Gall dalam Sugiyono
tetapi dilakukan sampai dengan langkah ke-lima.
2. Materi yang disajikan merupakan KD 3.6 dan 4.6 yaitu mengenai
materi sistem organisasi kehidupan pada tingkat SMP pada kurikulum
2013.
3. Penelitian dilakukan pada SMP Budi Utama, SMP Katolik
ST.Fransiskus Asissi Sangatta, SMP Budya Wacana, SMP Negeri 2
Sangatta Selatan, dan SMP Negeri 1 Berbah.
D. TUJUAN PENELITIAN
1. Mengembangkan media pembelajaran explosion box sebagai sumber
belajar yang bisa digunakan pada materi sistem organisasi kehidupan.
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2. Mengetahui produk media pembelajaran explosion box yang layak
digunakan untuk pembelajaran sistem organisasi kehidupan.
E. MANFAAT PENELITI
1. Bagi Peneliti
Memberi

pengalaman

mengajar

sebagai

calon

guru

dalam

mengembangkan media pembelajaran explosion box.
2. Bagi guru sebagai wawasan tentang alternatif media pembelajaran
berkualitas yang sesuai dengan minat peserta didik agar tercipta
pembelajaran yang menyengkan. Produk pengembangan menjadi salah
satu alternatif bagi guru untuk menunjang pembelajaran biologi.
3. Bagi Peserta Didik
Sebagai sumber belajar tambahan selain dari buku. Memberikan
pengalaman belajar dengan media pembelajaran yang baru dan unik.
Adanya media ini dapat membantu peserta didik untuk belajar secara
aktif, kreatif, dan pengalaman berinteraksi langsung dengan objek.
Memperoleh

pengetahuan

melalui

media

yang

menarik

dan

menyenangkan.
4. Bagi Sekolah
a. Sekolah dapat menggunakan media pembelajaran explosion box
sebagai media pembelajaran pada materi system organisasi
kehidupan SMP kelas VII.
b. Menambah koleksi media dan menjadi alternative mengenai
keterbatasan buku paket di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN MEDIA PEMBELAJARAN
Media pembelajaran sangat berperan dalam proses belajar dan mengajar.
Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah
penyaluran materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran akan
merangsang pikiran, minat dan perhatian peserta didik. (Tafonao, 2018).

Seiring

dengan perkembangan zaman, menyebabkan bidang pendidikan juga ikut
berkembang. Menurut Miftah, (2013) media pembelajaran merupakan suatu
fasilitas untuk menunjang pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan media yang
sesuai dalam pembelajaran dapat mengoptimalkan hasil belajar. Adanya media
pembelajaran sangat berperan penting karena membantu peserta didik dalam
memahami materi yang akan dipelajari.
Terdapat tiga konsep yang dijadikan dasar batasan media pembelajaran
yaitu: (a) Konsep komunikasi, (b) Konsep sistem, (c) Konsep pembelajaran.
Konsep tersebut

digunakan

agar

pemilihan

dan pengembangan

media

pembelajaran sesuai dan tepat guna. Dalam mempertimbangkan tiga konsep
tersebut tetap meyelaraskannya tujuan pembelajaran itu sendiri (Miftah, 2013).
Sedangkan Umar dan Metro, (2014) menyatakan bahwa media
pembelajaran merupakan alat, metodik, dan teknik yang digunakan oleh guru
dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik. Media pembelajaran
digunaka agar meningkatkan komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik

7
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dalam proses pembelajaran. Pemilihan dalam penggunaan media pembelajaran
pada materi tertentu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Maksudnya adalah jika tujuan pembelajaran ingin meningkatkan aktivitas dan
keaktifan maka media yang digunakan bisa berupa media yang memerlukan
kemampuan peserta didik untuk mengeluarkan tenaganya untuk mengapliksikan
media tersebut. Jika tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah pemahaman
kata-kata maka dapat mengggunakan media audio, sedangkan apabila mtujuan
pembelajaran yang ingin dicapai adalah memahami isi bacaan dapat menggunakan
media cetak.
Guru sebagai vasilitator di dalam kelas harus mengetahui tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menentukan media dan metode yang
akan digunakan pada saat pembelajaran. Hal ini selaras dengan pendapat Karokaro dan Rohani, (2018) yaitu guru hendaknya kreatif dan terampil dalam
pemilihan media serta dalam pengembangan media pembelajaran. Informasi dan
pengetahuan mengenai media pembelajaran bertujuan agar meningkatkan kualitas
serta efektifitas pembelajaran.
Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dikatakan bahwa media
pembelajaran merupakan suatu sarana atau alat yang dapat menyampaikan
informasi dan isi materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan agar
mampu meningkatkan hasil belajar serta tercapainya tujuan pembelajaran.
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B. JENIS-JENIS MEDIA PEMBELAJARAN
Dalam proses pembelajan terdapat berbagai macam ciri-ciri media
pembelajaran. Munadi, (2018) menyatakan bahwa media pembelajaran terbagi
menjadi empat jenis, yaitu:
1. Audio
Media audio merupakan media yang melibatkan indera pendengaran. Indra
pendengaran terdiri atas kata-kata atau bahasa lisan (verbal) dan musik, bunyibunyian,

gumam

dan

lain-lain

(non-verbal).

Media

audio

mampu

membangkitkan suasana belajar serta perilaku peserta didik, selain itu dapat
membantu dalam pengembangan imajinasi pendengaran. Contoh dari media
audio antara lain: CD, radio, cassette recorde, dan lain sebagainya.
2. Visual
Media visual merupakan media yang melibatkan indera penglihatan. Media
visual ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) visual, yang berupa kumpulan
kata-kata pada tulisan. (2) non-verbal, yang berupa simbol-simbol. Pada
umumnya media visual menyalurkan informasi berupa benda asli atau tiruan.
Media visual bertujuan agar memperkuat daya ingat karena peserta didik dapat
melihatnya secara langsung. Contoh media visual yaitu gambar, grafik,
flashcard, explosion box, dan lain-lain.
3. Audiovisual
Media audiovisual merupakan media yang terbentuk dari kombinasi antara
media audio dan media visual. Media audiovisual ini terbagi menjadi dua yaitu:
(1) media audiovisual diam, media ini biasa berupa sajian gambar yang diam
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namun terdapat suara dan cetak

suara. (2) media audiovisual gerak, di mana

media ini menyajikan tampilan gambar gerak dan terdapat suara contohnya
adalah video (Djmarah & Ziam, 2006).
4. Multimedia
Multimedia merupakan media yang melibatkan beberapa indera serta

usaha

yang besar untuk menggunakan media tersebut. Multimedia terbagi menjadi
dua antara lain: (1) multimedia berbasis komputer, penggunaan media ini
berkaitan dengan internet, e-learning, dan lain sebagainya. (2) multimedia
pengalaman langsung, di mana peserta didik berinteraksi langsung dengan
objek.
Nuryani, (2005) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang dapat
digunakan pada mata pelajaran biologi, yaitu:
a. Media hidup dan mati. Contohnya akuarium dan herbarium.
b. Media tiruan dan miniatur. Contohnya: torso, model atom, dan lain-lain.
c. Media grafis, contohnya: bagan, poster, foto dan lain sebagainya.
d. Media audio, seperti radio dan tape recorder, dan lain-lain.
e. Media audiovisual, contohnya: video, slide suara dan lain sebagainya.
f. Media cetak, contohnya: majalah, buku dan lain-lain.
C. MANFAAT MEDIA PEMBELAJARAN
Adanya penggunaan media pembelajaran karena media
memiliki manfaat, menurut Rohani, (2019) menyatakan
manfaat media pembelajaran yaitu:

bahwa

pembelajaran
terdapat

4
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1.

Media pembelajaran mampu memberikan kemudahan dalam memahami
materi pembelajaran. Peserta didik mudah memahami materi pembelajaran
karena dapat berinteraksi langsung dengan objek. Dengan media
pembelajaran juga dapat mewakili guru apabila terdapat suatu hal yang
tidak dapat disampaikan pada komunikasi verbal, sehingga peserta didik
dapat memahami materi yang ingin dicapai. Selain itu penggunaan media
pembelajaran dapat memberikan umpan balik dari pesera didik.

2.

Dalam pengajaran penggunaan media pembelajaran dapat menyampaikan
materi yang abstrak menjadi sajian yang konkret. Media pembelajaran
sangat dibutuhkan khususnya pada materi yang rumit, kompleks, sulit
dipahami dan dicerna oleh pesera didik. Hal tersebut dianggap jika hanya
menggunakan penjelasan dengan kata-kata masih sukar menyampaikan
maksud dari materi. Untuk menyampaikan materi pembelajaran yang
sukar menjadi jelas dan mudah maka dapat menggunakan bantuan media
pembelajaran. Dengan demikian media pembelajaran dapat mempermudah
dan memperlancar agar tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.

3.

Salah satu penyebab penurunan hasil belajar serta rendahnya tingkat
pemahaman peserta didik terhadap suatu materi, khususnya pada materi
yang sulit dipahami. Apabila guru menggunakan metode belajar yang
kurang diminati maka membuat peserta didik cepat merasa bosan. Guru
sebagai pendidik harus menyadari pentingnya kretivitas dalam mengelola
kelas. Salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran.
Penggunaan media pembelajaran akan membangkitkan suasana belajar
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yang semakin menarik serta memberi suasana belajar yang baru dan tidak
membosankan lagi.
4.

Dalam proses pembelajaran meskipun guru menggunakan metode
sederhana namun dengan bantuan media pembelajaran yang tepat dan
sesuai, dapat menunjukan dan memberi contoh konkret kepada peserta
didik. Dengan kegiatan tersebut akan membangkitkan stimulus terhadap
indra peserta didik.
Secara keseluruhan manfaat dari media pembelajaran yaitu alat yang dapat

membantu dalam proses belajar menjadi lebih mudah. Pemanfaatan media
pembelajaran akan mempengaruhi pada proses belajar yang semakin interaktif,
mengurangi kesenjangan informasi yang ditangkap oleh peserta didik
dimanapun mereka berada, suasana belajar yang menyenagkan serta materi lebih
jelas.
D. MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL
Media pembelajaran visual merupakan penyajian pesan yang melibatkan
indera penglihatan. Terlibatnya indera penglihatan akan merangsang fikiran,
perasaan, minat

menarik perhatian peserta

didik. Penggunaan

media

pembelajaran visual berperan besar dalam proses belajar karena pembelajaran
visual dapat mempermudah pemahaman dan memperkuat ingatan.
Visual mampu memberi motivasi belajar bagi peserta didik karena
penyajian materi dikaitkan dengan dunia nyata. Sebaiknya media pembelajaran
visual mengarahkan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan media
yang digunakan, agar memberi pengalaman dan informasi semakin nyata.
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Visualisasi materi, informasi serta konsep dapat dikemas dalam foto, gambar,
tabel, dan sebagainya. Efek dari penyajian tersebut bersifat artistik serta
menyerupai dengan kenyataan dari suatu objek dan situasi (Mumtahanan, 2014).
E. PERMAINAN EDUKASI DALAM MEDIA PEMBELAJARAN
Kata permainan digambarkan sebagai kegiatan yang menyenangkan dan
sangat dekat dengan dunia anak. Dalam KBBI dijelaskan bahwa permainan
merupakan kegiatan yang menyenangkan hati dengan menggunakan alat-alat
tertentu. Ciri-ciri permainan dapat diuraikan sebagai berikut, terdapat
seperangkat pengetahuan yang mewajibkan pemainnya untuk memperindah atau
memperbaikinya dan meemiliki tujuan yang harus dicapai oleh pemain (Hidayat
dalam Sugiarsih, 2010).
Menurut (Pellegrini dan Saracho dalam Hidayat, Hidayatullah, dan
agustini, 2019) mengungkapkan ciri-ciri permainan adalah sebagai berikut:
1.

Permainan memotivasi secara personal karena adanya rasa kepuasan.

2.

Pemain merasa lebih senang ketika melakukan aktivitas permainan.

3.

Kegiatan permaianan bersifat nonliteral.

4.

Terdapat aturan-aturan dalam permainan.

5.

Melibatkan keaktivan dari para pemain.
Freeman dan Munandar dalam Hidayat, Hidayatullah, dan agustini, (2019)

menjelaskan bahwa permainan merupakan aktivitas yang dapat mencapai
perkembangan anak dalam fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional.
Pembelajaran yang dikombinasikan dengan permainan dapat menghilangkan
rasa bosan dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Permainan yang
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digunakan untuk mempelajari suatu hal disebut permainan edukasi. Permainan
edukasi adalah permaianan yang didesain untuk pembelajaran yang dapat
memberi nilai-nilai dari ciri permainan (Prensky dalam Hidayat, Hidayatullah,
dan agustini, 2019). Melero, dkk dalam Hidayat, Hidayatullah, dan agustini,
(2019) menyatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan permainan
memberi dampak positif dalam kinerja dan motivasi anak. Hal tersebut dapat
terjadi karena permainan dapat mempelajari suatu hal dengan cara yang
menyenangkan.
Permainan

edukasi

dapat

menjadi

salah

satu

alternatif

agar

membangkitkan motivasi dan keaktivan dalam pembelajaran. Permainan edukasi
memberi suasana belajar yang menyenangkan dan juga memberikan ilmu
pengetahuan bagi peserta didik. Permainan edukasi ini memadukan sisi belajar
dan bermain untuk menarik peserta didik perhatian untuk belajar (Hidayat,
Hidayatullah, dan agustini, 2019).
F. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL
Pada

dasarnya

penggunaan

media

pembelajaran

visual

harus

memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ungkapkan oleh Arsyad, (2005)
diantaranya adalah:
1. Menggunakan visual yang sederhana sehingga mudah dipahami.
2. Informasi yang terdapat teks maka visual dapat memperjelas dan
menyampaikan informasi dengan baik.
3. Dalam menyampaikan informasi unit demi unit maka visual grafik dapat
menggambarkan isi informasi secara keseluruhan dengan ringkas.
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4. Visual disajikan berulang-ulang agar meningkatkan daya ingat peserta didik.
5. Gambar yang digunakan untuk menyampaikan perbedaan konsep-konsep
materi.
6. Visual yang digunakan harus sesuai dengan konsep agar tercapainya tujuan
pembelajaran.
7. Memberi keterangan gambar dalam menyajikan visual.
8. Pemilihan warna yang kontras dan sesaui.
9. Untuk menarik perhatian dan membedakan komponen-komponen maka
menggunakan warna dan pemberi bayangan yang sesuai.
10. Penggunaan visual diagram sangat cocok digunakan untuk materi yang
mengandung informasi yang kompleks.
11. Objek dan aksi pada visual disajikan dengan benar sehingga peserta didik
menafsirkanya benar.
Berdasarkan

uraian di atas pada dasarnya media pembelajaran

visual digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran.
Fokus penggunaan media pembelajaran dikhususkan bedasarkan kebutuhan
peserta didik. Agar benar-benar penggunaan media pembelajaran diterapkan
maka guru harus memahami prinsip-prinsip di atas (Mumtahanah, 2014).
G. MATERI PEMBELAJARAN ORGANISASI KEHIDUPAN
Salah satu standar kompetensi (SK) yang harus dicapai siswa
dalam mata pelajaran IPA kajian Biologi SMP Kelas 7 semester I adalah
siswa dapat memahami keanekaragaman makhluk hidup. Kompetensi dasar
(KD) no 3.6 dalam SK tersebut adalah mendeskripsikan keragaman pada
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sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. KD
tersebut dapat dicapai siswa melalui pembelajaran materi organisasi
kehidupan. Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian
KD tersebut, antara lain siswa dapat : (a). Menjelaskan pengertian sel dan
mengidentifikasi bagian sel, (b). Menjelaskan fungsi masing-masing
organel, (c). Membedakan sel hewan dan tumbuhan Materi organisasi
kehidupan tingkat sel merupakan bagian dari materi organisasi kehidupan
yang mempelajari tentang sel. Ukuran sel yang mikroskopis menjadikan
materi ini abstrak. Selain itu pada materi ini tedapat istilah-istilah asing
seperti nama organel yang baru dikenal siswa sehingga tergolong materi
yang sulit.
H. KRITERIA PEMILIHAN MEDIA PEMBELAJARAN
Pemilihan media pembelajaran yang sesuai adalah bagian terpenting agar
media yang digunakan lebih efektif. Menurut Ely dalam Mustiqon (2012)
pemilihan media pembelajaran dilandasi oleh beberapa kriteria. Kriteria
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kesesuaian dengan tujuan
Sebelum menentukan media yang ingin digunakan terlebih dahulu

harus

menentukan tujuan yang jelas. Pada dasarnya media pembelajaran
memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, media pembelajaran
dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.
2. Ketepatgunaan
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Dalam hal media pembelajaran tepat guna diartikan bahwa media
pembelajaran yang dipilih dilandaskan pada kegunaannya. Tepat guna
pemilihan materi apabila materi yang ingin dibahas merupakan sesuatu yang
mikrokopis bisa menggunakan media visual. Apabila ingin

