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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK DIGITAL PADA
MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA KELAS VIII SMP
Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi
minat dan belajar siswa. Melalui media pembelajaran, penyampaian materi
menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Data hasil survei empat
sekolah di Yogyakarta, masih kurangnya inovasi dalam media pembelajaran
berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis media
pembelajaran apa saja yang sudah digunakan guru IPA dan mengetahui kelayakan
dari media komik digital pada materi sistem ekskresi kelas VIII.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D).
Langkah-langkah

dalam

penelitian

dan

pengembangan

ini

adalah

(1)

pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) Pengembangan produk awal, (4)
validasi produk dan (5) revisi produk. Produk yang dikembangkan dalam
penelitian ini divalidasi oleh empat validator yang terdiri dari dosen ahli media,
dosen ahli materi dan dua guru IPA SMP kelas VIII.
Hasil penelitian yang diperoleh dari validasi ahli media, ahli materi, dan
guru IPA SMP kelas VIII menunjukkan nilai rata-rata 3,8 termasuk dalam
kategori “Baik”. Perolehan data hasil validasi dari keempat validator bahwa
komik berbasis digital memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicoba secara
terbatas sebagai media pembelajaran pada materi sistem ekskresi manusia kelas
VIII SMP.
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Sistem Ekskresi Manusia, Komik Digital
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ABSTRAK
THE DEVELOPMENT OF DIGITAL COMIC LEARNING MEDIA
IN JUNIOR HIGH SCHOOL VIII HUMAN EXCRETION SYSTEM
MATERIALS
Fabiola Sebastiani
161434043
The use of media in learning activities can affect students' interest and
learning. Through learning media, the delivery of material becomes more
interesting and easily understood by students. Data from a survey of four schools
in Yogyakarta, there is still a lack of innovation in digital-based learning media.
The purpose of this study was to find out what types of learning media have been
used by science teachers and to find out the feasibility of digital comic media on
the material of the VIII class excretion system.
This research uses research and development (R&D) methods. The steps
in this research and development are (1) information gathering, (2) planning, (3)
initial product development, (4) product validation and (5) product revision. The
product developed in this study was validated by four validators consisting of a
media expert lecturer, a material expert lecturer and two science teachers at SMP
class VIII.
The research results obtained from the validation of media experts,
material experts, and science teachers of SMP class VIII showed an average
score of 3.8 included in the "Good" category. The data obtained from the
validation results from the four validators showed that digital-based comics had
the quality and feasibility to be tested on a limited basis as a learning medium for
the human excretion system material for class VIII SMP.
Keywords: Learning Media, Human Excretion System, Digital Comic.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dan guru
dengan bantuan sumber belajar yang cukup menarik. Proses pembelajaran perlu
diawali dengan tahap pelaksanaan, penilaian dan pengawasan sehingga dapat
terlaksana secara efektif dan efisien. Selain memiliki keterampilan mengajar,
seorang pendidik juga dituntut untuk mampu meningkatkan suatu pembelajaran
yang kreatif dan inovatif agar suasana kelas menyenangkan. Tentunya dalam
proses pembelajaran terdapat beberapa materi yang cukup sulit dipahami siswa,
maka diperlukan suatu alat bantu seperti media.
Hal ini diungkapkan oleh (Inah, 2015) bahwa proses pembelajaran
terdapat interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
optimal. Untuk mencapai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik, guru
harus mampu menguasahi interaksi edukatif. Interaksi edukatif yaitu proses
pembelajaran yang mengharuskan guru untuk berusaha menghidupkan dan
memberikan motivasi kepada siswa agar terjadi situasi belajar yang kondusif.
Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang digunakan sebagai
penunjang proses pembelajaran di kelas sehingga indikator dapat tercapai. Media
sangat membantu siswa dalam memudahkan pemahaman materi yang dipelajari,
menyajikan data yang menarik serta mampu membangkitkan motivasi dan minat
belajar siswa. Zaman modern seperti saat ini banyak ditemukan media
pembelajaran yang populer untuk digunakan oleh pendidik dalam kegiatan
pembelajaran. Perkembangan ini seiring didukung oleh kemajuan teknologi yang
mempermudah guru mendapatkan berbagai macam komponen penunjang
pembelajaran dan alat bantu (media) dalam kegiatan belajar mengajar yang kini
semakin bervariasi.
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Hal ini sesuai pendapat (Myori, 2019) bahwa pengembangan media
pembelajaran dapat menyesuaikan Perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), sebagai pendukung kegiatan pembelajaran yang menarik,
efektif dan efisien. Media pembelajaran sebagai salah satu komponen sistem
penyampaian pengajaran perlu memperhatikan konsep, model, prinsip, desain dan
evaluasi media pembelajaran.
Keadaan yang terjadi di lapangan, masih terdapat beberapa guru yang
penggunaan media pembelajaran masih kurang optimal. Hal tersebut sesuai
dengan analisis kebutuhan di SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta, SMP Maria
Immaculata Marsudirini Yogyakarta, SMP Negeri 2 Gamping dan SMP Aloysius
Turi bahwa sumber belajar yang digunakan diantaranya buku paket, PPT (Power
Point Presentation), video, gambar yang bersumber dari internet serta
memanfaatkan objek tertentu di sekitar lingkungan sekolah. Diantara media
pembelajaran yang digunakan tersebut masih kurangnya inovasi, contohnya
penggunaan buku paket sebagai sumber belajar di dalamnya lebih banyak memuat
teori dan hanya terdapat sedikit gambar, sehingga siswa kurang termotivasi.
Dari hasil wawancara bersama guru IPA bahwa penggunaan media dalam
pembelajaran materi sistem ekskresi cara penyampaiannya masih menggunakan
media buku cetak dan PPT dengan berisikan gambar yang relatif monoton.
Menurut guru penggunaan media tersebut masih dirasa kurang antusias dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari media pembelajaran yang sudah ada, akan
lebih baik dilakukan pengembangan untuk menambah variasi media di sekolah.
Hal ini untuk mendukung peningkatan suasana belajar di kelas dan siswa lebih
termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.
Ilmu Pengetahuan Alam tergolong mata pelajaran yang dapat memberikan
peranan dan pengalaman bagi siswa. Dalam proses belajarnya dibutuhkan bantuan
media pembelajaran karena materinya bersifat menghafal, abstrak serta berkaitan
dengan proses kehidupan sehari-hari, salah satunya materi sistem ekskresi. Sistem
ekskresi merupakan materi biologi yang berisikan serangkaian proses yang terjadi
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dalam tubuh manusia dan melibatkan organ-organ yang sulit untuk dijelaskan
tanpa menggunakan alat atau teknologi yang mendukung. Hal ini sejalan dengan
pendapat (Aprilianti, 2016) bahwa materi sistem ekskresi manusia dianggap sulit
untuk dipahami oleh siswa tanpa bantuan media pembelajaran karena
pembahasannya mencakup sub-bab yang cukup banyak.
Metode pembelajaran yang diterapkan diantaranya metode scientific
(mengamati,

menanya,

mengkomunikasikan),

tanya

mengumpulkan
jawab,

informasi,

ceramah,

diskusi,

mengasosiasikan,
demonstrasi

dan

pengamatan langsung. Media dan metode pembelajaran saling berkaitan untuk
menumbuhkan minat belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat (Munadi,
2008) bahwa penggunaan media berpengaruh terhadap fungsi psikologis siswa
(atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan motivasi). Media dapat disesuaikan
dengan metode untuk mengembangkan minat belajar siswa, misalnya diawal
pembelajaran guru menerapkan metode tanya jawab menggunakan media gambar.
Berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas masih dibutuhkan
pengembangan media pembelajaran berbentuk visualisasi dengan pemanfaatan
teknologi informasi yang menarik seperti komik digital. Seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, komik tidak hanya berbentuk
media konvensional tetapi juga berbentuk komik digital. Komik digital
merupakan suatu bentuk cerita bergambar dengan tokoh karakter tertentu yang
menyajikan informasi atau pesan melalui media elektronik (Ginanjar, 2018).
Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Tekege, 2017) bahwa dunia
pendidikan saat ini harus mengintegrasikan teknologi pada berbagai aspek
termasuk

kegiatan

pembelajaran.

Kebijakan

tersebut

dilakukan

untuk

mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global.
Pemanfaatan di bidang teknologi dan informasi diharapkan dapat meningkatkan
mutu individu para siswa dalam hal penggunaan teknologi secara lebih tepat guna,
efisien dan bermanfaat.
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Terdapat beberapa macam media pembelajaran sebagai alternatif yang
dapat dikembangkan seperti webtoon, buku cerita bergambar, lift the flap book,
pop-up scrapbook, dan komik digital. Dari beberapa jenis media pembelajaran
yang dapat dijadikan solusi, peneliti memilih komik digital sebagai salah satu
pilihan alternatif untuk memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar, ditengah
keterbatasan waktu pembelajaran jarak jauh/daring. Menurut (Nurdin, 2020)
bahwa media komik merupakan salah satu bentuk solusi yang dapat dilakukan
guru agar kegiatan pembelajaran tetap menyenangkan meskipun berlangsung
secara daring, karena komik berbentuk media gambar, tampilan visualnya lebih
menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar.
Komik digital juga memiliki keunikan tersendiri karena pada dasarnya
komik ini bersifat lucu, menghibur, gambar berwarna, menggunakan bahasa yang
sederhana dengan alur cerita yang mudah dipahami oleh pembaca. Secara
ekonomis, komik digital memiliki keunggulan tersendiri diantaranya tidak mudah
rusak, lebih tahan lama jika dibandingkan dengan komik cetak, penyebarannya
mudah hanya menggunakan link gogle drive melalui handphone, komputer dan
laptop. Hal ini sependapat dengan (Putra, 2011) yaitu penggunaan komik digital
sebagai media pembelajaran dapat mempermudah pengguna dalam memperbesar
atau memperkecil ukuran gambar, memiliki warna yang cocok untuk gambar
sederhana, dikemas sebagai bentuk file agar mudah diakses oleh semua orang.
Melalui pengembangan komik digital dalam penelitian ini menjadi
alternatif yang dimanfaatkan sebagai alat bantu proses pembelajaran daring.
Komik digital dipilih karena penyajian materi menggunakan bahasa yang mudah
dipahami siswa, kejadian dalam cerita masih sangat erat dengan keseharian siswa,
serta memudahkan guru dalam keterbatasan waktu tatap muka di sekolah. Sebagai
media pembelajaran dengan sasaran siswa SMP kelas VIII, komik digital mampu
meningkatkan motivasi belajar, memudahkan siswa memahami materi sistem
ekskresi manusia, serta penambahan variasi media belajar di sekolah.
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Menurut hasil penelitian pengembangan yang dilakukan oleh (Enawaty,
2010) melalui penggunaan media komik dalam pembelajaran, siswa lebih mudah
mengenal konsep, memahami isi cerita, mendorong minat baca, mengenal
lingkungan alam dan sekitar. Pada penelitian (Hasbiana, 2012) bahwa komik
sebagai media pembelajaran memberikan hasil validasi ahli media dengan
kategori “Sangat Layak”, dan “Layak” untuk validasi ahli materi, selanjutnya
“Sangat Layak” ditahap uji coba lapangan awal dan revisi produk, serta “Sangat
Layak” pada tahap uji coba lapangan. Berdasarkan kategori tersebut bahwa komik
sebagai media pembelajaran memiliki nilai validitas yang siap untuk diterapkan
dalam proses belajar.
Media komik digital layak digunakan sebagai media pembelajaran,
sebagaimana yang tertulis dalam data hasil penelitian dari (Nurinayati dkk, 2014)
bahwa media komik digital pada materi sistem imun berhasil dikembangkan dan
memperoleh nilai interpretasi “Sangat Baik” dan produk layak digunakan sebagai
variasi media pembelajaran. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk memilih
materi sistem ekskresi dalam penelitian pengembangan ini, dengan harapan media
komik digital dapat menjadi sumber belajar yang menarik bagi siswa dan mampu
meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di sekolah
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Pengembangan Media
Pembelajaran Komik Digital pada Materi Sistem Ekskresi Kelas VIII SMP”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang
akan diteliti dalam penelitian ini, yakni :
1.