membahas

materi yang berkaitan dengan gerak, bisa menggunakan film atau video.
3. Keadaan peserta didik
Pemilihan media pembelajaran harus menyesuaikan keadaan peserta didik.
Memahami keadaan peserta didik secara psikologis, filosofis, dan
sosiologis. Oleh sebab itu media pembelajarn disesuaikan dengan jenjang
perkembangannya.
4. Ketersediaan
Suatu media pembelajaran yang dianggap sangat layak digunakan namun
media tersebut tidak dapat diakses dan sulit ditemukan, maka media tersebut
tidak dapat digunakan. Jika guru tidak dapat membuat atau menemukan
media tersebut guru bisa memilih alternatif lain, namun tetap sesuai kriteria.
5. Biaya kecil
Media pembelajaran yang dipilih sebaiknya mengeluarkan biaya yangmurah
dan sederhana namun dapat memberi hasil yang banyak dan bagus. Jika
harus menggunakan biaya yang cukup mahal maka hasil yang diharapkan
harus lebih banyak dan bagus.
6. Keterampilan guru
Kreativitas seorang guru diperlukan untuk menggunakan media yang telah
dipilih. Pada saat proses pembelajaran guru mampu mengarahkan
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pengaplikasian media tersebut dengan baik, sehingga proses

pembelajaran

berjalan lancar.
7. Mutu teknis
Mutu teknis pada media pembelajaran sangat mempengaruhi kualitas
penyampaian informasi kepada peserta didik. Contohnya gambar yang
digunakan harus sesuai dengan materi yang ingin disampaikan dan isi
materi yang digunakan berasal dari sumber yang terpercaya.
I. PENGERTIAN EXPLOSION BOX
Explosion box merupakan media visual tiga dimensi. Media ini dapat
dibuat sendiri oleh pendidik berdasarkan biaya dan materi yang ingin
dikembangkan. Media berbentuk kotak ini memiliki 4 sisi dan beberapa lapisan
yang dapat bergerak sehingga memiliki visualisasi yang unik. Keunikan
tersebut dapat menarik perhatian dan mendorong rasa ingin tahu peserta didik
(Pratiwi dan Damayanti, 2019). Hal tersebut juga didukung oleh Nasriya,
(2018) yang mengungkapkan bahwa, media explosion box ini adalah
handmade, sehingga proses pembuatan media ini dapat dijumpai di internet
seperti YouTube, Instagram, dan berbagai sosial media lainnya. Alat dan bahan
yang dibutuhkan pembuatan explosion box yaitu lem, gunting dan kertas,
namun agar media dapat bertahan lama maka pemilihan jenis kertas harus
diperhatikan. Media handmade ini dibuat berdasarkan tingkat kreativitas
seseorang, sementara kreativitas setiap orang berbeda-beda. Oleh sebab itu
media ini unik dan beda dari kotak yang lainnya.
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Explosion box banyak digunakan sebagai kotak hadiah yang di dalam
kotak tersebut berisi kumpulan foto dan gambar. Selain berisi foto dan gambar
explosion box bisa dikembangkan dengan menempelkan berbagai tulisan dan
berbagai macam hal yang ingin diletakkan di dalam kotak tersebut. Hal ini juga
diungkapkan oleh Tirtoni, dkk (2019) bahwa explosion box dapat
dikembangkan menjadi media pembelajaran. Di dalam media explosion box
tersebut berisi suatu konsep atau materi.
Menurut Davidsen, dkk (2019), mengungkapkan bahwa Adanya asumsi
teoritis mengembangkan media pembelajaran dalam mendisain kotak sebagai
media pendukung pembelajaran. Hubungan yang terjadi antara pengetahuan,
ekspresi, dan indera. Hal tersebut menunjukan bahwa belajar bukan sekedar
memahami kata-kata tetapi juga mengeksplorasi dengan menggunakan materi
agar mendorong aktivitas peserta didik. Tanpa bahasa, bahan yang mendasari,
indera, dan lain sebagainya maka tidak terdapat informasi dan aktivitas. Media
pembelajaran berbentuk kotak

yang dijadikan sebagai objek dalam

pembelajaran. Kotak sebagai media pembelajaran didisain mencolok yang
bertujuan untuk, merangsang rasa ingin tahu dan berbagi informasi yang ada di
dalamnya. Explosion box dapat membentuk kebersaman dalam kelompok.
Pemberian kotak akan dilakukan apabila kelompok sudah dibentuk sehingga,
setiap kelompok memiliki kotaknya msing-masing. Pada pengaplikasiannya
peserta didik membuka kotak dan mengeksplor isi yang ada di dalam kotak.
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J. PENGERTIAN RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)
Metode Research and Development (R&D) “merupakan metode penelitian
yang digunakan untuk membuat produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut (Sugiyono, 2015)”. Produk yang dibuat tersebut diharapkan
dapat membantu permasalahan dalam bidang pendidikan. Sebelum membuat
suatu produk tertentu maka perlu dilakukan analisis kebutuhan dan menguji
keefektifan produk tersebut. Terdapat 10 langkah metode Research and
Development (R&D) menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2015).
Langkah-langkah metode Research and Development (R&D) yaitu sebagai
berikut:
1. Potensi dan Masalah
Penelitian dilakukan karena adanya potensi dan masalah. Menurut KBBI
potensi adalah sesuatu yang telah ada sehingga dapat dikembangkan,

dan

masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan). Potensi dan
masalah yang ada dalam penelitian diperoleh melalui kejadian nyata serta
benar adanya.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan

data

dilakukan

untuk

mendapat

informasi

untuk

menentukan perencanaan produk yang dapat mengatasi masalah
tersebut.

Pengumpulan

wawancara, dan lain-lain.
3. Desain Produk

data

dapat

dilakukan

dengan

observasi,
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Desain produk diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Pada awalnya desain produk yang dirancang kualitas dan efektivitasnya
belum dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan harus melewati langkah
selanjutnya.
4. Validasi Desain
Validasi desain dilakukan untuk mengetahui kualitas dan keefektivitasan
produk yang telah dibuat. Validasi ini dilakukan dengan melibatkan para
ahli dibidangnya yang berpengalaman dalm memberi penilaian pada produk
tersebut.
5. Perbaikan Desain
Tugas peneliti setelah memperoleh penilaian dari para ahli yaitu
memperbaiki produk sesuai dengan kritik dan saran yang diterima.
6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan dalam skala kecil dengan kuisioner untuk
memperoleh informasi apakah metode yang digunakan lebih efektif
dibandingkan dengan menggunakan metode lama. Indikator efektivitas
metode baru dapat dilihat dari meningkatnya kecepatan dalam menangkap
materi, peserta didik lebih kreatif, dan meningkatnya hasil belajar.
7. Revisi Produk
Melihat hasil uji coba skala kecil berdasarkan hasil kuisioner perlu
dilakukan revisi kembali untuk meningkatkan keefektivitasan produk. Hasil
belajar tidak diukur dengan menggunakan kuisioner dan memerlukan waktu
yang cukup lama, yaitu menggunakan test dengan instrumen yang valid.
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8. Uji Coba Pemakaian
Produk yang telah melalui proses revisi bisa dinyatakan layak untuk
digunakan pada lingkup pendidikan yang lebih luas. Hasil uji coba
pemakaian ini tetap harus dinilai kekurangan dan hambatan yang terjadi
untuk perbaikan selanjutnya.
9. Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan, jika dalam uji coba pada lingkup pendidikan
yang luas terdapat kekurangan dan hambatan. Revisi produk ini sebagai
proses penyempurnaan dan memproduksi produk yang lebih baik lagi.
10. Pembuatan Produk Masal
Setelah melawati berbagai tahap penilaian dan dinyatakan layak dan efektif
maka, produk tersebut dapat dilakukan produksi masal serta diterapkan pada
lingkup pendidikan yang luas.
K. PENELITIAN YANG RELEVAN
a. Penelitian Nadila (2019) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Gizi Dengan
Media Explosion Box Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Mengenai Anemia
Pada Remaja Putri Di SMAN 23 Jakarta Barat”. Tujuannya adalah untuk
mengetahui pengaruh pendidikan gizi dengan media explosion box terhadap
pengetahuan dan sikap mengenai anemia pada remaja putri di SMA Negeri
23 Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pada
pendidikan gizi dengan media explosion box terhadap pengetahuan dan
sikap remaja putri mengenai anemia (p≤0.05). Kesimpulan pada penelitian
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ini yaitu terdapat pengaruh pendidikan gizi dengan media explosion box
terhadap pengetahuan dan sikap mengenai anemia pada remaja putri.
b. Penelitian

Pramesti

(2019)

yang

berjudul

“Pengembangan

Media

Pembelajaran Explosion Box Kelas VIII SMP Pada Materi Sistem
Pencernaan Makanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media
pembelajaran apa saja yang telah digunakan di sekolah, media apa saja yang
digunakan pada materi sistem pencernaan makanan, serta mengetahui
kualitas dan kelayakan media pembelajaran explosion box untuk kelas VIII.
Pada hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa media pembelajaran
explosion box pada materi sistem pencernaan manusia layak digunakan
dengan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh validator.
c. Penelitian Vianda (2020) dengan judul “Penggunaan Media Explosion Box
Pada Materi Protista Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di SMAN 4
Aceh Barat Daya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat dan
hasil belajar peserta didik pada materi protista menggunakan media
explosion box di SMAN 4 Aceh Barat Daya. Hasil penelitian ini
menunjukan adanya peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media explosion box pada
materi protista dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian diatas mengenai pengembangan
media

pembelajaran

explosion

box

mampu

memberikan

dampak

peningkatan dalam semangat, hasil belajar dan pengetahuan. Pada penelitian
ini diharapkan pengembangan media pembelajaran explosiom box dapat
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memotivasi dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran.
Bagan literartur map dapat dilihat dari gambar 2.1 di bawah ini:
Nadila (2019) yang
berjudul
“Pengaruh
Pendidikan
Gizi
Dengan
Media
Explosion
Box
Terhadap Pengetahuan
Dan Sikap Mengenai
Anemia Pada Remaja
Putri Di SMAN 23
Jakarta Barat”.

Pramesti (2019) yang
berjudul
“Pengembangan Media
Pembelajaran
Explosion Box Kelas
VIII SMP Pada Materi
Sistem
Pencernaan
Makanan”.

Ulya (2020) dengan
judul
“Penggunaan
Media Explosion Box
Pada Materi Protista
Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Di
SMAN 4 Aceh Barat
Daya”.

Relevansi
dari
penelitian
Nadila
(2019): Penggunaan
media pembelajaran
explosion box.

Relevansi
dari
penelitian Pramesti
(2019):
Menggunakan
metode
penelitian
R&D
dan
mengembangkan
media explosion box
pada tingkatan SMP.

Relevansi
dari
penelitian
Ulya
(2020): Penggunaan
explosion box untuk
materi yang cukup
kompleks
yaitu
merujuk
pada
kelompok organisme
terkecil.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah dihasilkannya media
explosion box untuk materi sistem organisasi kehidupan dengan
penambahan permaianan papan menjodohkan gambar, simulasi cuci
tangan, terdapat 3 lapisan dalam 1 box, dan terdapat karet untuk
membantu menutup box. “Pengembangan Media Pembelajaran Biologi
Explosion Box Pada Materi Sistem Organisasi Kehidupan Untuk Kelas
VII”. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk mengetahui
mengetahui pengembangan media explosion box dan layak digunakan
pada materi sistem organisasi kehidupan.

Gambar 2.1 Literatur Map
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L. KERANGKA BERPIKIR
Melalui hasil observasi dan wawancara menunjukan bahwa pentingnya
penggunaan media pembelajaran yang dapat mendorong semangat dan
aktivitas peserta didik. Pembelajaran yang biasanya menggunakan media PPT
sehingga peserta didik

menjadi

bosan, malas

bertanya, serta malas

mendengarkan penjelasan guru dan membuat selama proses pelajaran peserta
didik lebih banyak pasif. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlunya
perubahan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan aktivitas
belajar peserta didik. Dengan menghadirkan media yang unik diharapkan
peserta didik akan antusias dan aktif mengikuti pembelajaran.
Terdapat

berbagai

macam

media

pembelajaran

yang

dapat

dikembangkan, diantaranya alat peraga, scrapbook, flashcard, majalah,
explosion box, dan lain-lain. Dari berbagai

media pembelajaran yang ada

sebagai solusi, peneliti memilih untuk mengembangkan produk explosion box.
Explosion box merupakan media pembelajaran yang berbentuk kubus,
memiliki 4 sisi, dan di dalamnya terdapat berbagai macam materi pelajaran.
Belajar tidak hanya dari buku paket tetapi dapat dikemas menjadi sebuah box,
dengan kesan baru ini akan menarik perhatian dan rasa ingin tahu. Selain itu,
peserta didik harus mengeluarkan usaha untuk membuka dan menutup
explosion box.
Menurut Arsyad dalam Tsanidya (2019) semakin nyata kegiatan yang
melibatkan seluruh indra maka materi akan terserap lebih baik. Didukung juga
oleh Davidsen, dkk (2019) box sebagai media pembelajaran didisain mencolok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

yang bertujuan untuk, merangsang rasa ingin tahu dan berbagi informasi yang
ada di dalamnya.
Peserta

didik

akan

lebih

banyak

berpartisipasi

dalam

proses

pembelajaran, berinteraksi dengan sesama, berdiskusi dan pada akhirnya
meningkatkan minat dan aktivitas belajar biologi. Dari uraian tersebut, maka
kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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1. Media yang selalu digunakan hanya
PPT, video, gambar dan buku
paket.
2. Materi sistem organisasi kehidupan
merupakan materi yang kompleks
karena materi didalamnya dimulai
dari organisasi yang terkecil hingga
organisasi yang besar.
1. Peserta didik kurang termotivasi
dalam belajar khususnya pada jam
terakhir.
2. Peserta didik pasif dalam kegiatan
pembelajaran berlangsung.

1. Nadila (2019) yang berjudul
“Pengaruh Pendidikan Gizi Dengan
Media Explosion Box Terhadap
Pengetahuan Dan Sikap Mengenai
Anemia Pada Remaja Putri Di
SMAN 23 Jakarta Barat”.
2. Pramesti (2019) yang berjudul
“Pengembangan
Media
Pembelajaran Explosion Box Kelas
VIII SMP Pada Materi Sistem
Pencernaan Makanan”.
3. Ulya
(2020)
dengan
judul
“Penggunaan Media Explosion Box
Pada Materi Protista Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa
Di SMAN 4 Aceh Barat Daya”.

Dihasilkan
produk
media
pembelajaran explosion box untuk
materi pada KD 3.6 Sistem organisasi
kehidupan
dengan
penambahan
permainan
papan
menjodohkan
gambar, simulasi cuci tangan,
terdapat 3 lapisan dalam 1 box, dan
terdapat karet untuk membantu
menutup box.

Terdapat berbagai macam media
pembelajaran yang dapat dikembangkan,
diantaranya alat peraga, scrapbook,
flashcard, majalah, explosion box, dan
lain-lain.

1. Tirtoni, dkk (2019) mengungkapkan
bahwa
explosion
box
awalnya
digunakan sebagai kotak kado. Pada
saat ini explosion box dikembangkan
sebagai
media
pembelajaran.
Pengembangan explosion box ini
memberikan kesan baru bahwa belajar
tidak hanya melalui buku paket.
2. Menurut Davidsen, dkk (2019)
explosion
box
sebagai
media
pembelajaran didisain mencolok yang
bertujuan untuk, merangsang rasa ingin
tahu dan berbagi informasi yang ada di
dalamnya.

Pengembangan Media Pembelajaran
Explosion Box Pada Materi Sistem
Organisasi Kehidupan Untuk Kelas VII

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan Research
and Development. Sugiyono (2015), mengungkapkan bahwa Research and
Development merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan
suatu produk dan menguji keefektifan produk yang telah dibuat. Dalam
menghasilkan produk tertentu dibutuhkan peneliti melakukan analisis kebutuhan
(metode observasi dan wawancara) dan menguji keefektifan produk tersebut
dalam masyarakat luas.
Sukmadinata, (2008) dalam Haryati (2012), penelitian dan pengembangan
adalah metode penelitian yang menghasilkan produk baru atau penyempurnaan
produk terdahulu. Produk yang dibuat bisa berupa software atau hardware (buku,
explosion box, dan alat bantu lainnya). Research and Development ini sangat
berbeda dengan penelitian lainnya karena metode ini menghasilkan produk yang
bisa langsung digunakan bila dibandingkan dengan metode penelitian lain yang
hanya menghasilkan saran-saran untuk perbaikan.
Dalam penelitian ini akan menghasilkan produk akhir yaitu explosion box
pada materi organisasi kehidupan. Terdapat langkah-langkah dalam melaksanakan
metode penelitian Research and Development menurut Sugiyono (2015) yaitu
sebagai berikut:

28
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Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Ujicoba
pemakaian

Revisi Produk

Ujicoba
Produk

Revisi Desain

Revisi
Produk

Produksi Masal

Gambar 3.1 Langkah-langkah Metode Research and Development (R&D)
menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2015)

Pada penelitian dan pengembangan explosion box ini hanya dilakukan
lima tahap. Tahapan yang dilakukan antara lain: potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain. Dikarenakan
keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan sehingga 5 tahapan dirasa cukup.
Kelayakan pengembangan produk dapat dilihat dari hasil tahap validasi yang
dilakukan. Penilaian validasi dilakukan bersama 2 guru SMP kelas VII, 1 dosen
ahli media, dan 1 dosen ahli produk. Setelah memperoleh hasil penilaian dari
validador maka dapat dijadikan sumber perbaikan dan referensi media
pembelajaran ini layak dierapkan dalam pembelajaran di kelas.
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B. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN PENGEMBANGAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur metode R&D. Langkah-langakah
pengembangan yang peneliti lakukan diuraikan sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Penelitian

dilakukan

karena

adanya

permasalah.