Bagaimana

pengembangan

produk

komik

digital

sebagai

media

pembelajaran pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP?
2.

Bagaimana kualitas komik digital sebagai media pembelajaran pada materi
sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP?

C. Batasan Masalah
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Agar

penelitian

ini

menjadi

terarah

dan

menghindari

luasnya

permasalahan, maka sebaiknya dilakukan batasan masalah sebagai berikut :
1.

Komik digital yang akan di kembangkan dalam penelitian ini hanya
berfokus pada materi sistem ekskresi manusia untuk kelas VIII SMP.

2.

Kompetensi Dasar : 3.10. Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan
memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan
sistem ekskresi. 4.10. Membuat karya tentang sistem ekskresi pada
manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri.

3.

Materi sistem ekskresi meliputi struktur dan fungsi organ sistem ekskresi
pada manusia, kelainan dan penyakit pada organ sistem ekskresi dan upaya
menjaga kesehatan organ sistem ekskresi manusia.

4.

Komik digital mencakup gambar berwarna, susunan bagian dalam komik
seperti kata pengantar, daftar isi, penokohan, cerita pembuka, materi,
latihan soal, daftar pustaka, penutup yang disajikan dalam bentuk link
gogle drive.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu :
1. Mengembangkan produk komik digital sebagai media pembelajaran pada
materi sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP.
2. Mengetahui kualitas produk komik digital sebagai media pembelajaran
pada materi sistem ekskresi kelas VIII SMP.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagi Guru
Penelitian ini sebagai alternatif untuk pembelajaran IPA, dalam materi
sistem ekskresi guna menciptakan suasana pembelajaran yang lebih
dinamis, menumbuhkan sikap kreativitas guru dalam mengembangkan
media pembelajaran yang lebih efektif.
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2. Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai salah satu pengalaman berharga dan bekal dimasa
depan sebagai calon guru profesional yang selanjutnya dapat dijadikan
masukan sebagai media pembelajaran.
3. Bagi Siswa
Penelitian ini mempermudah siswa dalam mempelajari sistem ekskresi
manusia dan menciptakan suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa
dengan bantuan media komik digital, sehingga penyerapan materi
pembelajaran baik dan tidak mudah bosan mempelajarinya. Penyajian
materi dalam bentuk komik digital akan lebih menarik, tidak mudah
rusak dan lebih tahan lama. Komik digital ini dikembangkan agar
mampu meningkatkan minat siswa untuk mempelajari materi biologi
sistem ekskresi.
4. Untuk Sekolah
Penelitian ini memberikan edukasi dalam mengembangkan media
pembelajaran sebagai alternatif peningkatan kualitas pendidikan
khususnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan dunia
pendidikan lainnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Tentang Media pembelajaran
1. Hakekat media dalam pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dan didalamnya
terjadi interaksi antara guru, siswa dan sumber belajar di lingkungan tertentu.
Melalui bantuan guru maka terjadi proses memperoleh ilmu dan pengetahuan,
penguasaan kecakapan, pembentukan sikap dan kepribadian siswa (Hardianto,
2012). Dalam proses memperoleh ilmu dan pengetahuan terjadi proses
komunikasi yang melibatkan guru dan siswa dengan materi pembelajaran sebagai
pesan yang hendak disampaikan sebagai orientasi pada ketercapaian suatu tujuan
pendidikan. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka informasi atau pesan
yang disampaikan dalam pembelajaran harus dapat diterima oleh siswa. Akan
tetapi dalam pembelajaran siswa masih kurang mampu menyerap pelajaran yang
diberikan oleh guru secara efektif dan efisien.
Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah penggunaan
media dalam pembelajaran. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan
pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Kedudukan media dalam
pembelajaran sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada siswa agar
tersampaikan secara efektif dan efisien (Sadirman dkk, 2008). Pemanfaatan media
harus terencana dan sistematik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kehadiran
media dalam dunia pendidikan sangat membantu siswa untuk memahami suatu
konsep tertentu yang sulit dijelaskan dengan menggunakan bahasa verbal.
Pemanfaatan media juga sangat tergantung pada karakteristik media dan
kemampuan guru maupun siswa memahami cara kerja media tersebut sehingga
pada akhirnya media dapat dipergunakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang diharapkan. Secara kualitas dan kuantitas media pembelajaran
sangat memberikan kontribusi terhadap hasil maupun proses pembelajaran. Oleh
karena itu dalam penggunaan media pembelajaran harus memperhatikan
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mekanisme media pembelajaran. Fungsi media dalam proses pembelajaran sangat