Masalah

yang

dikemukakan yarus disajikan dengan data yang diperoleh dari observasi atau
percoban. Potensi dalam hal ini berarti sesuatu hal yang dapat dikembangkan
untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari permasalahan yang ditemukan
maka peneliti dapat menggunakan potensi yang dapat dilakukan. Pada saat
melaksanakan kegiatan PLP KP di SMP Budya Wacana peneliti menemukan
permasalahan dalam pembelajaran biologi khususnya pada materi organisasi
kehidupan. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti mengajukan
rancangan pengembangan media belajar yaitu explosion box.
2. Pengumpulan Data
Setelah peneliti menemukan permasalahan dan potensi, maka selanjutnya
melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperkuat
informasi dalam merancang produk yang diharapkan dapat mengatasi
permasalahan

yang ditemukan. Pengumpulan

data dilakukan dengan

wawancara terstruktur pada guru biologi yang mengampu kelas VII diempat
sekolah yaitu SMP Negeri 2 Sangatta Utara, SMP ST. Fransiskus Assisi
Sangatta, SMP Negeri 1 Berbah, dan SMP Budi Utama. Peneliti juga
melakukan wawancara tak terstruktur pada beberapa peserta didik untuk
mengetahui kendala yang meraka alami.

Hasil wawancara akan dijadikan
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bahan pertimbangan dalam mendisain media pembelajaran. Selanjutnya untuk
memperkuat informasi peneliti melakukan studi literatur sebagai bahan dalam
menunjang penelitian dan pengembangan media pembelajaran yaitu explosion
box.
3. Desain Produk
Media pembelajaran yang akan dikembangkan yaitu explosion box.
Explosion box merupakan media pembelajaran yang berbentuk kubus.
Explosion box berisikan materi pembelajaran, permainan, lembar kerja peserta
didik, dan lembar prktikum. Pengembangan yang dilakukan yaitu penyajian
materi dikemas dalam tiga lapisan dalam satu box, lipatan kertas, permainan
simulasi cuci tangan, lembar kerja peserta didik dan lembar praktikum.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan tahapan untuk menilai kelayakan produk yang
dirancang. Validasi desain dilakukan dengan menghadirkan para ahli yang
berpengalaman untuk memberi penilaian pada produk media pembelajaran
yang dirancang. Validator diminta untuk mengisi kuisioner yang telah
disediakan untuk memberi kritik dan saran.
5. Revisi Desain
Setelah produk media pembelajaran telah divalidasi oleh para ahli maka
akan didapatkan kritik dan saran yang harus diperbaiki. Kritik dan saran yang
diterima peneliti mencoba memperbaiki atau meminimalisir kelemahan dari
produk tersebut. Pada penelitian ini produk media pembelajaran yang
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dikembangkan yaitu explosion box pada materi organisasi kehidupan untuk
kelas VII. Namun pada penelitian ini hanya dilakukan dengan 5 tahapan saja
dikarenakan

keterbatasan

waktu

dan

situasi

lingkungan

yang

tidak

memungkinkan.
C. SPESIFIKASI PRODUK
Setelah mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi pada proses
pembelajaran melalui kegiatan observasi dan wawancara. Maka menghasilkan
suatu produk berupa media pembelajaran yaitu explosion box. Explosion box ini
ditujukan pada materi organisasi kehidupan untuk kelas VIII. Explosion box ini
memiliki 3 lapisan berbentuk kubus. Desain explosion box ini menggunakan
aplikasi Canva, berikut uraian spesifikasi produk:
1. Pada lapisan pertama

berukuran 25cm×25cm, lapisan pertama ini

digunakan untuk pertemuan 1.
2. Lapisan kedua berukuran 21cm×21cm, lapisan pertama ini digunakan
untuk pertemuan 2 dan 3.
3. Lapisan ketiga berukuran 18cm×18cm, lapisan pertama ini digunakan
untuk pertemuan 4.
4. Bahan pada kotak ini adalah kertas karton padi dan untuk bagian isi
dalamnya menggunakan jenis hard paper dan kertas ivory 260gram
dengan warna yang beragam.
5. Terdapat karet elastis yang bertujuan untuk membantu dalam menutup
kotak tersebut.
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6. Explosion box ini berisi materi, permainan, lembar kerja peserta didik,
dan lembar praktikum.
7. Terdapat permainan simulasi cuci tangan yang dikaitkan dengan covid19, papan menjodohkan, teka-teki silang, dan kumpulan gambar.
8. Pada box ini materi dikemas dalam bentuk lipatan kertas sehingga
dapat menarik motorik peserta didik dalam pembelajaran. Explosion
box ini sangat cocok digunakan dalam kelompok karena kotak ini
memiliki beberapa sisi yang berbeda.
D. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Dalam melakukan penelitian dan pengembangan ini peneliti melakukan
teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi literatur, dan
kuisioner. Berikut adalah penjelasan dari berbagai teknik tersebut yaitu:
1. Observasi
Observasi dilakukan pada saat peneliti melaksanakan program PLP KP di
SMP Budya Wacana. Teknik observasi yang dilakukan tak berstruktur lalu
mencatat hal-hal menarik selama proses pembelajaran. Dari hasil
pengamatan pada observasi kemudian dianalisis dan dapat menarik
kesimpulan untuk mendapatkan data kebutuhan.
2. Wawancara
Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan cara wawancara.
Wawancara dilakukan pada guru SMP kelas VIII dan beberapa peserta
didik. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa peserta didik secara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

tak berstruktur dalam bentuk sharing, untuk mengetahui informasi
kebutuhan dari sudut pandang peserta didik. Wawancara pada guru
dilakukan untuk mendapatkan infomasi atau data dari sudut pandang guru
yang mengajar dan mengetahui karakteristik peserta didik. Melakukan
wawancara terhadap guru dilakukan dengan cara struktural berikut adalah
uraian pertanyaan wawancara.
3. Dokumen Studi
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan dokumen studi ketika
peneliti melaksanakan kegiatan PLP KP di SMP Budya Wacana. Hasil dari
kegiatan PLP KP tersebut peneliti menyusun dokumen dan membahas
kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik. Untuk memperkuat hal tersebut
peneliti mencari dan menganalisis referensi dari berbagai jurnal.
Berdasarkan hasil dokumen tersebut peneliti merancang produk berupa
media pembelajaran biologi yaitu explosion box. Dalam merancang media
pembelajaran explosion box ini telah disesuaikan dengan kebutuhan guru
dan sekolah khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran biologi.
4. Kuisioner
Pada penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mengetahui
kevalidan media pembelajaran yaitu explosion box. Hasil dari kuisioner ini
untuk melihat kelayakan media pembelajaran yang telah dirancang.
Penyusunan lembar kuisioner ini terbagi atas 2 macam yaitu, lembar
kuisioner untuk point penilaian media dan lembar kuisioner untuk point
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penilaian materi. Khusus guru sebagai validator mengisi lembar kuisioner
penilaian media dan penilaian materi. Hal tersebut dikarenakan guru
dianggap sebagai ahli media dan materi dan juga guru mengetahui
kebutuhan peserta didik di kelas. Lembar kuisioner digunakan pada saat
tahap validasi desain produk oleh keempat validator. Keempat validator
tersebut terdiri dari 2 guru SMP (praktisi pembelajaran SMP N 1 Berbah
dan praktisi pembelajaran SMP Budya Wacana), 1 ahli media yang
merupakan salah satu dosen pendidikan biologi di universitas sanata
dharma (Dr. Lusia Diana Handoyo, M.Si) dan 1 ahli materi yang
merupakan salah satu dosen pendidikan biologi di (Dr.Ir.P. Wiryono P.SJ).
Pemilihan validator berdasarkan kriteria yang sesuai dengan ranahnya dan
berkompeten pada bidangnya . Hasil penilaian dari keempat validator akan
di gunakan sebagai bahan perbaikan dari kritik dan saran yang diterima.
Berikut adalah kisi-kisi lembar kuisioner untuk validator:
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Kuisioner
No.
1.

2

Pernyataan
Aspek yang dinilai
A. Aspek Konten/Isi
Kesesuaian materi dengan (KI) kompetensi inti
dan (KD) Kompetensi dasar.
1. KI 3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi,
seni,
budaya
terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
2. KD 3.6 Mengidentifikasi sistem
organisasi kehidupan mulai dari tingkat
sel sampai organisme dan komposisi
utama penyusun sel.
3. KD 4.6 Membuat model struktur sel
tumbuhan/hewan.

Menyajikan materi sesuai KD 3.6 dan 4.6.
pada explosion box dengan indikator yang
ingin dicapai.
1. 3.6.1.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa mampu
menjelaskan tingkatan hierarki kehidupandari
yang terkecil hingga terbesar.
2. 3.6.2.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa mampu
menjelaskan pengertian sel dan mejelaskan
fungsi organel-orgnel sel tumbuhan dan
hewan.
3. 3.6.3.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa mampu
meganalisis pengertian jaringan pada makhluk
hidup.
4.
3.6.4.1 Melalui praktikum siswa mampu
mengamati hasil praktikum pengamatan sel
tumbuhan
dan
hewan
menggunakan
mikroskop.
5. 3.6.5.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa dapat
membedakan organ dan sistem organ.

Indikator

Skor

Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
ketiga aspek

4

Jika memenuhi 6-9
aspek
Jika memenuhi 4-5
aspek
Jika memenuhi 2-3
aspek
Jika memenuhi 1
aspek

4

3
2
1

3
2
1
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3.

4.

5.

6. 3.6.6.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa dapat
megalisis berbagai contoh sistem organ yang
menyusun organisme.
7. 3.6.6.1 Melalui penggunaan media
pembelajaran explosion box siswa dapat
menunjukan urutan organisasi kehidupan dari
tingkat terendah sampai tertinggi.
8. 4.6.1.1 Melalui penilaian produk siswa
membuat
sel
tumbuhan
dan
hewan
menggunakan bahan
sederhana
secara
berkelompok.
9. 4.6.1.2 Melalui kegiatan presentasi dan
diskusi bersama kelompok siswa dapat
terampil berbicara di depan kelas.
Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran
keilmuan.
1.
Materi pada layer terluar sesuai dengan
kebenaran keilmuan.
2.
Materi pada layer kedua sesuai dengan
kebenaran keilmuan.
3.
Materi pada layer terdalam sesuai
dengan kebenaran keilmuan.

Penempatan materi dalam media sesuai dengan
pendekatan keilmuan yang sesuai (pendekatan
saintifik).
1.
Penempatan materi pada layer terluar
sesuai dengan urutan pendekatan
saintifik.
2.
Penempatan materi pada layer kedua
sesuai dengan urutan pendekatan
saintifik.
3.
Penempatan materi pada layer
terdalam sesuai dengan urutan
pendekatan saintifik.
B. Aspek Sajian
Kesesuaian soal-soal LKS dengan materi
sistem organisasi kehidupan.
1.
Soal-soal LKS berkaitan dengan materi
sesuai dengan judul materi.
2.
Soal-soal LKS sesuai dengan indikator

Jika memenuhi 3
aspek

4

Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek

3

Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1

4

2
1

4
3
2
1

3
2
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3.

6.

7.

8.

yang ingin dicapai.
Soal-soal LKS sesuai dengan tujuan
pembelajaran.

1

Kelengkapan penyajian materi
1.
Cover atau sampul pada explosion box.
2.
Sub-bab materi yang sesuai.
3.
Terdapat LKS.
4.
Terdapat lembar praktikum, yang
sesuai.
5.
Terdapat lembar penilaian produk yang
sesuai.
Materi pada explosion box sesuai dengan
perkembangan peserta didik.
1.
Materi dikemas secara unik dan kreaif.
2.
Terdapat permainan pada box sebagai
apersepsi.
3.
Soal pada LKS mampu mengajak
peserta didik untuk berfikir kreatif dan
bekerja dalam kelompok.

Jika memenuhi 4-5
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek

4

Pemilihan gambar yang sesuai.
1.
Gambar yang digunakan proporsional.
2.
Gambar saling berkaitan dengan subbab.
3.
Gambar jelas dan menarik.

Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek

4

Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek

4

C. Aspek Tampilan
Tampilan
9.
luar box menarik.
1. Desain cover menarik.
2. Ukuran box proporsional.
3. Warna box yang netral dan sesuai.

10.

aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek

Kualitas box yang digunakan.
1. Bahan box yang digunakan kokoh.

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

4
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2. Box yang digunakan dapat digunakan
berkali-kali.
3. Ukuran box proporsional.

11.

12.

13.

14

Kualitas bahan kertas.
1. Kertas yang kokoh.
2. Tahan lama.
3. Kertas tidak mudah lepas dari box.

Pemilihan warna pada media.
1. Pemilihan warna yang netral pada sisi
luar box.
2. Perpaduan warna kertas pada media.
3. Warna background bagian dalam box
menarik dan bertema berkaitan dengan
materi.

Penggunaan font yang sesuai.
1. Menggunakan font yang dapat dibaca.
2. Ukuran font sesuai dan dapat dibaca.
3. Warna font konras dengan warna
background kertas.

Kemudahan dalam menggunakan media.
1. Terdapat panduan penggunaan.
2. Terdapat alat bantu untuk menutup dan
membuka media.
3. Mudah untuk dibawa/dipindahkan.

Desain
15. materi dalam explosion box.
1. Desain yang kreatif.

Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek

3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
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2. Desain materi yang mampu
menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan.
3. Desain yang mendorong keaktifan
dalam membuka media.

16.

Desain permainan simulasi cuci tangan yang
menarik perhatian peserta didik.
1. Ilustrasinya berkaitan dengan materi.
2. Terdapat panduan penggunaan
permainan.
3. Mampu membangkitkan minat belajar
peserta didik.

Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek
Jika memenuhi 3
aspek
Jika memenuhi 2
aspek
Jika memenuhi 1
aspek
Jika tidak
memenuhi ketiga
aspek

3
2
1

4
3
2
1

E. TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam penelitian ini dilakukan analisis datang yaitu dengan teknik
penelitian kuantitatif dan kualitatif.
1. Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data berupa fakta-fakta. Untuk
memperoleh informasi yang jelas terhadap sesuatu yang diteliti, sehingga
teknik pengumpulan data bersifat trianggulasi (gabungan). Analisis data
yang dilakukan berdasarkan hasil fakta-fakta yang terdapat di lapangan lalu
dianalisis menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015). Analisis data
kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari saran atau komenar dari para
validator. Saran atau komentar dianalisis untuk melihat sejauh mana
kelayakan media pembelajaran yang dirancang.
2. Analisis Data Kuantitatif
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Analisis data kuantitatif merupakan teknik analisis data berdasarkan hasil
insrumen penelitian. Data yang didapat berupa angka akan dianalisis dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat kalayakan (Sugiyono, 2015). Data
didapatkan dari hasil penilaian dari para validator. Skala yang terdapat pada
lembar kuisioner validasi yaitu: skala 1= tidak relevan, skala 2= kurang
relevan, skala 3= relevan/baik, dan skala 4= sangat relevan/sangat baik.
Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan rekapitulasi serta menghitung
rerata skor hasil validasi menggunakan skala likert dengan rumus sebagai
berikut: Rumus: RS = (m-n)/k
Keterangan:
RS= Rentang Skala
m= Angka tertinggi dalam pengukuran
n= Angka terendah dalam pengukuran
k= Banyaknya kategori yang dibentuk

Tabel 3.2 Skala Likert
Kategori

Interval Skala

Sangat Baik

3,25≤x≤4

Baik

2,5≤x≤3,25

Cukup Baik

1,75≤x≤2,5

Kurang Baik

1≤x≤1,75
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Hasil perhitungan skor pada masing-masing validasi akan dicari rata-rata
skornya, selanjutnya perolehan rata-rata skor dikonversi berdasarkan tabel skala
likert di atas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN
Analisis kebutuhan dalam penelitian ini dilakukan di empat Sekolah
Menengah Pertama (SMP), yaitu: SMP N 2 Sangatta Utara, SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta, SMP N 1 Berbah, dan SMP Budi Utama. Data analisis kebutuhan
dilakukan dengan observasi ketika melakukan kegiatan PLP KP di SMP Budya
Wacana, wawancara kepada guru biologi kelas VII secara berstruktur dan
wawancara kepada beberapa perserta didik secara tak berstruktur yaitu berbagi
pengalaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi dan
permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran khususnya pada
materi sistem organisasi kehidupan kelas VII.
Peneliti melibatkan 2 jenis sekolah yaitu sekolah negeri dan sekolah
swasta. Melihat perbedaan dari keduannya dimana sekolah swasta dikelola oleh
pihak swasta dan sekolah negeri dikelolah oleh pihak pemerintah. Adanya
perbedaan ini akan menimbulkan berbedaan contohnya jumlah peserta didik,
fasilitas dan lain-lain. Selain itu peneliti mengumpulkan data dari 2 wilayah yang
berbeda yaitu sekolah yang ada di Yogyakarta dan Kalimantan Timur khususnya
di kota Sangatta. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya persamaan dan
perbedaan dalam proses pembelajaran pada berbagai wilayah. Data yang
diperoleh dianalisis untuk melihat
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permasalahan dan pandangan dari berbagai sumber yang berpengalaman dalam
bidang pendidikan.
Dalam kegiatan wawancara ini peneliti telah menyususun 12 butir
pertanyaan. Pertanyaan yang disusun untuk memperoleh data yang diperlukan
oleh peneliti sebagai sumber landasan untuk melihat permasalahan yang terjadi
dalam pembelajaran. Adapun data hasil wawancara analisis kebutuhan dapat
dilihat pada tabel 4.1. Selain itu, hasil analisis kebutuhan dari berbagai sumber
digunakan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan

media

pembelajaran explosion box pada materi sistem organisasi kehidupan untuk kelas
VII.
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan
Daftar
Pertanyaan

SMP N 2 Sangatta Utara

Bagaimana
karakteristik
siswa
SMP
selama
pembelajaran?