penting guna mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif dan dapat
meningkatkan kualitas belajar siswa (Hamalik, 2008).
Banyak ahli yang memberikan definisi tentang media pembelajaran. Media
merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar,
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang terstruktur, bertujuan
dan terkendali (Basyiruddin dan Asnawir, 2002).
Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dapat
menyalurkan pesan atau informasi sehingga guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif (Gede dan Desi, 2005).
Berdasarkan pendapat kedua para ahli tersebut maka media pembelajaran
berperan penting dalam proses belajar, karena dengan adanya bantuan media
dapat membantu guru menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dijelaskan
secara verbal serta memberikan pengalaman nyata pada siswa.
2. Ciri-Ciri Media
Menurut Arsyad (2016) ciri-ciri umum media pembelajaran sebagai berikut :
a. Media memiliki pengertian secara fisik yang biasa dikenal sebagai hardware
(perangkat keras) yaitu sesuatu yang dapat dilihat, didengar, maupun diraba
dengan panca indera.
b. Media memiliki pengertian secara non fisik yang biasa dikenal dengan
software (perangkat lunak) yaitu komponen yang terdapat didalam perangkat
keras dan terdapat isi yang ingin disampaikan kepada siswa.
c. Media digunakan sebagai perantara komunikasi guru dan siswa
d. Media pembelajaran memiliki pengertian sebagai alat bantu proses
pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas.
e. Media pembelajaran dapat digunakan oleh semua orang secara bersama –
sama (misalnya : radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil
(misalnya : film, slide, video) atau perorangan (misalnya : modul, komputer,
tape/kaset, video recorder)
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f. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi dan manajemen yang berhubungan
dengan penerapan suatu ilmu.
Tiga kelebihan dalam penggunaan media pembelajaran menurut Gerlach dan
Ely (dalam Arsyad, 2016) :
a) Kemampuan fiksatif, artinya media pembelajaran memiliki kemampuan untuk
merekam, menyimpan dan menampilkan suatu obyek atau kejadian. Dengan
kemampuan ini suatu obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam,
difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat secara
langsung ditunjukkan, dilihat, diamati seperti keadaan aslinya.
b) Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek
dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) yang disesuaikan dengan
keperluan.
c) Kemampuan distributif, artinya media dapat menjangkau audiens yang
jumlahnya besar dalam satu kali penyajian (misalnya siaran radio dan televisi).
3. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut (Sudjana dan Rivai, 2010) manfaat media pembelajaran dalam proses
pembelajaran diantaranya :
a. Proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah
dipahami oleh siswa dan memungkinkan untuk menguasai dan mencapai
tujuan pembelajaran.
c. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata dari guru, sehingga siswa tidak
mudah bosan.
d. Meningkatkan hubungan komunikasi atau interaksi langsung antara siswa dan
guru maupun lingkungannya.
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e. Siswa lebih aktif dalam melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian dari guru tetapi juga aktivitas seperti mengamati,
melakukan dan mendemonstrasikan.
Menurut (Daryanto, 2010) secara umum media pembelajaran mempunyai
kegunaan yaitu :
a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas
b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera
c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dan
sumber belajar.
d) Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan
kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya.
e) Memberikan rangsangan dan persepsi yang sama dalam teori melalui
pengalaman.
4. Fungsi Media Pembelajaran
Dalam (Suprihatiningrum, 2016) bahwa penggunaan media pembelajaran
memiliki beberapa fungsi diantaranya :
a. Fungsi atensi; media pembelajaran digunakan untuk menarik perhatian siswa
dengan menampilkan suatu gambar, video atau hal menarik lainnya.
b. Fungsi motivasi; media pembelajaran digunakan untuk menumbuhkan
kesadaran siswa agar lebih giat dalam belajar.
c. Fungsi afeksi; media pembelajaran sebagai perangsang untuk menumbuhkan
emosi dan sikap siswa terhadap materi pembelajaran yang sedang
berlangsung.
d. Fungsi kompensatori; media pembelajaran digunakan untuk mengakomodasi
siswa yang lemah dalam menerima dan memahami materi pelajaran yang
disampaikan secara lisan maupun tertulis.
e. Fungsi psikomotorik; media pembelajaran digunakan untuk mengakomodasi
siswa dalam memahami materi pelajaran melalui kegiatan secara motorik
dengan harapan mampu meningkatkan keterampilan siswa.
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f. Fungsi evaluasi; media pembelajaran digunakan untuk menilai kemampuan
siswa dalam merespon pelajaran yang didapatkan dari guru.

5. Klasifikasi Media Pembelajaran
Sanjaya (2010) Penggunaan kata media berasal dari bahasa latin dalam bentuk
jamak dari kata medium yang diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media
pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari
sudut mana melihatnya;
a) Dilihat dari segi sifatnya media dibagi menjadi :
1. Media auditif yaitu media yang hanya dapat didengarkan saja, atau media
yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman.
2. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja namun tidak
mengandung unsur suara seperti film, transparansi, slide, lukisan, gambar
dan berbagai bentuk bahan yang dicetak misalkan media grafis.
3. Media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan
unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, slide suara.
Media ini dianggap lebih baik karena isinya mengandung unsur suara dan
gambar, sehingga kemampuan ini dianggap lebih menarik perhatian siswa.
4. Multimedia yaitu media pembelajaran yang melibatkan beberapa jenis
media pembelajaran dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses
pembelajaran. Media multimedia melibatkan indera penglihatan maupun
pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, audio, dan
media interaktif berbasis komputer, teknologi komunikasi dan informasi
contohnya media komik digital.
b) Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi menjadi :
1. Media yang memiliki daya liput luas dan serentak seperti radio dan
televisi.
2. Media yang mempunyai daya liput terbatas oleh ruang dan waktu seperti
film slide dan film video.
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c) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi menjadi :
1. Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip dan transparansi.
2. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio dan
sebagainya.
6. Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran
Menurut (Alfiyani dan Hartojo, 2013) ada beberapa aspek yang perlu
dipertimbangkan dalam pemilihan media yang tepat yaitu :
a. Prinsip efektifitas dan efisiensi
Efektifitas artinya suatu keberhasilan pembelajaran dapat diukur dari tingkat
ketercapaian tujuan. Efisiensi artinya pencapaian tujuan pembelajaran perlu
memperhatikan biaya, waktu dan sumber daya lainnya.
b. Prinsip relevansi
Prinsip relevansi terbagi atas dua yaitu relevansi kedalam dan relevansi keluar.
Relevansi kedalam artinya pemilihan media perlu mempertimbangkan
kesesuaian dan sinkronisasi tujuan, isi, strategi, evaluasi pembelajaran,
sedangkan relevansi keluar artinya pemilihan media perlu disesuaikan dengan
kondisi perkembangan masyarakat.
c. Prinsip produktifitas
Pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal dengan
bantuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber
daya alam.
7. Pengembangan Media Pembelajaran
a) Rancangan pengembangan media pembelajaran
Menurut (Sadiman dkk, 2012) urutan dalam mengembangkan program media
pembelajaran sebagai berikut :
1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa
2. Merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas
3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung
tercapainya tujuan
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4. Mengembangkan alat ukur keberhasilan
5. Menulis naskah media
6. Mengadakan tes dan revisi
b) Kriteria pemilihan media
Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media
pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (2010) yaitu :
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran
3. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa
4. Kemudahan dalam memperoleh media pembelajaran
5. Keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran
6. Ketersediaan waktu untuk menggunakan media pembelajaran
c) Aspek kelayakan media
Kriteria penilaian media pembelajaran terdiri atas tiga aspek menurut Wahono
(2006) yaitu :
1. Aspek rekayasa perangkat lunak, terdiri dari :
a. Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media
pembelajaran
b. Reliable atau handal
c. Dapat dipelihara atau dikelola dengan mudah
d. Mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya
e. Ketepatan pemilihan jenis aplikasi atau software untuk pengembangan
f. Desain program menggambarkan alur kerja program dengan jelas
g. Seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk
mengembangkan media pembelajaran lainnya.
2. Aspek desain pembelajaran
a. Kejelasan tujuan pembelajaran
b. Relevansi tujuan pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku
c. Cakupan tujuan pembelajaran
d. Interaktifitas
e. Pemberian motivasi belajar
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f. Kontekstualitas dan aktualitas
g. Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar
h. Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran
i. Ketepatan alat evaluasi
j. Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi
3. Aspek komunikasi visual
a. Komunikatif artinya kesesuaian dengan pesan dengan keinginan sasaran
b. Kreatif dalam memberikan sebuah gagasan/ide
c. Sederhana tapi memikat
d. Audio yang mencakup (narasi, sound effect, backsound, musik)
e. Visual yang mencakup (Layout, design, typography, warna)
f. Media bergerak yang mencakup (animasi dan movie)
g. Layout interactive (ikon navigasi).
B. Komik Digital
1. Pengertian Komik Digital
Komik digital merupakan komik yang berbentuk format digital berbasis
elektronik yang tidak hanya menampilkan alur cerita saja, namun didalamnya
dapat disisipkan game, animasi, film, atau aplikasi lainnya yang mempermudah
pembaca dalam mengikuti dan menikmati tiap cerita dan penyimpanannya dapat
dilakukan secara online/offline melalui komputer, laptop, dan handphone
(Barokah, 2014).
2. Elemen-Elemen Desain Komik Digital
Menurut Gumelar yang dikutip oleh (Barokah, 2014) bahwa dalam pembuatan
komik digital perlu memperhatikan elemen-elemen desain komik sebagai berikut :
a.) Space merupakan ruang dalam komik berupa kertas, kanvas, dan komik di media
digital. Space berguna untuk memberikan tempat bagi karakter masing-masing
tokoh dalam melakukan aksi tertentu. Space komik berukuran 11,4 x 17,2 cm;
13,5 x 20 cm; 14 x 21 cm atau lebih besar dari ukuran sesuai dengan kebutuhan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

b.) Image merupakan gambar, foto, ilustrasi, logo, simbol dan icon yang membentuk
komik. Image dapat dibuat dengan gambar ilustrasi tokoh menggunakan goresan
tangan.
c.) Teks merupakan simbol dari suara yang ada didalam komik. Suara yang berasal
dari percakapan, biasanya ditulis dalam berupa kata-kata setiap tokoh komik. Teks
harus ditampilkan dengan jelas agar mudah dibaca dan tidak mengganggu gambar
dalam komik.
d.) Colour merupakan warna yang digunakan dalam membedakan setiap background
dan penampilan tokoh agar terkesan menarik bagi pembaca.
3. Jenis-Jenis Komik Digital
Menurut (Daryanto, 2010) dilihat dari fungsinya bahwa komik dibedakan atas
dua jenis yaitu :
a. Komik komersial, jauh lebih diperlukan di pasaran karena bersifat personal,
menyediakan humor yang kasar, menggunakan bahasa tidak baku, memiliki
kesederhanaan jiwa, dan moral serta adanya kecenderungan manusiawi
universal terhadap pemujaan pahlawan.
b. Komik pendidikan, lebih cenderung menyediakan isi yang bersifat informatif
dan banyak diterbitkan oleh industri, dinas kesehatan, dan lembaga-lembaga
non profit.
Menurut Sheels dan Glasgow dalam Arsyad (2011), jenis media dari segi
perkembangan teknologi terdiri atas dua macam yaitu media tradisional dan media
teknologi.
1) Media tradisional
a. Visual diam; seperti proyeksi overheads dan slides
b. Visual tak diproyeksikan; seperti gambar, poster, foto, grafik
c. Audio; seperti rekaman piringan dan pita kaset
d. Penyajian multimedia; seperti slide plus suara (tape), multi image
e. Visual dinamis yang diproyeksikan; seperti film, televisi, dan video
f. Cetak; seperti buku teks, modul, workbook, majalah ilmiah hand out
g. Permainan; seperti teka-teki, simulasi, dan permainan papan
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h. Realita; seperti model specimen dan manipulatif
2) Media teknologi
a. Media berbasis telekomunikasi; seperti telekonferen, kuliah jarak jauh
b. Media berbasis mikroprosesor; seperti permainan komputer, sistem tutor
intelijen, interaktif, hypermedia.
4. Kriteria Komik Digital yang Baik
Menurut Huda (2011) bahwa kriteria komik digital dapat ditinjau dari
berbagai segi yaitu :
a) Borderless, dengan tidak dibatasi ukuran dan format seperti kertas
b) Berbentuk data elektronik yang bisa disimpan dalam bentuk digit atau byte
c) Dapat ditransfer kedalam berbagai macam media penyimpanan
d) Kualitas huruf dan gambar tidak pecah saat ukurannya diperbesar
5. Kelebihan dan Kekurangan Komik Digital
Pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran merupakan salah
satu media yang dipandang efektif untuk membelajarkan dan mengembangkan
kreativitas