Pada dasarnya baik,
namun karena saat ini full
day school membuat
siswa mengantuk pada
jam terakhir pelajaran.

SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta
Sangat antusias ketika
dalam proses pembelajaran
menggunakan media yang
mampu
membantu
mempermudah
siswa
dalam
menerima
dan
memahami
pelajaran.
Siswa kurang antusias dan
kurang
aktif
ketika
pembelajaran
menggunakan media yang
sudah
sering
mereka
jumpai seperti buku paket.

SMP N 1 Berbah

SMP Budi Utama

Siswa SMP khususnya
kelas VII merupakan
peralihan dari masa
SD. Aktif, dan
cenderung masih ingin
bermain.

Karakteristik siswa
SMP Budi Utama
sangat variatif (tidak
sama siswa satu dengan
lainnya) jika di lihat
dari kemampuan
intelektualnya,
kemampuan berpikir,
keadaan latar belakang,
status sosial, perbedaan
kepribadian/sikap,
minat terhadap belajar

Metode apa saja Ceramah, diskusi, dan
yang
bapak/ibu tanya jawab.
gunakan
dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran?

Diskusi,
penugasan, Saintifik,
demonstrasi,
ceramah, observasi/praktikum,
pengamatan (eksperimen), tanya jawab, diskusi.
tanya jawab dan presentasi.

Metode ceramah plus
tanya jawab, diskusi,
kerja
Kelompok,
demontrasi,
eksperimen,
pemecahan masalah

Apa
yang Suatu alat yang dapat
bapak/ibu ketahui membangkitkan semangat
tentang
media belajar.

Media pembelajaran adalah Media pembelajaran
alat yang dapat membantu merupakan alat yang
proses belajar mengajar
dapat menyampaikan
sebagai perantara

mengefektifkan
komunikasi dan
interaksi antara guru
dan siswa sehingga
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Daftar
Pertanyaan

SMP N 2 Sangatta Utara

SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta

SMP N 1 Berbah

SMP Budi Utama

pembelajaran?

komunikasi antara guru
materi.
dengan siswa yang
berfungsi sebagai penyalur
pesan ajar dan memperjelas
makna pesan yang
disampaikan sehingga
dapat mencapai tujuan
pembelajaran.

dapat merangsang
pikiran, perasaan,
perhatian dan minat
serta perhatian siswa
sehingga proses belajar
mengajar dapat
berjalan dengan baik

Media apa saja Gambar, demonstrasi,
yang
ada
di komputer dan LCD.
sekolah ini?

Torso, komputer,
LCD/infokus, mikroskop,
labtop, preparat sel hewan
dan tumbuhan, alat peraga,
speaker, bahan tayang,
gambar/foto, buku, papan
tulis, dll

Alat peraga, preparat
awetan, torso, poster,
model sel, dan LCD.

Laboratorium IPA
beserta isi di dalamnya
(Alat peraga,torso dll)

Media
Gambar, demonstrasi, dan
pembelajaran apa LCD (PPT dan video).
yang
bapak/ibu
gunakan
dalam
pembelajaran?

torso, komputer,
LCD/infokus, mikroskop,
labtop, preparat sel hewan
dan tumbuhan, alat peraga,
speaker, bahan tayang,
gambar/foto, buku, papan
tulis.

Alat peraga, preparat
awetan, torso, poster,
model sel, dan LCD
(PPT, video dan
gambar), objek
langsung (makhluk
hidup dan lingkungan
alam sekolah)

Laboratorium IPA
beserta isi di dalamnya
(Alat peraga,torso dll)

Apakah

Ya, siswa sangat antisias

Ya, sangat antusias

Ya siswa lebih

siswa Ya, sangat antusias

Komputer,
Laptop,LCD, Internet

Komputer, Laptop,
LCD, Internet
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Daftar
Pertanyaan

SMP N 2 Sangatta Utara

SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta

SMP N 1 Berbah

SMP Budi Utama

antusias
ketika dengan hal baru.
belajar
menggunakan
media yang baru
atau unik?

dalam belajar karena media
yang baru atau unik dapat
menarik perhatian siswa
sehingga pembelajaran
terpusat pada siswa
sehingga siswa akan
terlibat aktif dan tidak ada
yang fasif

dan didukung pada
kegiatan kurikulum
2013, dimana
pembelajaran berpusat
pada siswa.

antusias, pembelajaran
akan lebih menarik
perhatian, siswa lebih
banyak melakukan
kegiatan belajar sebab
tidak hanya
mendengarkan uraian
guru, tetapi juga
aktivitas lain seperti
mengamati, melakukan,
dan
mendemonstrasikan

Bagaimana
karakteristik
materi organisasi
kehidupan?

materi organisasi
kehidupan sel adalah
materinya yang cukup
banyak dan dalam proses
pengajarannya harus
menggunakan media
pembelajaran yang tepat
dan menuntut
memperbanyak praktikum/
pengamatan.

Menjelaskan materi
dari bagian yang
umum hingga khusus.
Materi yang tak
terlihat hingga yang
dapat dilihat.

materi organisasi
kehidupan sulit
dipahami dan diterima
oleh siswa, karena
materi ini cukup luas
dalam pembelajarannya
mulai dari sel, jaringan,
organ, sistem organ dan
organisme.

Pengamatan dan diskusi.

Menonton video,
menganalisis

Metode pembelajaran
yang saya lakukan

Materi yang cukup luas
dan banyak hal yang harus
dipahami seperti bagianbagian sel.

Menurut
Diskusi dan tanya jawab
bapak/ibu metode
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Daftar
Pertanyaan

SMP N 2 Sangatta Utara

SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta

apa yang cocok
untuk menerapkan
KD 3.6 dan 4.6?

SMP N 1 Berbah

SMP Budi Utama

(praktikum), tanya
jawab, dan membuat
model sel 3D.

dalam materi ini,
metode ceramah plus,
menggunakan LCD
proyektor dalam
menyampaikan materi.,
diskusi dan eksperimen

Bagaimana respon Kurang tertarik
siswa
dalam
proses
pembelajaran
materi organisasi
kehidupan?

Sangat baik dan siswa
sangat antusias dalam
belajar

Antusias dan tertarik

Siswa antusias dan
tertarik dalam proses
belajar mengajar

Apakah bapak/ibu Belum pernah
pernah
meggunakan
explosion
box
untuk
pembelajaran
biologi?

Belum pernah

Belum pernah

Belum pernah

Apa yang harus Gambar yang menarik.
ditambahkan dari
materi organisasi
kehidupan untuk
melengkapi media

Materi dan gambar-gambar Mengkaitkan materi
yang ingin disampaikan
dengan kehidupan
pengajar/ guru kepada
sehari-hari.
siswa sesuai dengan silabus

Secara khusus belum
pernah menggunakan
media explosion box
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Daftar
Pertanyaan

SMP N 2 Sangatta Utara

SMP ST. Fransiskus
Asissi Sangatta

SMP N 1 Berbah

SMP Budi Utama

explosion box?
Bagaimana
pendapat
bapak/ibu
mengenai
pembelajaran jika
menggunakan
explosion
box
pada
materi
organisasi
kehidupan?

Siswa akan lebih aktif dan
terpacu semangat belajar
karena
menggunakan
media pembelajaran yang
baru.

Sangat baik karena dengan Menarik,
karena
menggunakan
explosion memberi suasana baru
box pada materi organisasi dalam belajara.
kehidupan sel pengajar/
guru
dapat
menggambarkan organisasi
kehidupan sel dengan
bentuk
yang
menarik
sehingga menarik perhatian
siswa.

Cukup menarik media
explosion box ini di
pakai untuk media
pembelajaran
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Berdasarkan hasil wawancara ditunjukkan bahwa peserta didik akan
sangat berantusias apabila menggunakan media pembelajaran yang unik. Hal ini
dikarenakan media yang unik memberikan pengalaman baru dan mengajak peserta
didik untuk beraktivitas. Media pembelajaran menggunakan explosion box
mampu merealisasikan karakteristik dari kurikulum 2013, di mana pembelajaran
berpusat pada peserta didik.
Hasil wawancara dan hasil observasi siswa membutuhkan inovasi belajar
yang menyenangkan dan mampu mendorong peserta didik untuk beraktivitas.
Timbulnya perasaan yang senang dan keaktifan dalam belajar menciptakan
suasana pengalaman belajar yang baru. Adanya pengalaman baru dan menarik
tersebut serta dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari akan memacu peserta
didik untuk semangat belajar.
B. HASIL PENGEMBANGAN PRODUK AWAL
Pengembangan media pembelajaran explosion box ini dilakukan dengan
beberapa tahapan yaitu:
1. Pengumpulan materi dari berbagai sumber
Pengumpulan materi dari berbagai sumber diperoleh dari buku paket
kurikulum 2013 dan dari jurnal sains.
2. Membuat perangkat pembelajaran
Menentukan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan belajar sesuai
dengan kompetensi dasar pada materi sistem organisasi kehidupan.
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Peneliti juga membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
terintegrasi dengan penggunaan explosion box.
3. Desain produk
Desain produk explosion box pertama menentukan ukuran box yang
sesuai, model, warna dan pemilihan bahan yang kokoh. Explosion box ini
berbentuk kubus, terdiri dari tiga layer dan memiliki empat sisi, terdapat
nomor setiap sisinya. Kemudian terdapat karet penutup pada setiap layer
agar mempermudah menutup box. Uraian dari setiap layer dijelaskan
sebagai berikut:
a. Layer terluar atau layer satu
Pada layer ini terdapat penutup box yang di atasnya yang merupakan
cover. Bagian samping layer terluar ini terdapat panduan penggunaan.
Pada sisi 1 terdapat permainan simulasi pentingnya cuci tangan. Pada sisi
2 terdapat materi pada pertemuan pertama. Sisi 3 terdapat permainan
mencocokkan bagian-bagian sel. Selanjutnya sisi 4 terdapat Lembar
Kerja Peserta Didik.
b. Layer tengah atau layer dua
Pada sisi 1 terdapat materi untuk pertemuan kedua. Sisi 2 terdapat
sambungan materi pada pertemuan kedua. Sisi 3 terdapat Lembar Kerja
Peserta Didik. Lalu pada sisi 4 terdapaat lembar praktikum.
c. Layer terdalam atau layer tiga
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Pada layer ini bagian tengah terdapat gambar sistem-sistem organ. Sisi 1
terdapat materi organ hewan, sisi 2 terdapat materi organ tumbuhan, sisi
3 terdapat materi sistem organ. Kemudian sisi 4 terdapat Lembar Kerja
Peserta Didik dan lembar projek.
4. Membuat kuisioner validasi
Peneliti membuat kuisioner validasi beserta dengan rubriknya. Kuisioner
validasi ini akan dinilai oleh 4 validator. Validator yang berpartisipasi
dalam memberi penilaian diantaranya yaitu, 1 ahli media, 1 ahli materi,
dan 2 praktisi pembelajaran.
Berikut ini adalah gambar-gambar yang merupakan hasil
pengembangan produk awal:

Gambar 4.1 Bagian Penutup box

Gambar 4.2 Amplop panduan
penggunaan
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Gambar 4.3 Sisi satu pada layer

Gambar 4.4 Sisi dua pada layer

satu

satu

Gambar 4.5 Sisi tiga pada layer

Gambar 4.6 Sisi empat pada

satu

layer satu
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Gambar 4.7 Sisi satu pada layer

Gambar 4.8 Sisi dua pada layer

dua

dua

Gambar 4.9 Sisi tiga pada layer

Gambar 4.10 Sisi empat pada

dua

layer dua
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Gambar 4.11 Sisi satu pada layer

Gambar 4.12 Sisi dua pada

tiga

layer tiga

Gambar 4.13 Sisi tiga pada layer

Gambar 4.14 Sisi empat pada
layer empat

tiga
Gambar 4.15 Bagian tengah box pada
layer tiga
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C. HASIL VALIDASI PRODUK
Validasi produk dinilai oleh 4 validator. Validator berpartisipasi dalam
memberi penilaian di antaranya yaitu, 1 ahli media, 1 ahli materi, dan 2 praktisi
pembelajaran. Subyek ahli media dan ahli materi yang merupakan dosen program
studi Pendidikan Biologi

Universitas Sanata Dharma. Subyek praktisi

pembelajaran yaitu merupakan guru biologi SMP N 1 Berbah dan SMP Budya
Wacana Yogyakarta. Berikut adalah hasil penilaian produk dari masing-masing
validator:
1.

Hasil validasi oleh ahli media
Validasi oleh ahli media yang dilakukan oleh dosen pendidikan biologi
dengan inisial LDH. Validasi media explosion box dilakukan pada tanggal 7
September 2020. Hasil validasi oleh ahli media dapat dilihat pada tabel 4.2 di
bawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Validasi Oleh Ahli Media
No.

Deskripsi

Skor

1.

Tampilan luar menarik

3

2.

Kualitas box yang digunakan

4

3.

Kualitas bahan kertas

4

4.

Pemilihan warna pada media

4

5.

Penggunaan font yang sesuai

4

6.

Kemudahan dalam menggunakan media

3

7.

Desain materi dalam box

4

8.

Desain permainan simulasi cuci tangan yang menarik

3
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perhatian peserta didik
Skor Total
Skor rata-rata

29
3,62

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media diperoleh skor
rata-rata produk explosion box yaitu 3,62. Skor rata-rata ini masuk dalam
kategori sangat baik. Hasil validasi tersebut media pembelajaran explosion
box layak digunakan dengan revisi sesuai saran perbaikan. Adapun saran
perbaikan yaitu pada bagian yang kurang kuat melekat, keterangan nomor
yang kurang jelas, gambar diurutkan dari organisasi sederhana hingga yang
kompleks, kesesuaian ukuran amplop dan isi amplop, dan gambar pada
ilustrasi cuci tangan harus di tambahkan penggunaan sabun agar tidak
menimbulkan miskonsepsi.
2.

Hasil validasi oleh ahli materi
Validasi oleh ahli materi dilakukan oleh dosen pendidikan biologi dengan
inisial PWP. Validasi media explosion box dilakukan pada tanggal 26
Oktober 2020. Hasil validasi oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel 4.3 di
bawah ini:

Tabel 4.3 Hasil Validasi Oleh Ahli Materi
No.
Deskripsi
1.
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD).
2.
Menyajikan materi sesuai KD 3.6 dan 4.6 pada
explosion box dengan indikator yang ingin dicapai.
3.
Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran
keilmuan.

Skor
4
4
3
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4.

Penemuan materi dalam media sesuai dengan
pendekatan keilmuan yang sesuai
(pendekaan
saintifik).
5.
Kesesuaian soal-soal LKS dengan materi sistem
organisasi kehidupan.
6.
Kelengkapan penyajian materi
7.
Materi pada explosion box sesuai dengan
perkembangan peserta didik
8.
Pemilihan gambar yang sesuai
9.
Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Total Skor
Skor Rata-rata

4

3
4
4
4
4
34
3,77

Pada hasil validasi oleh ahli materi untuk media explosion box memperoleh
hasil skor rata-rata 3,77. Skor rata-rata ini masuk ke dalam kategori sangat
baik. berdasarkan hasil validasi media explosion box layak digunakan dengan
revisi sesuai saran perbaikan. Saran perbaikan diantaranya adalah terkait
dengan soal yang harus disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan.
3.

Hasil validasi oleh praktisi pembelajaran
Validasi yang dilakukan oleh praktisi pembelajaran untuk mengetahui
kelayakan dan kualitas dari media explosion box. Validasi ini dilakukan
sebanyak 2 kali yaitu praktisi pembelajaran dari SMPN 1 Berbah yang
merupakan seorang guru biologi dengan inisial WLLA.Validasi ini dilakukan
pada tanggal 19 September 2020. Praktisi pembelajaran dari SMP Budya
Wacana Yogyakarta yang merupakan seorang guru biologi dengan inisial
MKP. Validasi ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020. Hasil dari kedua
praktisi pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.3 berikut ini:
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Tabel 4.4 Hasil Validasi Oleh Praktisi Pembelajaran SMP N 1
Berbah
No.

Deskripsi
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan
1.
Kompetensi Dasar (KD).
Menyajikan materi sesuai KD 3.6 dan 4.6 pada
2.
explosion box dengan indikator yang ingin dicapai.
Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran
3.
keilmuan.
Penemuan materi dalam media sesuai dengan
4. pendekatan keilmuan yang sesuai (pendekaan
saintifik).
Kesesuaian soal-soal LKS dengan materi sistem
5.
organisasi kehidupan
6. Kelengkapan penyajian materi
Materi pada explosion box sesuai dengan
7.
perkembangan peserta didik
8. Pemilihan gambar yang sesuai
9. Tampilan luar box menarik
10. Kualitas box yang digunakan
11. Kualitas bahan kertas
12. Pemilihan warna pada media
13. Penggunaan font yang sesuai
14. Kemudahan dalam menggunakan media
15. Desain materi dalam explosion box
16. Desain permainan simulasi cuci tangan yang menarik
perhatian peserta didik
17. Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Skor total
Skor rata-rata

Skor
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
66
3,88

Berdasarkan hasil validasi oleh praktisi pembelajaran dari SMPN 1 Berbah
diperoleh hasil skor rata-rata media explosion box yaitu 3,88. Skor rata-rata
ini masuk pada kategori sangat baik. Hasil validasi tersebut menunjukan
bahwa media explosion box layak digunakan dengan perbaikan. Adapun saran
perbaikan yang diberikan antara lain menambah materi perbedaan sel hewan
dan sel tumbuhan dan kertas amplop yang lebih kokoh.
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Tabel 4.5 Hasil Validasi Oleh Praktisi Pembelajaran SMP Budya
Wacana
No.

Deskripsi
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) dan
1.
Kompetensi Dasar (KD).
Menyajikan materi sesuai KD 3.6 dan 4.6 pada
2.
explosion box dengan indikator yang ingin dicapai.
Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran
3.
keilmuan.
Penemuan materi dalam media sesuai dengan
4. pendekatan keilmuan yang sesuai (pendekaan
saintifik).
Kesesuaian soal-soal LKS dengan materi sistem
5.
organisasi kehidupan
6. Kelengkapan penyajian materi
Materi pada explosion box sesuai dengan
7.
perkembangan peserta didik
8. Pemilihan gambar yang sesuai
9. Tampilan luar box menarik
10. Kualitas box yang digunakan
11. Kualitas bahan kertas
12. Pemilihan warna pada media
13. Penggunaan font yang sesuai
14. Kemudahan dakam menggunakan media
15. Desain materi dalam explosion box
16. Desain permainan simulasi cuci tangan yang menarik
perhatian peserta didik
17. Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Skor total
Skor rata-rata

Skor
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
67
3,94

Berdasarkan hasil validasi dari praktisi pembelajaran dari SMP Budya Wacana
Yogyakarta didapatkan hasil skor rata-rata media explosion box yaitu 3,94. Skor
rata-rata media explosion box ini termasuk kategori sangat baik, namun media
explosion box layak digunakan dengan revisi sesuai saran. Saran yang diberikan
antara lain LKS disesuaikan dengan indikator yang akan dicapai dan indikator
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pencapaian kompetensi dibuat lebih spesifik untuk setiap pertemuan sehingga
tujuan pembelajarannya jelas.

Tabel 4.6 Tabel Hasil Skor Penilaian Produk Dari Validator

Ahli Media

Skor ratarata
3,62

Ahli Materi

3,77

Praktisi
Pembelajaran SMP
N 1 Berbah
Praktisi
Pembelajaran SMP
Budya Wacana

3,88

Subyek Validator

3,94

Skor rata-rata dari 4 validator: 3,80

Komentar
- Keterangan nomor sisi kurang jelas
- Ukuran LKS, lembar praktikum,
dan penilaian produk disesuaikan
dengan ukuran amplop
- Pemasangan elastik kurang kuat
- Penempelan
amplop
petunjuk
penggunaan kurang kuat
- Ilustrsi cuci tangan ditambahkan
penggunaan sabun agar tidak
miskonsepsi
Pengerjaan media pembelajaran yang
harus dilakukan sendiri oleh guru ini
telah memberikan produk yang cukup
menarik. Layak diucapkan “selamat”.
Perbaikan yang disarankan lebih
terkait dengan perubahan soal agar
lebih mengarah pada kompetensi yang
diharapkan.
Sudah bagus dan menarik namun
pemilihan kertas diperhatikan
Secara umum media pembelajaran
explosion box untuk materi sistem
organisasi kehidupan kelas VII sangat
bagus dan menarik digunakan sebagai
media pembelajaran. Saran untuk
indikator pencapaian kompetensi
dibuat lebih spesifik untuk setiap
pertemuan
sehingga
tujuan
pembelajarannya jelas untuk setiap
pertemuan.
LKPD
dibuat
menyesuaikan atau mengacu pada
tujuan pembelajaran.
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Berdasarkan hasil validasi dari 4 validator diperoleh skor rata-rata yaitu 3,80
hasil ini dikategorikan Sangat Baik. Dari masing-masing validator diperoleh
bahwa “Media Pembelajaran Biologi Explosion Box pada Materi Sistem
Organisasi Kehidupan untuk Kelas VII layak digunakan dengan revisi sesuai
saran”.
D. REVISI DAN KAJIAN PRODUK
Revisi dan kajian produk media pembelajaran explosion box ini telah
disempurnakan sesuai dengan hasil kritik dan saran dari validator. Perbaikan yang
dilakukan terletak pada pemilihan bahan yang kokoh, penambahan gambar dari
organisasi sederhana hingga kompleks, penambahan materi perbedaan sel hewan
dan tumbuhan, nomor sisi yang harus diperjelas, perbaikan pada ilustrasi cuci
tangan, kesesuaian LKPD dengan indikator, dan penambahan keterangan untuk
membuka setiap isi materi. Dari masukan yang diterima maka terdapat perubahan
tampilan dan tambahan isi materi serta perubahan soal pada media pembelajaran
biologi explosion box ini. Media pembelajaran biologi explosion box

telah

direvisi sesuai dengan kritik dan saran dari validator, hasil revisi tersebut dapat
dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:
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Tabel 4.7 Hasil Revisi Produk Media Pembelajaran Explosion Box
No.
1.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Gambar materi
bisa diurutkan
dari organisasi
sederhana hingga
kompleks

Terdapat uraian materi organisasi dimulai dari
yang sederhana hingga pada organisasi yang
besar.
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No.
2.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Keterangan
nomor sisi kurang
jelas

Nomor sisi menggunakan warna yag lebih
terang sehingga pengguna dapat melihat nomor
sisi dengan jelas.
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No.
3.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Ukuran LKPD,
lembar
praktikum,
lembar penilaian
produk dapat
disesuaikan
dengan ukuran
amplop

Isi amplop dibuat mengikuti ukuran amplop
sehingga lebih rapi dan menggunakan kerta
yang lebih kokoh.
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No.
4.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Pemasangan
elastik kurang
kuat

Untuk melekatkan amplop pada sisi box
digunakan kertas yang diberi cela sehingga
amplop dapat disisipkan pada cela kertas.
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No.
5.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Penempelan
amplop petunjuk
penggunaan
kurang kuat

Amplop ditempel dengan lem yang lebih kuat
6.

Sebaiknya ada
penambahan
penggunaan
sabun, karena
cuci tangan
dengan air saja
tidak dapat
membunuh
kuman (akan
terjadi
miskonsepsi)
Panduan penggunan simulasi cuci tangan
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No.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi
ditambahkan penggunaan sabun karena
mencuci tangan tanpa sabun tidak mampu
membunuh kuman.

7.

Gambar tangan
pada ilusrasi cuci
tangan tidak bisa
ditarik.

Pada gambar tangan dilapisi dengan plastik
khusus (laminating), sehingga permukaan
kertas lebih mulus dan mudah ditarik.
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No.
8.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Pemilihan bahan
kertas yang lebih
kokoh

Bahan kertas yang awalnya menggunakan
kertas karton diganti dengan kertas ivory 260
gram yang lebih tebal.
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No.
9.

Kritik dan Saran

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Soal pada LKPD
II harus
disesuaikan
dengan indikator
yang ingin
dicapai

Soal disesuaikan dengan indikator yang ingin
dicapai sesuai dengan indikator.
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No.

Kritik dan Saran

10.

Tambahkan
materi perbedaan
sel hewan dan
tumbuhan

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Telah ditambahkan materi tentang perbedaan
sel hewan dan tumbuhan.
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No.

Kritik dan Saran

11.

Memberikan
keterangan untuk
membuka setiap
materi

Tampilan Sebelum Revisi

Tampilan Sesudah Revisi

Seluruh lipatan berisi materi diberikan
keterangan untuk dibuka.
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E. PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini media yang dikembangkan adalah explosion box.
Pengembangan media pembelajaran ini membutuhkan analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan diperoleh berdasarkan hasil observasi ketika peneliti
melaksanakan kegiatan PLP KP dan hasil wawancara. Hasil wawancara bersama
para guru menunjukkan bahwa pesrta didik kurang antusias dengan media yang
sudah sering mereka jumpai seperti buku paket. Karakter peserta didik khususnya
kelas VII merupakan peralihan dari masa SD yang cenderung masih ingin
bermain. Guru juga mengungkapakan materi sistem organisasi merupakan materi
yang kompleks, sehingga diperlukan media yang mampu menarik perhatian
peserta didik.
Peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa perserta didik dengan
cara tak berstruktur yaitu berbagi pengalaman. Langkah tersebut dilakukan untuk
mengetahui kondisi dan permasalahan apa saja yang terjadi dalam proses
pembelajaran khususnya pada materi sistem organisasi kehidupan kelas VII.
Peserta didik mengungkapakan merasa kesulitan dan bosan ketika harus
mempelajari materi organisasi kehidupan, karena materinya yang kompleks, harus
mengingat bagian sel, jenis jaringan, organ, sistem organ, dan fungsinya.
Terdapat berbagai jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Munadi
(2018), menyatakan bahwa media pembelajaran terbagi menjadi empat jenis, di
antaranya adalah: audio, visual, audiovisual, dan multimedia. Pemilihan dan
pengembangan media pembelajaran harus dilandaskan pada beberapa kriteria.
Oleh sebab itu peneliti

memilih media pembelajaran visual.

73

Peneliti
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mengembangkan media pembelajaran visual karena melibatkan indera penglihatan
yang merangsang fikiran, perasaan dan meningkatkan rasa ingin tahu. Media
pembelajaran visual menampilkan materi secara nyata sehingga mampu memberi
motivasi belajar peserta didik, (Mumtahanan, 2014).
Penggunaan media pembelajaran visual harus memperhatikan prinsipprinsip yang harus dipahami ketika ingin menggunakannya. Prinsip tersebut
umumnya visual sebagai media untuk mempermudah peserta didik dalam
memahami materi. Penggunaan media visual sangat cocok digunakan pada materi
yang mengandung informasi yang kompleks (Arsyad, 2005). Hal tersebut juga
diungkapkan oleh Mumtahanah, (2014) yaitu pada dasarnya penggunaan media
pembelajaran visual digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar.
Terdapat berbagaimacam media pembelajaran visual di antaranya adalah:
gambar, grafik, flashcard, explosion box, dan lain-lain. Banyaknya jenis media
pembelajaran

visual

sehingga

penelitian

dan

pengembangan

ini

harus

memperhatikan kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Ely dalam
Mustiqon (2012), kriteria pemilihan media pembelajaran yaitu:
1.

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran.

2.

Ketepatgunaan dengan karakteristik materi yang ingin dipahami.

3.

Menyesuaikan keadaan peserta didik

4.

Media bisa dibuat dan mudah ditemukan

5.

Biaya yang terjangkau sehingga tidak memberatkan guru.
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6.

Keterampilan guru untuk mampu mengaplikasikan media pembelajaran
dengan baik.

7.

Isi materi berasal dari sumber yang valid dan terpercaya.
Guru mengharapkan adanya pengembangan media yang tidak hanya

berbentuk buku. Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut peneliti ingin
mengembangakan explosion box. Explosion box ini merupakan kotak kubus yang
di dalamnya terdapat kumpulan materi, permainan, dan LKS. Hal ini juga
diungkapkan oleh Tritoni, dkk (2019) explosion box dapat dikembangkan sebagai
media pembelajaran. Hal tersebut menunjukan bahwa belajaran tidak hanya
melalui media buku, namun dapat dikemas dalam sebuah kotak kubus.
Setelah memperhatikan hasil observasi, analisis kebutuhan dan studi
literatur maka peneliti memilih dan mengembangkan explosion box. Explosion
box merupakan media visual yang berbentuk kotak yang dibuka terdapa sisi-sisi
yang bergerak. Hal tersebut dapat menarik rasa ingin tahu peserta didik. Pada
dasarnya media yang dirancang sekreatif mungkin bertujuan untuk menarik
perhatian peserta didik terhadap isi materi yang ingin disampaikan. Media
pembelajaran explosion box memuat isi materi dalam bentuk kotak (tidak
berbentuk buku). Bentuk kotak ini akan mengundang perhatian peserta didik
untuk menebak isi box tersebut. Setelah peserta didik tertarik untuk mencari tahu
isi pada media explosion box ini maka peserta didik mengeluarkan usaha untuk
membuka media explosion box. Adanya usaha yang dikeluarkan akan
mengakibatkan keaktifan selama pembelajaran sehingga peserta didik lebih
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semangat dan mudah mengingat materi pembelajaran. Penggunaan explosion box
ini terdapat lipatan kertas yang beraneka ragam. Peserta didik dapat membuka,
menutup, melipat dan menempel kertas yang ada di dalam box. Isi pada kertas
tersebut berisi kumpulan materi. Adanya dorongan untuk melakukan kegiatan
tersebut memicu pertambahan ilmu pengetahuan baru, hal ini didukung oleh
Haryono (2006).
Penelitian ini mengikuti prosesdur penelitian R&D menurut Borg and Gall
dalam Sugiyono (2015), namun hanya lima langkah yang terlaksana yaitu: (1)
Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi
Desain, (5) Revisi Desain. Peneliti hanya melaksanakan lima langkah tersebut
dikarenakan beberapa hal di antaranya yaitu:
1.

Masa pandemi covid-19, sehingga peneliti tidak dapat bertemu dengan
peserta didik.

2.

Explosion box yang merupakan media konvensional sehingga harus
memerlukan kehadiran peserta didik untuk memainkannya secara langsung.
Dengan melihat permasalahan dari hasil observasi dan wawancara yang

ditemukan peserta didik kurang aktif dan tidak semangat dalam pembelajaran
selama pembelajaran khususnya pada jam terakhir pelajaran. Media explosion box
ini dirancang agar peserta didik dapat memainkan permainan, menempel,
membuka lipatan kertas yang berisi materi serta membuka dan menutup kotak
sehingga melibatkan usaha peserta didik untuk beraktivitas.
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Peneliti telah menyususn RPP agar memperjelas kegiatan selama
menggunakan media explosion box. Tujuan pembuatan RPP ini adalah untuk
melihat ketercapaian indikator dan tujuan dari KD yang ingin dicapai. Selan itu
untuk mengetahui ketercapaian dan batasan materi yang ingin harus dicantumkan
pada madia explosion box. Adanya RPP ini juga berfungsi untuk menentukan
pada kondisi apa, kapan dan berapa lama penggunaan media akan digunakan.
Pengembangan yang dilakukan yaitu dari segi materi yaitu materi sistem
organisasi kehidupan materi yang dicantumkan dari berbagai sumber terpercaya
seperti buku paket yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2017 dan buku yang
diterbitkan oleh pusat kurikum dan perbukuan, Balitbang Kemendikbud tahun
2017. Dalam mendesain media explosion box ini peneliti menggunakan aplikasi
Canva. Desain dan pemilihan warna yang peneliti gunakan berdasarkan artikel
mengenai tips dan trik desain visual yang ada di Instagram.
Explosion box ini memiliki 3 lapisan dalam 1 box sehingga penggunaannya
lebih praktis tanpa harus membuat 3 box yang akan memakan banyak tempat
penyimpanan. Setiap lapisan box memiliki tujuan belajar yang berbeda-beda.
Tujuan dari setiap lapisan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Lapisan pertama digunakan untuk pertemuan pertama yang membahas
tentang sel dan bagian sel.

2.

Lapisan kedua digunakan untuk pertemuan kedua dan ketiga. Lapisan ini
membahas tentang jaringan hewan, jaringan tumbuhan dan terdapat lembar
praktikum.
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3.

Lapisan ketiga digunakan pada saat pertemuan keempat. Lapisan ketiga ini
membahas tentang organ dan system organ
Kemudian, pengembangan selajutnya adalah terdapat karet untuk

membantu menutup explosion box ini. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara bahwa peserta didik kurang termotivasi dan pasif.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti membuat beberapa
permainan di dalam media explosion box agar peserta didik lebih aktif di dalam
kelas. Adanya permaianan dalam

kegiatan pembelajaran karena dapat

menghilangkan rasa bosan dan suasana yang menyenangkan. Permainan edukasi
sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini
didukung

oleh

Freeman

dan

Munandar

dalam

Hidayat,

dkk

(2019)

mengungkapkan bahwa permainan edukasi menjadi salah satu alternatif untuk
membangkitkan motivasi dan keaktivan dalam pembelajaran.
Permainan yang peneliti hadirkan di dalam explosion box ini adalah
sebagai berikut:
1.