siswa

serta

meningkatkan

motivasi

siswa

dalam

belajar

(Wahyuningsih, 2012).
Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai dalam Cahyono dkk (2016)
kelebihan komik digital sebagai media pembelajaran yaitu :
a. Kemampuan komik dalam menciptakan minat siswa
b. Penjelasan materi menjadi lebih menarik
c. Membantu siswa dalam memahami konsep materi yang bersifat abstrak
d. Jalan cerita komik menuju pada kebaikan yang didalam terdapat pesan
moral
Kelebihan lainnya yaitu komik digital tidak mudah rusak dan lebih bertahan
lama jika dibandingkan dengan komik cetakan. Hal tersebut dikarenakan materi
belajar atau data media ajar komik digital berupa file yang disajikan dalam bentuk
e-book, biaya pembuatannya lebih murah dan efisien karena tidak perlu dilakukan
pencetakan (Triono, 2014). Adapun kekurangan dari pembelajaran berbasis komik
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digital yaitu kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa yang disebabkan
oleh beberapa faktor teknis, misalkan siswa lebih cenderung asyik dengan isi
materi yang ada di handphone sehingga waktu untuk komunikasi (tanya jawab)
antara siswa dan guru menjadi lebih sedikit.
6. Manfaat Komik Digital dalam Pembelajaran
Komik digital dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan
mempersiapkan siswa untuk diskusi nyata dengan menyediakan konten serta
penilaian sebelum kegiatan pembelajaran. Peran komik digital sebagai media
pembelajaran memberikan daya tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran dan
dapat menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman siswa (Bowen, 2012).
Menurut Tatalovic (2009) manfaat komik digital sebagai media pembelajaran
yaitu :
a) Menciptakan nilai rasa lebih dalam memahami materi pembelajaran
b) Memperjelas materi
c) Membangkitkan perhatian dan minat siswa untuk membaca
d) Memperluas penguasaan kosa kata siswa
e) Membangkitkan rasa ingin tahu siswa
f) Memotivasi siswa untuk belajar
g) Menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