Permainan simulasi cuci tangan. Adanya simulasi cuci tangan ini, berkaitan
dengan materi materi sistem organisasi kehidupan pada pertemuan pertama
yang membahas tentang sel (organisme bersel tunggal dan bersel banyak).
Pengembangan ini dikaitkan dengan protokol kesehatan penanganan covid19.

2.

Papan menjodohkan, papan menjodohkan ini dilakukan oleh peserta didik
untuk mencocokkan gambar dan nomor keterangan mengenai bagian sel.
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Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok sehingga peserta didik dapat
berdiskusi dan bekersama dalam menyelesaikan permainan ini.
3.

Teka-teki silang, permaianan ini cukup unik karena mengerjakannya harus
mencari kata dan menghubungkan kata satu dengan yang lain.

4.

Terdapat kumpulan gambar yang diikat menjadi satu. Gambar tersebut
merupakan organ dan sistem organ. Kumpulan gambar tersebut bertujuan
agar memberi gambaran bahwa di dalam tubuh manusia terdapat organ dan
sistem organ yang beraneka macam berdasarkan fungsinya.
Setelah peneliti menyelesaikan pembuatan media pembelajaran explosion

box. Validasi oleh empat praktisi pembelajaran diantaranya yaitu: guru SMP
Budya Wacana dalam skala likert diperoleh skor 3,94 (sangat baik) dan guru
SMPN 1 Berbah dalam skala likert diperoleh skor 3,88 (sangat baik). Hasil
validasi oleh ahli materi dalam skala likert diperoleh skor 3,77 (sangat baik). Hasil
validasi oleh ahli media dalam skala likert diperoleh skor 3,62 (sangat baik).
Rerata skor dari keempat validator diperoleh 3,80 (sangat baik), perolehan skor ini
dikatakan layak digunakan dengan revisi sesuai dengan kritik dan saran dari
keempat validator.
Setelah peneliti menyelesaikan kegiatan validasi, selanjutnya peneliti
melakukan proses revisi produk sesuai dengan kritik dan saran dari keempat
validator. Kritik dan saran yang diterima yaitu:
1. Penggunaan kertas dan lem yang lebih kokoh.
2. Gambar materi yang belum berurutan dari organisasi terkecil hingga kompleks.
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3. Keterangan nomor sisi yang kurang jelas.
4. Menyesuaikan ukuran kertas dengan ukuran amplop.
5. Ilustrasi cuci tangan harus ditambahkan penggunaan sabun agar tidak
menumbulkan miskonsepsi.
6. Menyesuaiakan soal dengan indikator yang ingin dicapai.
7. Menambah materi tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan.
8. Gambar tangan pada ilustrasi cuci tangan yang tidak bias ditarik.
Hal tersebut dapat direvisi karena sesuai dengan kriteria pemilihan media
pembelajaran. Terdapat 3 kriteria penting dalam perbaikan ini yaitu:
1.

Perbaikan yang dilakukan yaitu warna nomor sisi dibuat agar lebih terang
sehingga pengguna lebih jelas melihat nomor sisi. Perbaikan tersebut
didukung oleh Arsyad dalam Anonim (2018), dikatakan bahwa warna yang
sesuai berguna untuk mengarahkan perhatian dan pembeda atas komponen
satu dengan yang lainnya.

2.

Perbaikan terhadap penambahan materi dan soal dilakukan agar tercapainya
tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator. Adanya saran dan masukan dari
validator untuk memperbaiki soal. Pada pertemuan kedua yang membahas
materi tentang jaringan namun peneliti membuat soal tentang materi sel.
Validator juga menambahkan bahwa materi pada explosion box ini belum
lengkap yaitu mengenai perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Menurut Ely
dalam Mustiqon (2012), menyatakan bahwa kualitas isi materi pada media
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pembelajaran sangat mempengaruhi penyampaian materi. Oleh sebab itu
perbaikan materi dan soal dilakukan.
3.

Perbaikan media pembelajaran adalah penggunaan bahan kertas yang kokoh
dan lem yang kuat agar media dapat digunakan berkali-kali dan tahan lama.
Hal ini diungkapkan oleh Ely dalam Mustiqon (2012) yaitu media yang tahan
lama akan menekan biaya untuk menyediakan media pembelajaran dari
tahun-ketahun.
Sebelum media pembelajaran digunakan secara langsung di lapangan,

maka peneliti melakukan tahap revisi. Proses perbaikan ini dilakukan untuk
menyempurnakan media pembelajaran. Kritik dan saran yang diberikan sangat
objektif ditunjukkan pada komentar validator. Kritik dan saran yang diterima dari
para validator dan juga didukung oleh berbagai pustaka. Perbaikan dilandaskan
sesuai dengan kriteria dalam penggunaan media visual, pemilihan media, dan
mengembangkan media pembelajaran.
F. KETERBATASAN PENGEMBANGAN
Keterbatasan yang dialami pada penelitian pengembangan media
pembelajaran explosion box ini adalah:
1. Peneliti ingin menambahkan permainan puzzle agar memperbanyak aktivitas
peserta didik, namun kendala yang peneliti alami adalah keterbatasan biaya
pada pembuatan puzzle sehingga akan menambah biaya lebih.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini yaitu; (1)
terdiri dari 3 lapisan, (2) berisi kumpulan materi sistem organisasi
kehidupan kelas VII, (3) terdapat permainan menjodohkan, simulasi
cuci tangan, kumpulan gambar dan desain materi yang dapat di buka
tutup serta menempel.
2. Kualitas dan kelayakan dari media pembelajaran explosion box pada
materi sistem organisasi kehidupan untuk kelas VII ini termasuk dalam
kategori sangat baik yaitu diperoleh skor rata-rata yaitu 3,80.
Berdasarkan dari masing-masing validator diperoleh bahwa media
pembelajaran explosion box layak digunakan dengan revisi.
B. SARAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pengembangan

media

pembelajaran explosion box pada materi sistem organisasi kehidupan
untuk kelas VII, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut:
1. Mencari alternatif lain sebagai permainan dalam media explosion box
untuk memperbanyak aktivitas peserta didik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus Kegiatan
SILABUS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
Satuan Pendidikan

: SMP Mozart

Kelas

: VII

Alokasi Waktu

: 10JP × 40 menit

Kompetensi Inti:
KI-1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI-2

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.

KI-3

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

KI-4

: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
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No.
1.

Kompetensi Dasar
3.6 Mengidentifikasi
sistem
organisasi
kehidupan mulai dari
tingkat sel sampai
organisme
dan
komposisi
utama
penyusun sel.

4.6
Membuat
model struktur
sel
tumbuhan/hewa
n.

IPK

Materi
Pokok

Pembelajaran

3.6.1 Menjelaskan tingkatan Organisasi
- Melakukan
hierarki kehidupan dari Kehidupan
praktikum pada
yang
terkecil
hingga
jaringan hewan
- Pengertian
terbesar.
dan tumbuhan.
Sel.
3.6.2
Membedakan
- Membuat model
pengertian sel tumbuhan - Jaringan.
struktur sel
dan hewan.
tumbuhan dan
- Organ
hewan.
3.6.3 Menganalisis jaringan - Sistem
tumbuhan dan hewan.
- Mempresentasikan
Organ.
dan
3.6.4 Mengamati jaringan
menyimpulkan
tumbuhan
dan
hewan
hasil kgiatan
dengan
menggunakan
pembelajaran.
mikroskop.
- Menjodohkan
3.6.5 Membedakan organ
gambar.
dan sistem organ
- Memainkan
3.6.6 Menganalisis berbagai
simulasi cuci
contoh sistem organ yang
tangan.
menyusun organisme.
3.6.7 Mengurutkan urutan
organisasi kehidupan dari
tingkat terendah sampai
tertinggi.

Penilaian
Tes tertulis,
penilaian
sikap,
penilaian
diskusi,penila
ian
keterampilan,
penilaian
praktikum.

Alokasi
Waktu
10JP ×
40
menit

Sumber
Belajar
- Buku
IPA
SMP kelas
VII,
Puskurbuk
2013.
- Buku paket
dari
pusat
kurikum dan
perbukuan,
balitbang,
kemendikbud
tahun 2017
- Internet
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No.

Kompetensi Dasar

IPK

Materi
Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

4.6.1 Peserta didik membuat
model struktur sel tumbuhan
dan hewan.
4.6.2 Memiliki keterampilan
berbicara di depan kelas
melalui kegiatan presentasi
hasil diskusi.

Mengetahui,

Yogyakarta, April 2021

Kepala Sekolah
Guru Mata Pelajaran

Nama Kepala Sekolah

Nama Guru Mata Pelajaran

NIP.

NIP.

Sumber
Belajar
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMP Mozart

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas Semester

: VII

Materi

: Organel Sel

Alokasi Waktu

: 10JP × 40 menit

A. Kompetensi Inti
KI-1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI-4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar
3.6 Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel
sampai
organisme dan komposisi utama penyusun sel.
4.6 Membuat model struktur sel tumbuhan/hewan.

C. Indikator
3.6.1 Menjelaskan tingkatan hierarki kehidupan dari yang terkecil hingga
terbesar.
3.6.2 Menjelaskan pengertian sel tumbuhan dan hewan.
3.6.3 Menganalisis jaringan tumbuhan dan hewan.
3.6.4 Mengamati jaringan tumbuhan dan hewan dengan menggunakan mikroskop.
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3.6.5 Membedakan organ dan sistem organ
3.6.6 Menganalisis berbagai contoh sistem organ yang menyusun organisme.
3.6.7 Mengurutkan organisasi kehidupan dari tingkat terendah sampai tertinggi.
4.6.1 Peserta didik membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan.
4.6.2 Memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi
hasil diskusi.

D. Tujuan Pembelajaran
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa mampu
menjelaskan tingkatan hierarki kehidupandari yang terkecil hingga terbesar.
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa mampu
menjelaskan pengertian sel dan mejelaskan fungsi organel-orgnel sel
tumbuhan dan hewan.
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa mampu
menganalisis pengertian jaringan pada makhluk hidup.
 Melalui praktikum siswa mampu mengamati hasil praktikum pengamatan
sel tumbuhan dan hewan menggunakan mikroskop.
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa dapat
membedakan organ dan sistem organ.
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa dapat
menganalisis berbagai contoh sistem organ yang menyusun organisme.
 Melalui penggunaan media pembelajaran explosion box siswa dapat
mengurutkan organisasi kehidupan dari tingkat terendah sampai tertinggi.
 Melalui penilaian produk membuat sel tumbuhan dan hewan menggunakan
bahan sederhana secara berkelompok. Melalui kegiatan presentasi dan
diskusi bersama kelompok siswa dapat terampil berbicara di depan kelas.

E. Materi
Pertemuan 1 (2 JP×40 menit)
Pertemuan 1 dimaksudkan untuk mengantarkan peserta didik dalam
memahami tingkatan hierarki pada kehidupan biologi serta konsep sistem.
Menyadarkan peserta didik akan hakikat dirinya dan juga makhluk hidup lainnya
adalah tersusun dari tingkatan terkecil hingga membentuk sistem.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Melalui pertemuan ini peserta didik memahami pengertian dari 2 jenis sel
(sel prokariota dan sel eukariotik) serta dapat memberikan masing-masing
contohnya. Prokariota merupakan sel yang tidak memiliki membran inti,
contohnya bakteri dan alga biru. Eukariota merupakan sel yang memiliki
membran inti, misalnya sel-sel pada hewan dan tumbuhan. Setelah memahami
materi tersebut peserta didik diajak untuk mengetahui perbedaan antara sel hewan
dan tumbuhan serta mengetahui struktur-strruktur sel.

Sumber: www.utakatikotak.com

Pertemuan 2 (3 JP×40 menit)
Pada pertemuan 2 ini akan membahas tentang jaringan dari sel hewan dan
tumbuhan melalui pengamatan di dalam laboratorium. Berdasarkan pengamatan
peserta didik akan menganalisis jaringan apa saja yang dapat dikenali oleh peserta
didik. Untuk lebih jelasnya peserta didik mempelajari 2 jenis jaringan tumbuhan
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yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan
jaringan terdiri dari sel-sel yang membelah diri. Jaringan meristem terbagi atas
beberapa bagian yaitu: Promeristem, Meristem Primer, Jaringan sekunder. Dan
jaringan permanan merupakan hasil perkembangan dari jaringan meristem.
Jaringan permanen dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut: jaringan
pelindung (jaringan epidermis), jaringan dasar (jaringan parenkima), jaringan
penguat atau penyokong (jaringan kolenkima dan skelerenkima), dan jaringan
pengangkut (jaringan xilem dan floem).
Berdasarkan hasil pengamatan pada jaringan hewan peserta didik
mengetahui bahwa bentuk sel hewan beragam. Kumpulan sel yang sama akan
membentuk jaringan. Jaringan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda.
Jaringan hewan terdiri atas jaringan epitelium, jaringan saraf, jaringan tulang,
jaringan ikat, jaringan darah, jaringan penyokong dan jaringan otot.

Pertemuan 3 (2 JP×40 menit)
Pada pertemuan 3 akan melakukan praktikum tentang jaringan hewan dan
tumbuhan. Praktikum menggunakan mikroskop, preparat awetan, silet, kaca objek
dan penutupnya, pipet tetes, kertas tisu, air, dan beberapa daun yang tipis dan
batang singkong. Tujuan dilakukan praktikum ini adalah agar peserta didik
melihat secara langsung jaringan pada makhluk hidup yang tidak dapat dilihat
oleh kasat mata. Selain itu bertujuan untuk melatih keerampilan dalam
pengamatan.

Pertemuan 4 (3 JP×40 menit)
Pada pertemuan 4 ini dimaksudkan untuk melatih peserta didik untuk lebih
memahami tentang organ. Baik organ pada manusia, hewan dan tumbuhan.
Peserta didik memahami bahwa kumpulan jaringan bertugas dalam pembentukan
organ. Organ merupakan bagian dari hierarki kehidupan, yang bekerja sama untuk
melakukan tugas tertentu di dalam tubuh makhluk hidup.
Organ yang terdapat pada manusia maupun hewan antara lain: hidung,
lidah, telinga, mata, alveolus, bronkus, trakea, lambung, jantung, usus, hati, ginjal,
kulit, dan paru-paru. Sedangkan organ pada tumbuhan yaitu: akar, batang, daun.
Setelah memahi hal tersebut peserta didik dituntun untuk memahami sistem
organ. Setiap sistem organ saling bekerja sama dengan yang lainnya akan
membentuk suatu organisme.
Diakhir pertemuan 4 akan mengamati hasil projek yang telah diberikan
pada pertemuan sebelumnya secara berkelompok yaitu membuat sel hewan dan
sel tumbuhan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Hasil projek tersebut
akan dipresentasikan secara bergantian di depan kelas. Dengan mengerjakan
projek tersebut peserta didik semakin memahami struktur dan perbedaan pada
setip sel.
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
1. Model Pembelajaran : Discovery learning
2. Metode Pembelajaran : Diskusi, presentasi dan Observasi/praktikum
G. Media Pembelajaran
1. Media:
- Explosion box materi organisasi kehidupan untuk kelas VII
- LCD
2. Alat dan Bahan:
- Mikroskop
- Gelas obyek
- Gelas penutup
- Alas tulis
- Preparat awetan
- Silet
- Kaca objek dan penutupnya
- Pipet tetes
- Kertas tisu
- Air
- Beberapa daun yang tipis
- Batang singkong.
3. Sumber
- Buku IPA SMP kelas VII, Puskurbuk 2013
- Internet

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 JP×40 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
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Pembukaan

- Memulai pembelajaran dengan salam dan
doa.

10 menit

- Memeriksa kehadiran dan keadaan peserta
didik.
- Mengorganisasikan peserta didik kedalam
kelompok minimal 4-5 orang secara
heerogen.
- Guru memberi rangsangan (stimulation)
dengan membuka media explosion box,
yang berisi simulasi pentingnya mencuci
tangan.
- Peserta didik memainkan simulsi cuci
tangan yang ada pada box pada layer 1 dan
sisi 1.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan ini.
Kegiatan Inti

- Pada layer 1 dan sisi 2 mengamati gambar 50 menit
dan materi yang ada pada explosion box,
dengan bimbingan guru.
- Guru memberikan pertanyaan mengenai
materi yang belum dipahami oleh peserta
didik yang baru saja diamati. Pada layer 1
dan sisi 3 tedapat permainan untuk
menentukan organel-organel sel hewan dan
tumbuhan.
- Mengidentifikasi
masalah
(problem
statement) guru mempersilahkan peserta
didik mengidentifikasi masalah pada
permainan tersebut.
- Guru mengajak pesert didik
berdiskusi dan membuat hipotesis.

untuk

- Mengumpulkan data (data collection)
guru mempersilahkan setiap kelompok
untuk mengobservasi dan mengumpulkan
data, melalui buku, internet atau reverensi
lain.
- Hasi data yang terkumpul selanjutnya
dicatat pada masing-masing lembar diskusi
setiap kelompok.
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- Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mengemukakakan jawaban yang telah
didapatkan dari hasil pengumpulan data
melaui buku, internet atau reverensi lain
pada masing-masing kelompok lalu
membandingkan jawaban setiap kelompok.
- Pembuktian
(verification)
guru
memberikan kesempatan untuk berdiskusi
untuk membuat pembuktian.
- Guru
mempersilahkan
masing-masing
kelompok menulis hasil kesimpilan pada
kertas diskusi.
- Penarikan simpulan (generalization) guru
mengajak masing-masing kelompok untuk
menyampaikan hasil kesimpulan
Penutup

- Setelah itu peserta didik mengerjakan LKS 20 menit
pada layer 1 sisi 4.
- Guru menunjuk beberapa siswa untuk
mengungkapkan kesimpulan dari apa yang
telah di pelajari hari ini.
- Guru meluruskan konsep yang melenceng
dari materi.
- Guru menyapaikan materi
dipelajari minggu depan.

yang

akan
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Pertemuan 2 (3JP× 40 Menit)
Kegiatan
Pembukaan

Deskripsi Kegiatan
- Memulai pembelajaran dengan salam dan
doa.

Alokasi
Waktu
5 menit

- Memeriksa kehadiran dan keadaan peserta
didik.
- Mengorganisasikan peserta didik kedalam
kelompok minimal 4-5 orang secara
heterogen.
- Guru memberi rangsangan (stimulation)
dengan membuka media explosion box,
pada layer 2 dan sisi 1 yang berisi gambargambar yang berkaitan dengan materi.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan ini.
- Memulai pembelajaran dengan salam dan
doa.
- Memeriksa kehadiran dan keadaan peserta
didik.
- Mengorganisasikan peserta didik kedalam
kelompok minimal 4-5 orang secara
heterogen.
Kegiatan Inti - Pada layer 2 dan sisi 1-2 mengamati gambar 100 menit
dan materi yang ada pada explosion box,
dengan bimbingan guru.
- Guru memberikan pertanyaan mengenai
materi yang belum dipahami oleh peserta
didik yang baru saja diamati.
- Mengidentifikasi
masalah
(problem
statement) Pada layer 2 dan sisi 3 dilakukan
kegiatan diskusi, peserta didik mencermati
petunjuk kegiatan, setelah itu peserta didik
mengerjakan LKS.
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- Peserta didik mengolah dan menafsirkan
hasil diskusi.
- Mengumpulkan data (data collection)
guru mempersilahkan setiap kelompok
untuk mengobservasi dan mengumpulkan
data dari berbagai sumberlainnya seperti
penggunaan internet, dll.
- Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mengemukakan jawaban yang telah
didapatkan dari hasil pengumpulan data
dari berbagai sumber tadi, kepada masingmasing kelompok lalu membandingkan
jawaban setiap kelompok.
- Pembuktian
(verification)
guru
memberikan kesempatan untuk berdiskusi
untuk membuat pembuktian.
- Guru
mempersilahkan
masing-masing
kelompok menulis hasil kesimpulan pada
kertas diskusi.
Penutup

- Guru memberi evaluasi kepada siswa.
- Guru menunjuk beberapa siswa untuk
mengungkapkan kesimpulan dari apa yang
telah di pelajari hari ini.
- Guru meluruskan konsep yang melenceng
dari materi.
- Guru menyapaikan materi yang akan
dipelajari minggu depan yaitu praktikum.

15 menit
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Pertemuan 3 (2JP×40 Menit):
Kegiatan
Pembukaan

Deskripsi Kegiatan
- Memulai pembelajaran dengan salam dan
doa.

Alokasi
Waktu
5 menit

- Memeriksa kehadiran dan keadaan peserta
didik.
- Mengorganisasikan peserta didik kedalam
kelompok minimal 4-5 orang secara
heerogen.
- Guru memberi rangsangan (stimulation)
dengan
menunjukan
gambar-gambar
jaringan hewan dan tumbuhan hasil
praktikum yang dilakukan oleh orang lain
melalui PPT.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada pertemuan ini.
Kegiatan Inti

- Pernyataan (problem statement) setelah 60 menit
melihat
gambar
guru
mengajukan
pernyataan (problem statement) bahwa
jaringan tumbuhan dan hewan berbeda.
- Mengumpulkan data (data collection) guru
mempersilahkan peserta didik untuk
mengumpulkan data (data collection) untuk
mengetahui struktur jaringan tumbuhan dan
hewan.
- Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mencatat hasil data atau informasi yang
didapatkan baik melalui buku, internet, atau
reverensi lainnya pada buku masing-masing
kelompok.
- Pada layer 2 dan sisi 4 mengamati lembar
praktikum yang ada pada explosion box,
dengan bimbingan guru.
- Peserta didik melakukan kegiatan praktikum
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di laboratorium.
- Pembuktian
(verification)
kegiatan
praktikum ini dilakukan untuk pembuktian
(verification), apakah pernyataan guru dan
hasil pengumpulan data dari berbagai
sumber tersebut benar.
- Peserta didik mengolah dan menafsirkan
hasil praktikum dan berdiskusi dengan
anggota kelompoknya.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi. Pada saat presentasi, kelompok lain
diharapkan menanggapi dan bertanya.
- Menarik kesimpulan (generalization)
setelah hasil diskusi guru memberi umpan
balik serta mengkonfirmasi hasil presentasi
dan mengjak peserta didik untuk menarik
kesimpulan (generalization) dari kegiatan
sebelumnya.
Penutup

- Guru memberi evaluasi kepada siswa.
- Guru menunjuk beberapa siswa untuk
mengungkapkan kesimpulan dari apa yang
telah di pelajari hari ini.
- Guru meluruskan konsep yang melenceng
dari materi.
- Guru menyapaikan materi yang akan
dipelajari minggu depan yaitu mengenai
organ dan system organ.

15 menit
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Pertemuan 4 (3JP×40 Menit)
Kegiatan
Pembukaan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi Waktu

- Memulai pembelajaran dengan salam dan
doa.
- Memeriksa kehadiran
peserta didik.

dan

5 menit

keadaan

- Mengorganisasikan
peserta
didik
kedalam kelompok minimal 4-5 orang
secara heterogen.
- Guru
memberi
rangsangan
(stimulation) dengan memberi apersepsi
dengan membuka media explosion box,
pada layer 3 dan ditengah box yang berisi
gambar-gambar yang berkaitan dengan
materi.
- Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan ini.
Kegiatan
Inti

- Pada layer 3 dan sisi 1-3 mengamati 100 menit
gambar dan materi yang ada pada
explosion box, dengan bimbingan guru.
- Pernyataan (problem statement) setelah
melihat gambar guru mengajukan
pertanyaan bahwa organ dan jaringan
antara tumbuhan dan hewan berbeda.
- Memberikan pertanyaan mengenai materi
yang belum dipahami oleh peserta didik
yang baru saja diamati.
- Pada layer 3 dan sisi 4 dilakukan
kegiatan
diskusi,
peserta
didik
mencermati petunjuk kegiatan, setelah itu
peserta didik mengerjakan LKS.
- Mengumpulkan data (data collection)
guru mempersilahkan peserta didik untuk
mengetahui organ dan sistem organ pada
tumbuhan dan hewan melalui berbagai
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sumber.
- Peserta didik mengolah dan menafsirkan
hasil diskusi.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi. Pada saat presentasi, kelompok
lain
diharapkan
menanggapi
dan
bertanya.
- Pembuktian
(verification),
apakah
pernyataan guru dan hasil pengumpulan
data dari berbagai sumber tersebut benar.
- Peserta didik mengolah dan menafsirkan
hasil diskusi dan eksplor dari berbagai
sumber dengan anggota kelompoknya.
- Setiap kelompok mempresentasikan hasil
diskusi. Pada saat presentasi, kelompok
lain diharapkan menanggapi dan
bertanya.
- Guru memberi umpan balik
mengkonfirmasi hasil presentasi.

serta

- Menarik kesimpulan (generalization)
setelah hasil diskusi guru memberi
umpan balik serta mengkonfirmasi hasil
presentasi dan mengajak peserta didik
untuk menarik kesimpulan dari kegiatan
sebelumnya.
Penutup

- Guru memberi evaluasi kepada siswa.
- Guru menunjuk beberapa siswa untuk
mengungkapkan kesimpulan dari apa
yang telah di pelajari hari ini.
- Guru
meluruskan
melenceng dari materi.

konsep

yang

- Guru menyapaikan penugasan kelompok
yaitu membuat struktur sel hewan dan
tumbuhan. Lembar penilaian produk
terdapat pada explosion box, pada layer 3
dan sisi 4. Kemudian dikumpul dan
dipresentasikan
pada
pertemuan
berikutnya. Setelah itu akan diadakan
ulangan harian.

15 menit
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I. Lampiran
Lembar Kerja Siswa 1
Judul Kegiatan

: 3.6.2 Menjelaskan pengertian sel tumbuhan dan hewan.
diskusi.

Jenis Kegiatan

: Tugas Kelompok

Tujuan

: Peserta didik dapat menjelaskan pengertian serta perbedaan
antara sel hewan dan tumbuhan

Alokasi Waktu

: 30 Menit

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Tanggal

:

Langkah Kerja:
1. Lakukan studi literatur yang terdapat pada media explosion box!
2. Diskusikanlah bersama teman kelompok!
3. Hasil diskusi dituliskan pada lembar kerja yang sudah disediakan!
4. Kumpulkan hasil diskusi kepada guru!

Nama Anggota Kelompok:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Jelaskan pengertian sel menurut Anda!
Jawaban:
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2. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Jelaskan
pernyataan tersebut menurut Anda?
Jawaban:

3. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan!
Jawaban:

4. Jelaskan perbedaan antara organisme (uniseluler) dan organisme (multiseluler)!
Jawaban:
5. Sebutkan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan?
Jawaban:
Sel Hewan

Kesimpulan:

Sel Tumbuhan
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lembar Kerja Sisiwa 2

Judul Kegiatan

: 3.6.3 Menganalisis jaringan tumbuhan dan hewan.

Jenis Kegiatan

: Tugas Kelompok

Tujuan
: Peserta didik mampu memenganalisis berbagai jaringan
yang ada pada hewan dan tumbuhan
Alokasi

: 30 Menit

Langkah Kerja:
1. Lakukan study literatur pada media explosion box.
2. Diskusikanlah bersama teman kelompok serta mengisi teka-teki silang dan
mencari kata pada lembar kerja peserta didik.
3. Kumpulkan hasil diskusi kepada guru.

Nama Anggota Kelompok:
Kelas:
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Kesimpulan:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lembar Kerja Siswa 3
Judul Kegiatan

: 3.6.6 Menganalisis berbagai contoh sistem organ yang menyusun
organisme.

Jenis Kegiatan

: Tugas Kelompok

Tujuan

: Peserta didik mampu menganalisis berbagai contoh organ
menyusun organisme.

Alokasi Waktu

: 30 Menit

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Tanggal

:

Langkah Kerja :
1. Lakukan study literatur pada media explosion box.
2. Diskusikanlah bersama teman kelompok.
3. Hasil diskusi dituliskan pada lembar kerja yang sudah disediakan!
4. Kumpulkan hasil diskusi kepada guru.
Nama anggota kelompok:
1. ______________________________________

yang
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2. ______________________________________
3. ______________________________________
4. ______________________________________
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Di bawah ini adalah beberapa nama jaringan dan organ.
a. Jaringan bunga
karang
b. Kerongkongan
c. Usus halus
d. Jaringan floem
e. Jaringan epitelium
f. Jantung

g. Pembuluh balik

m. Jaringan tiang

h. Lambung

n. Pembuluh balik

i. Pembuluh nadi

o. Jaringan otot

j. Jaringan xilem

p. Jaringan darah

k. Usus besar

q. darah

l. Jaringan
epidermis

r. Jaringan
konektif

Berdasarkan daftar nama jaringan dan organ di atas, jawablah pertanyaan berikut
ini!
a. Jaringan manakah yang termasuk jaringan hewan?
b. Jaringan manakah yang termasuk jaringan tumbuhan, dan organ apa yang
dibentuk?
c. Organ apa yang membentuk sistem pencernaan?
d. Organ apa yang membentuk sistem pernapasan?
e. Apa perbedaan antara organ dengan sistem organ?
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2. Gunakan kata-kata di bawah untuk melengkapi skema yang ada. Setiap
kata hanya digunakan sekali.
ORGAN

JARINGAN

Epidermis

Otot

Homo sapiens

SISTEM ORGAN

pernapasan

Reproduksi

Pencernaan

Usus

ORGANISME

Hati

Saraf

Akar

SEL

TINGKAT ORGANISASI HEWAN

Membentuk

Contoh

Membentuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

Kesimpulan:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Praktikum Jaringan Pada Tumbuhan

Judul Kegiatan: 3.6.4 Mengamati jaringan tumbuhan dan hewan dengan
menggunakan mikroskop.

Jenis Kegiatan: Praktikum
Alokasi Waktu: 35 Menit
Mata Pelajaran:
Kelas

:

Tanggal

:

Nama Anggota:
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________
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Tujuan

: Mengamati jaringan pada tumbuhan.

Alat dan Bahan:
-

Mikroskop

-

Silet

-

Kaca objek dan penutupnya

-

Pipet tetes

-

Kertas tisu

-

Air

-

Beberapa daun yang tipis dan batang singkong

Cara Kerja:
1. Alat dan bahan disiapkan secara steril.
2. Sehelai daun dipotong secara melintang dengan menggunakan silet.
3. Potongan daun tersebut diletakkan pada kaca objek, lalu ditambahkan satu
tetes air dengan menggunakan pipet tetes.
4. Kemudian potongan daun tersebut ditutup dengan kaca penutup.
5. Preparat potongan daun tersebut diamati menggunakan mikroskop.
6. Hasil pengamatan jaringan daun penampang melintang digambar pada
kolom hasil praktikum.
7. Lalu diberi keterangan pada bagian-bagian daun yang diamati.

Tabel Pengamatan
Gambar Penampang Melintang Daun

Keterangan
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Pertanyaan:
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Tuliskan macam-macam jaringan penyusun daun tumbuhan!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. Tuliskan dua jaringan penyusun mesofil daun!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3. Apa fungsi dari jaringan mesofil daun?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

4. Jelaskan perbedaan antara pembuluh kayu dan pembuluh tapis!
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

5. Apa kesimpulan dari hasil pengamatan ini?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Kesimpulan:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Praktikum Jaringan Pada Hewan
Judul Kegiatan
: 3.6.4 Mengamati jaringan tumbuhan dan hewan dengan
menggunakan mikroskop.
Jenis Kegiatan

: Praktikum

Alokasi Waktu

: 35 Menit

Mata Pelajaran

:

Kelas

:

Tanggal

:

Nama Anggota

:

1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________
Tujuan
Alat dan Bahan:

: Mengamati jaringan pada hewan.
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- Mikroskop
- Preparat awetan: jaringan darah, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan tulang,
dan lain-lain
- Alat tulis

Cara Kerja:
1. Preparat awetan yang telah tersedia diletakan pada mikroskop.
2. Lalu preparat jaringan hewan diamati.
3. Hasil pengamatan jaringan hewan digambar pada kolom yang telah tersedia.
4. Lalu diberi keterangan pada bagian-bagian jaringan hewan yang diamati.

Tabel Pengamatan

Gambar Jaringan Hewan

Keterangan
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Pertanyaan:
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Pada organ mana sajakah terdapat sel epitelium?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.......................................................................
2. Tuliskan komponen yang menyusun jaringan darah?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Jelaskan perbedaan jaringan otot lurik, otot polos, otot jantung?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. Apa yang membedakan jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Apa kesimpulan dari hasil pengamatan ini?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Kesimpulan:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Penilaian Produk
Membuat Model Struktur Sel Tumbuhan dan Sel Hewan
4.6.1 Peserta didik membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan.
Alat dan Bahan:
-

Cutter/pisau/silet

-

Gabus styrofoam

-

Lem

-

Double tape

-

Kertas HVS

-

Gunting

-

Lidi

-

Spidol warna-warni

Desain model struktur sel
Sel Tumbuhan

Sel Hewan
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Cara Kerja:
1. Gabus styrofoam dipotong berbentuk setengah ligkaran sebanyak dua buah
dan berbenuk segilima.
2. Gabus styrofoam berbentuk setengah lingkaran ditempelkan membentuk
sudut yang besarnya 90° menggunakan double tape
3. Sisa gabus styrofoam dipotong membentuk menyerupai organel sel hewan
dan tumbuhan.
4. Lalu organel-organel sel yang telah dibentuk kemudian ditempelkan pada
sel hewan dan sel tumbuhan pada tempat yang sesuai.
5. Untuk keterangan pada setiap organel sel ditulis pada kertas HVS yang
ditempelkan pada lidi sehingga berbentuk bendera lalu ditancapkan pada
bagian organel sel dengan benar.
Diskusikan bersama masing-masing anggota kelompok!
1. Berdasarkan model struktur sel tumbuhan dan sel hewan tersebut, coba
perhatikan organel-organelnya!
2. Apakah terdapat perbedaan pada organel-organel sel tumbuhan dan sel
hewan?
Buatlah kesimpulan dari kegiatan membandingkan model struktur sel tumbuhan
dan sel hewan tersebut!
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Kisi-kisi Soal Penilaian Harian
“Sistem Organisasi Kehidupan”
Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama
Kelas/Semester: VII
Mata Pelajaran: IPA Terpadu
Alokasi Waktu: 90 menit

KD: 3.6 Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel
sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel.
Indikator

Nomor Soal dan Tingkat Kognitif

3.6.2 Menjelaskan pengertian sel tumbuhan
dan hewan.

1 (C1), dan 3 (C4)

3.6.3 Menganalisis jaringan tumbuhan dan
hewan.

4 (C2), 5 (C4) dan 9 (C2)

3.6.5 Membedakan organ dan sistem organ.

2 (C3), 6 (C1), 7 (C2) dan 8 (C2)

3.6.7 Mengurutkan organisasi kehidupan dari

10 (C4)
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tingkat terendah sampai tertinggi.