7. Pengembangan Komik Digital sebagai Media Pembelajaran
Media merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses belajar.
Penggunaan media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar
hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru agar menjadi
lebih praktis dan mudah dipahami. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini
berdampak pada bidang pendidikan, sehingga memungkinkan guru untuk
dilakukan suatu pengembangan media pembelajaran baik yang bersifat audio,
visual dan audiovisual. Menurut Endang (2003) dalam kaitannya dengan interaksi
guru dan siswa, perlu memperhatikan kelima aspek komunikasi efektif dalam
proses pembelajaran diantaranya :
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a. Kejelasan; komunikasi harus menggunakan bahasa dan informasi yang jelas,
sehingga mudah diterima dan dipahami oleh siswa.
b. Ketepatan; penggunaan bahasa yang baku dan kebenaran informasi yang
disampaikan oleh narasumber.
c. Konteks; bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan
keadaan dan lingkungan dimana komunikasi itu terjadi.
d. Alur; bahasa dan informasi perlu disusun dengan alur atau sistematika yang
jelas, sehingga yang menerima informasi mudah mengerti.
e. Budaya; komunikasi harus menyesuaikan tata krama dan etika khususnya saat
komunikasi guru dan siswa perlu diperhatikan struktur kalimatnya.
C. Ruang Lingkup Materi Sistem Ekskresi
Materi ilmu pengetahuan alam yang diajarkan pada kelas VIII sesuai
dengan kurikulum 2013. Materi yang dipilih dalam penelitian ini akan
dikembangkan menjadi media komik digital yakni sistem ekskresi manusia.
Sistem ekskresi merupakan materi biologi yang melibatkan organ-organ dan
berisikan serangkaian proses yang terjadi dalam tubuh manusia. Tujuannya adalah
untuk mempelajari proses metabolisme dalam tubuh. Standar Kompetensi Dasar
pada materi sistem ekskresi manusia yaitu 3.10. Menganalisis sistem ekskresi
pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga
kesehatan sistem ekskresi. 4.10. Membuat karya tentang sistem ekskresi pada
manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri.
Salah satu materi ilmu pengetahuan alam adalah sistem ekskresi manusia.
Cakupan materi pokok terdiri dari struktur organ penyusun sistem ekskresi
manusia, proses pengualaran zat sisa metabolisme (organ ginjal, kulit, hati, paruparu), jenis penyakit pada organ sistem ekskresi dan upaya menanggulanginya.
Materi ini dipilih karena materi sistem ekskresi bersifat abstrak dan tidak dapat
dipelajari secara langsung tanpa bantuan media pembelajaran. Salah satu pokok
materi yang bersifat abstrak contohnya proses-proses metabolisme yang terjadi
dalam organ sistem ekskresi seperti ginjal, hati, kulit dan paru-paru, tidak dapat
dipelajari secara langsung. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi siswa untuk
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memahami konsep-konsep biologi, sehingga untuk mencegah adanya kesalahan
persepsi siswa, maka media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar.
Pokok bahasan materi sistem ekskresi dapat tersampaikan dengan baik jika media
yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa.
D. Penelitian yang Relevan
Penelitian pengembangan ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh :
1) Yunia (2017) penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran
Komik Digital Biologi Berbasis Nilai Karakter Pada Materi Pokok Sistem
Pencernaan Makanan Untuk Kelas VIII SMP/MTS Negeri 1 Bandar Lampung”.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komik digital yang dikembangkan
layak digunakan sebagai media belajar. Hal ini ditunjukkan oleh penilaian ahli
media dengan skor rata-rata 3,43, penilaian ahli materi skor rata-rata 3,71 pada
aspek pembelajaran dan 3,5 pada aspek isi/materi, penilaian ahli bahasa
memberikan skor rata-rata 3,62, sementara penilaian oleh guru SMP meliputi
aspek materi skor rata-rata 4,25, bahasa skor rata-rata 4,35, grafika skor rata-rata
4,64, penyajian skor rata-rata 4,2. Dari penilaian masing-masing ahli diatas yaitu
skor rata-rata berada pada interval X > 4,2. Disimpulkan bahwa media komik
digital sangat layak digunakan sebagai media/alat dalam proses pembelajaran.
2) Yunita (2017) penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Komik Digital
Berbasis Contekstual Teaching and Learning (CTL) Sebagai Media Pembelajaran
Pada Materi Sistem Pernapasan Untuk Peserta Didik Kelas VIII SMP/MTS”.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan komik digital sangat
layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran di kelas. Penilaian
diambil dari hasil revisi produk awal yang meliputi penilaian ahli materi 74,4 %
dengan kriteria layak, penilaian ahli media 90,5 % kriteria sangat layak, penilaian
guru IPA 87,9 % kriteria sangat layak, penilaian oleh siswa 87,9 % kriteria sangat
layak. Menurut penilaian dari beberapa ahli diantaranya ahli materi dengan revisi
percakapan pada bagian penutup, ahli media dengan revisi penempatan tokohtokoh komik agar lebih menarik, guru IPA dengan revisi merubah jumlah nomor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

soal yang sedikit menjadi 10 soal, dan siswa dengan revisi pada aplikasi agar
smartphone android dengan versi 2,3 dapat menginstal aplikasi. Tahapan revisi
dari masing-masing ahli diatas menjadikan komik digital sangat layak digunakan
dalam proses belajar.
3) Anggraeni (2017) penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran
Komik Digital Biologi Pokok Bahasan Pencemaran Lingkungan Untuk Siswa
Kelas VII SMP”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat validitas
komik digital sebagai media pembelajaran dinyatakan baik, serta dapat digunakan
dalam kegiatan belajar di kelas. Hal tersebut dibuktikan melalui penilaian
beberapa ahli diantaranya penilaian validator 78,12 % dengan kategori baik dari
segi ahli materi, 90,0 % dengan kategori sangat baik dari segi ahli media komik
digital, 82,51 % dengan kategori baik dari tanggapan siswa, 86,88 % dengan
kategori baik dari segi penilaian guru. Berdasarkan hasil penelitian bahwa komik
digital sebagai media pembelajaran dikategorikan baik (kelengkapan isi/materi,
penampilan produk cukup menarik) dan produk siap untuk digunakan dalam
kegiatan belajar.
Dari ketiga penelitian relevan diatas terdapat persamaan pada media yang
telah dikembangkan yaitu komik digital. Penelitian pertama dan kedua memiliki
persamaan berupa pengembangan media pembelajaran kelas VIII SMP. Perbedaan
pada ketiga penelitian diatas berupa materi yang dikembangkan terdiri atas
penelitian pertama materi sistem pencernaan makanan, penelitian kedua materi
sistem pernapasan, penelitian ketiga materi pencemaran lingkungan.
Berdasarkan relevansi penelitian ini dan penelitian sebelumnya pada media
yang dikembangkan berupa komik digital dan target penggunaannya oleh siswa
kelas VIII SMP. Setelah adanya relevansi, tentunya dalam penelitian ini dan
penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari segi materi yang dikembangkan.
Bahasan pokok materi pada penelitian ini yaitu sistem ekskresi manusia kelas.
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Berikut ini terdapat bagan literatur map penelitian komik digital :

Yunia (2017)
“Pengembangan Media
Pembelajaran Komik
Digital Biologi Berbasis
Nilai Karakter Pada Materi
Pokok Sistem Pencernaan
Makanan Untuk Kelas
VIII SMP/MTS Negeri 1
Bandar Lampung”.

Yunita (2017)
“Pengembangan Media
Komik Digital Berbasis
Contekstual Teaching
and Learning (CTL)
Sebagai Media
Pembelajaran Pada
Materi Sistem Pernapasan
Untuk Peserta Didik
Kelas VIII SMP/MTS”.

Anggraeni (2017)
“Pengembangan
Media Pembelajaran
Komik Digital
Biologi Pokok
Bahasan Pencemaran
Lingkungan Untuk
Siswa Kelas VII
SMP”

Relevansi pada
penelitian Yunia (2017)
yaitu media yang
dikembangkan berupa
komik digital dan
sasaran penggunanya
siswa kelas VIII SMP.