Soal Penilaian Harian
“Sistem Organisasi Kehidupan”
A. Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Tubuh Makhluk hidup yang tersusun dari satu sel disebut ....
a. Eukarota
b. Prokariota
c. Multiseluler
d. Uniseluler
2. Pasangan nama organel dan fungsinya yang tepat yaitu ....
a. Nukleus – reproduksi
b. Badan golgi – regulasi
c. Mitokondria – transportasi
d. RE – ekskresi
3. Cermatilah organisme-organisme berikut:
1. Hydra
2. Paramecium
3. Amoeba
4. Euglena
5. Spirogya
Organisme uniseluler ditunjukan pada nomor ....
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 3 dan 5
c. 2, 3 dan 4
d. 2, 4 dan 5
4. Berikut ini yang tepat tentang jaringan epitelium hewan adalah ....
a. Menerima dan mengirim rangsangan
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b. Melapisi permukaan luar dan dalam tubuh serta organ tubuh hewan
c. Bertekstur keras dan kaku karena banyak mengandung kalsium
d. Terbentuk dari sel yang memiliki banyak inti sel
5. Perhatikan gambar di bawh ini!

Fungsi bagian yang bertanda X adalah ....
a. Alat pengangkut bahan dan hasil fotosintesis
b. Tempat penghasil energi
c. Tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida
d. Sebagai pelindung jaringan didalamnya
6. Organ-organ yang termasuk dalam sistem ekskresi terdiri atas ....
a. Kulit, ginjal, jantung
b. Ginjal, hati, jantung
c. Jantung, kulit, hati
d. Ginjal, kulit, hati
7. Keluar dan masuknya udara pada tumbuhan hijau dilakukan melalui ....
a. Lentisel dan akar
b. Stomata dan lentisel
c. Stomata dan batang
d. Stomata dan tulang daun
8. Sistem organ pada tubuh saling berhubungan dan bekerja sama dengan
sistem organ lainnya sehingga terbentuk ....
a. Jaringan organ
b. Sistem organ
c. Organisme
d. Organ
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9. Berikut ini pernyataan yang salah tentang jaringan epidermis
tumbuhan adalah ....
a. Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan
b. Menutupi seluruh tubuh tumbuhan
c. Terdiri atas satu lapis sel
d. Merupakan jaringan terluar tubuh tumbuhan
10. Perhatikan urutan dibawah ini!
1. Sel
2. Organ
3. Jaringan
4. Organisme
5. Sistem organ
Urutan yang benar dalam organisasi kehidupan dari yang terkecil
hingga terbesar yaitu ....
a. 1 – 2 – 4 – 3 – 5
b. 1 – 3 – 2 – 5 – 4
c. 1 – 4 – 2 – 3 – 5
d. 3 – 1 – 2 – 4 - 5

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Sebutkan dan jelaskan 4 organel sel beserta fungsinya masing-masing!
2. Berikan 2 contoh dan jelaskan jaringan yang terdapat pada hewan!
3. Berikan 2 contoh dan jelaskan jaringan yang terdapat pada tumbuhan!
4. Daun adalah organ pada tumbuhan. Jelaskan mengapa daun bisa
disebut organ?
5. Apakah fungsi suatu jaringan memengaruhi fungsi jaringan yang lain?
Jelaskan!
Kunci Jawaban Pilihan Ganda
1.

D

6.

D

2.

A

7.

B
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3.

C

8.

C

4.

B

9.

A

5.

A

10. B

Kunci Jawaban Essay
1. - Ribosom: Sbagai tempat sintesis protein.
- Lisosom: sbgai organ pencerna intraseluler.
- Sentrosom: Brfungsi
pembelahan sel.

memegang

peranan

penting

dalam

- Dinding sel: sbagai pelindung berbagai komponen didalam sel.
- Mitokondria: Sbagai penghasil energi karena terlibatdalam proses
respirasi sel. Dan lain sebagainya.
2. - Jaringan epitelium melapisi seluruh permukaan dalam dan luar tubuh
serta organ
tubuh. Jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung
tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsang.
- Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada
tempatnya.
3. - Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh
tumbuhan. Fungsinya yaitu sebagai pelindung jaringan di dalamnya
dan tempat pertukaran zat.
- Jaringan pengangkut tersusun dari pembuluh-pembuluh yang
berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis.
Jaringan pengangkut ini terdapat dua macam, yaitu xilem dan floem.
4. Daun disebut organ karena didalam daun terdapat kumpulan jaringan.
Jaringan yang menyususn daun yaitu jaringan epidermis, jaringan
pengangkut dan lain-lain. Dimana organ terbentuk karena kumpulan
jaringan.
5. Setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda-beda, jaringan yang
berbeda akan bekerja sama untuk proses pembentukan suatu organ dan
sistem organ bekerja dalam tubuh makhluk hidup.
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Panduan Skoring Penilaian Harian
“Sistem Organisasi Kehidupan”

A. Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapat nilai 1
2. Bila menjawab salah mendapat nilai 0

B. Essay
Nomor
Soal
1

Aspek

Skor

Jika menjawab (5 poin: ribosom, lisosom, dinding
sel, mitokondria, sentrosom, atau yang lainnya ) dan
benar

6

Jika menjawab 3 poin dan benar

5

Jika menjawab 2 poin dan benar

4

Jika menjawab 1 poin dan benar

3

Jika menjawab namun salah semua

1

Jika tidak menjawab

0
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2

3

4

5

Jika menjawab lengkap (2 poin: jaringan epitelium,
jaringan ikat, atau yang lainnya) dan benar

6

Jika menjawab 1 poin dan benar

3

Jika menjawab namun salah

1

Jika tidak menjawab

0

Jika menjawab lengkap (2 poin: jaringan epidermis,
jaringan pengangkut, atau yang lainnya) dan benar

6

Jika menjawab 1 poin dan benar

3

Jika menjawab namun salah

1

Jika tidak menjawab

0

Jika menjawab lengkap dan benar (didalam daun
terdapat berbagai macam jaringan)

6

Jika menjawab namun salah

2

Jika tidak menjawab

0

Jika menjawab lengkap dan benar (seluruh jaringan
akan bekerja sama dalam proses pembentukan organ
dan sistem organ)

6

Jika menjawab namun salah

2

Jika tidak menjawab

0

Nilai=

Total skor
4
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Lembar Penilaian Sikap
Mata Pelajaran:
Kelas/Semester:
Keterangan:
4= Sangat baik
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
No.

Sikap
Spiritual

Nama
Siswa
1

Jujur

Disiplin

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

Nilai=

Skor Siswa
Total Skor

× 100%

Total
Skor

Nilai
Akhir
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Rubrik Lembar Penilaian Sikap
No.
1.

Aspek
Sikap
Spiritual

Kriteria
- Berdoa sebelum dan sesudah
pembelajaran

Skor
4

- Menjalankan ibadah tepat waktu
- Memberi salam di awal dan akhir
pembelajaran.
- Bersyukur atas apa yang telah dimiliki

2.

Jujur

Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria
diatas

2

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1

- Tidak menyontek saat mengerjakan
ulangan/ujian

4

- Tidak menyalin karya sesorang tanpa
mencantumkan sumber
- Mengungkapkan perasaan atau pendapat
yang apa adanya
- Tidak mengambil barang milik orang lain
tanpa meminta izin
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3.

Disiplin

Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria
diatas

2

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1

- Datang dengan tepat waktu

4

- Patuh pada peraturan bersama dikelas dan
sekolah
- Mengerjakan dan mengumpulkan tugas
tepat waktu
- Berpenampilan bersih dan rapi
Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria
diatas

2

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1
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Penilaian Diskusi

Mata Pelajaran:
Kelas/Semester:
Keterangan:
4= Sangat baik
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang
No.

Kategori

1

1.

Keterlibatan dalam kelompok

2.

Hasil diskusi

3.

Ketepatan waktu

Total Skor
Nilai

Nilai=

Skor Siswa
Total Skor

× 100%

2

3

4
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Rubrik Penilaian Diskusi

No
.

Kategori

1

2

3

4

1.

Keterlibata
n dalam
kelompok

Semua
anggota
tidak
menunjukka
n niat dan
usaha untuk
berdiskusi

Sebagian
kecil
terlibat
dalam
diskusi dan
sebagian
besar tidak

Sebagian
besar
anggota
terlibat
dalam
diskusi dan
sebagian
kecil tidak

Semua
anggota
terlibat
dalam
diskusi

2.

Hasil
diskusi

Sama sekali
tidak
menjawab
pertanyaan
yang
diberikan
secara tepat

Menjawab
sebagian
kecil
pertanyaan
yang
diberikan
dan
sebagian
besar
tidak tepat

Menjawab
sebagian
besar
pertanyaan
yang
diberikan
dengan
tepat, dan
sebagian
kecil tidak
tepat

Menjawab
semua
pertanyaan
yang
diberikan
dengan
tepat

3.

Ketepatan
waktu

15 menit
terlambat
merumuska
n dan
mengirimka

10 menit
terlambat
merumuska
n dan
mengirimka

5 menit
terlambat
merumuska
n dan
mengirimka

Selesai
merumuska
n dan
mengirimka
n hasil
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n hasil
diskusi

n hasil
diskusi

n hasil
diskusi

diskusi
tepat pada
waktunya
atau lebih
awal

Penilaian Praktikum
Mata Pelajaran:
Kelas/Semester:
Keterangan:
4= Sangat baik
3= Baik
2= Cukup
1= Kurang

No.

Aspek

1

1.

Persiapan praktikum

2.

Pelaksanaan praktikum

3.

Kegiatan akhir
praktikum

2

Skor siswa
Nilai

Nilai=

Skor Siswa
Total Skor

× 100%

3

4
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Rubrik Penilaian Praktikum
No. Aspek

Kriteria

1.

- Menggunakan seragam sekolah yang rapi

Persiapan
praktikum

Skor
4

- Menggunakan sepatu tertutup
- Menggunakan jas lab
- Masuk keruangan lab dengan tertib

2.

Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria
diatas

2

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1

Pelaksanaan - Mampu mengidentifikan alat yang akan
praktikun
digunakan dengan tepat

4

- Mengaplikasikan alat dan bahan dengan
benar
- Kekompakan dalam kelompok praktikum
- Tidak makan dan minum didalam lab
Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria

2
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diatas

3.

Kegiatan
akhir
praktikum

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1

- Menggunakan waktu praktikum secara
efektif

4

- Membersihkan kembali alat dan bahan
praktikum
- Mengembalikan lagi alat praktikum pada
tempatnya
- Menjaga kebersihan lab hingga keluar dari
lab
Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria
diatas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria
diatas

2

Jika memenuhi 1 kriteria dari 4 kriteria
diatas

1
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Penilaian Keterampilan
No.
1.

Aspek
Penggunaan
bahasa

Deskripsi
- Menggunakan bahasa yang sederhana
- Mudah dipahami
- Bahasa yang tidak menimbulkan makna
ganda

2.

Tampilan

- Terdapat label penamaan sel hewan dan
sel tumbuhan
- Bentuk sel hewan dan tumbuhan sesuai
- Tempelan setiap bagian satu dengan
bagian lainnya terlihat rapi
- Pemilihan warna yang sesuai

3.

Kesesuaian
isi

- Kelengkapan komponen
- Penempatan organel sel dengan benar.
- Penamaan organel sel sesuai dengan
bentuk organel sel.

Skor siswa
Nilai

Skor
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Nilai=

Skor Siswa
Total Skor

× 100%

Rubrik Penilaian Keterampilan
No. Aspek

Kriteria

1.

Jika memenuhi 3 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

4

Jika memenuhi 2 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

3

Jika memenuhi 1 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

2

Jika tidak memenuhi ketiga deskripsi di atas

1

2.

3.

Persiapan
praktikum

Skor

Pelaksanaan Jika memenuhi 3 kriteria dari 3 deskripsi di
praktikun
atas

4

Jika memenuhi 2 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

3

Jika memenuhi 1 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

2

Jika tidak memenuhi ketiga deskripsi di atas

1

Jika memenuhi 3 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

4

Jika memenuhi 2 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

3

Jika memenuhi 1 kriteria dari 3 deskripsi di
atas

2

Jika tidak memenuhi ketiga deskripsi di atas

1

Kegiatan
akhir
praktikum
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Instrumen Minat Peserta Didik
Skor
No. Aspek

Indikator
1

1.

Ketertarikan

1. Saya antusias memulai
pembelajaran dengan media yang
digunakan.
2. Saya tertarikan terhadap media
pembelajaran yang digunakan.
3. Saya tertarikan terhadap model
pembelajaran yang digunakan.
4. Pembelajaran yang menarik
membuat saya bersemangat
dalam pelajaran.

2.

Kesenangan

1. Saya merasa nyaman dan senang
dengan pembelajaran yang
menggunakan media.
2. Saya merasa cepat bosan yang
hanya mencatat dan
mendengarkan tanpa ada interaksi
langung.
3. Saya memahami materi dengan
mudah menggunakan media
pembelajaran.
4. Saya mudah memahami
permasalahan atau soal yang
diberikan guru dengan bantuan
media.

2

3

4
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Rubrik Penilaian Minat Peserta Didik
No. Aspek
1.

2.

Kriteria

Skor

Ketertarikan Jika memenuhi 4 kriteria dari 4 deskripsi
di atas

4

Jika memenuhi 3 kriteria dari 4 deskripsi
di atas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 4 deskripsi
di atas

2

Jika tidak memenuhi keempat deskripsi di
atas

1

Jika memenuhi 4 kriteria dari 4 deskripsi
di atas

4

Jika memenuhi 3 kriteria dari deskripsi
di atas

3

Jika memenuhi 2 kriteria dari 3 deskripsi
di atas

2

Jika tidak memenuhi ketiga deskripsi di
atas

1

Kesenangan

Nilai=

Skor Siswa
Total Skor

× 100%
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Lampiran 3 Lembar Wawancara
Lembar Wawancara
Pertanyaan

Jawaban

1. Bagainama karakteristik siswa
SMP selama pembelajaran?
2. Metode apa saja yang bapak/ibu
gunakan dalam menyampaikan
materi pembelajaran?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui
tentang media pembelajaran?
4. Media apa saja yang ada di
sekolah ini?
5. Media pembelajaran apa yang
bapak/ibu

gunakan

dalam

pembelajaran?
6. Apakah siswa antusias ketika
belajar

menggunakan

media
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Pertanyaan

Jawaban

yang baru atau unik?
7. Bagaimana karakteristik materi
organisasi kehidupan?
8. Menurut bapak/ibu metode apa
yang cocok untuk menerapkan
KD 3.6 dan 4.6?
9. Bagaimana respon siswa dalam
proses

pembelajaran

materi

organisasi kehidupan?
10. Apakah

bapak/ibu

meggunakan

pernah

explosion

box

untuk pembelajaran biologi?
11. Apa yang harus ditambahkan
dari

materi

organisasi

kehidupan untuk melengkapi
media explosion box?
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu
mengenai

pembelajaran

menggunakan
pada

jika

explosion box

materi

organisasi
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Pertanyaan

Jawaban

kehidupan?

Lampiran 4 Surat Permohonan Wawancara di SMP Budi Utama
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Lampiran 5 Surat Permohonan Wawancara di SMP Negeri 2 Sangatta Utara
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Lampiran 6 Surat Permohonan Wawancara di SMPK Santo Fransiskus
Assisi Sangatta
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Lampiran 7 Surat Permohonan Ijin Validasi Produk di SMP Negeri 1
Berbah
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Lampiran 8 Surat Permohonan Ijin Validasi Produk di SMP Budya Wacana
Yogyakarta
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Lampiran 9 Hasil Analisis Kebutuhan di SMP Negeri 1 Berbah
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Lampiran 10 Hasil Analisis Kebutuhan di SMP ST. Fransiskus Assisi
Sangata
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Lampiran 11 Hasil Analisis Kebutuhan di SMP N 2 Sangata Utara
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Lampiran 12 Hasil Analisis Kebutuhan di SMP Budi Utama
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Lampiran 13 Lembar Validasi SMP Negeri 1 Berbah
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Lampiran 14 Lembar Validasi SMP Budya Wacana
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Lampiran 15 Lembar Validasi Dari Ahli Materi
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Lampiran 16 Lembar Validasi Dari Ahli Media
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