Relevansi pada penelitian
Yunita (2017) yaitu
menggunakan metode
penelitian dan
pengembangan (R & D)
menurut Borg and Gall.

Relevansi pada
penelitian Anggraeni
(2017) yaitu media
yang dikembangkan
komik digital.

Sebastiani (2021) Keterbaruan pada penelitian
“Pengembangan media pembelajaran komik
digital pada materi sistem ekskresi manusia
kelas VIII SMP”, terdapat latihan soal pilihan
ganda, refleksi kegiatan pembelajaran, sumber
bacaan berupa e-book dan berita yang
ditampilkan dalam bentuk link gogle formulir.

Gambar 1.1. Bagan Penelitian Relevan
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E. Kerangka Berpikir
Biologi merupakan salah satu bagian dari pembelajaran Ilmu Pengetahuan
Alam. Proses pembelajaran IPA, khususnya biologi sangat diperlukan strategi
pembelajaran yang tepat dan dapat melibatkan siswa serta lingkungan dalam
kegiatan belajar. Berdasarkan survei kebutuhan di empat sekolah yaitu SMP
Negeri 2 Mlati Yogyakarta, SMP Maria Immaculata Marsudirini, SMP Negeri 2
Gamping, SMP Aloysius Turi, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut
masih menggunakan media pembelajaran buku paket, PPT (Power Point
Presentation), alat peraga, obyek lingkungan sekolah, video dan gambar yang
bersumber dari internet.
Dari media pembelajaran yang sudah ada perlu dikembangkan suatu media
yang lebih menarik dan inovatif seperti komik digital, untuk mempermudah
kegiatan belajar ditengah keterbatasan waktu tatap muka siswa dan guru. Menurut
(Fakhrian, 2013) bahwa penggunaan e-komik berpotensi sebagai media gambar
yang menarik dalam menyajikan rangkaian cerita bersifat edukatif dan fleksibel
karena digunakan melalui format elektronik. Dalam penggunaannya pun efektif
terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 12 Bandung. Komik yang dikembangkan bersumber
dari materi dalam buku paket dan disesuaikan dengan konsep sistem ekskresi
manusia.
Adanya pembaharuan media pembelajaran dengan mempertimbangkan
pendapat (Silvia, 2016) bahwa penggunaan buku teks sebagai media pendukung
kegiatan belajar membutuhkan waktu dan konsep awal untuk memahami sebuah
bacaan serta mudah rusak jika disimpan dalam jangka waktu lama.
Kerangka berpikir dalam penelitian pengembangan media komik digital
materi sistem ekskresi manusia yang berorientasi pada kurikulum 2013 disajikan
dalam diagram alir berikut ini :
Aspek pendukung dalam proses pembelajaran terdiri dari interaksi antara siswa
dengan guru, lingkungan sekolah, sistem pembelajaran, dan sumber belajar untuk
ketercapaian tujuan pembelajaran.
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Berdasarkan hasil observasi di sekolah SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta, SMP
Maria Immaculata Marsudirini, SMP Negeri 2 Gamping, SMP Aloysius Turi,
dapat diketahui bahwa :
1) Media pembelajaran yang digunakan adalah buku cetak/paket, PPT
(Power Point Presentation), alat peraga, obyek lingkungan sekolah, video
dan gambar yang bersumber dari internet.
2) Media pembelajaran yang ada belum digunakan secara maksimal
3) Terbatasnya media yang tersedia di sekolah
4) Media yang digunakan masih berupa textbook.

Pengembangan Media Pembelajaran Komik Digital dalam Materi Sistem
Ekskresi Manusia Kelas VIII.

Materi sistem ekskresi bersifat abstrak dan
tidak dapat dipelajari secara langsung
tanpa
bantuan
alat
atau
media
pembelajaran. Misalnya proses-proses
metabolisme yang terjadi dalam organ
sistem ekskresi seperti ginjal, hati, kulit
dan paru-paru, sulit untuk dipelajari secara
langsung.

1) Ketertarikan siswa terhadap media yang
memiliki tampilan gambar menarik dan
pada bagian apersepsi adanya kaitan
materi dengan unsur cerita kehidupan
sehari-hari.
2) Media komik digital sudah pernah
digunakan sebelumnya pada proses
pembelajaran. Berdasarkan beberapa
penelitian sebelumnya bahwa media
komik digital memiliki kualitas yang
sangat baik dan dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa.

Pembelajaran menggunakan komik digital dapat memudahkan siswa dalam
memahami konsep materi sistem ekskresi manusia.
Gambar 1.2. Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research
and

Development

(R&D).Tujuan

utama

dalam

penelitian

ini

yaitu

mengembangkan suatu produk atau media pembelajaran yang disesuaikan dengan
kurikulum 2013. Menurut Borg and Gall (2003) metode penelitian dan
pengembangan (Research and Development (R&D) merupakan metode yang
digunakan dalam merancang dan menghasilkan produk baru untuk meningkatkan
mutu pendidikan melalui beberapa langkah dari tahap pengujian di lapangan,
revisi produk, hingga akhirnya mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan
tujuan. Selanjutnya Creswell (2012) mengemukakan bahwa penelitian dan
pengembangan adalah suatu proses untuk menyempurnakan produk yang telah
ada serta dapat dipertanggung jawabkan. Jenis produk yang dihasilkan dapat
berupa software atau hardware seperti buku, modul, paket, dan program
pembelajaran digital lainnya.

B. Definisi Operasional
Upaya menghindari terjadinya kesalahan penafsiran pembaca maka peneliti
memberikan beberapa uraian pada penulisan dalam penelitian berjudul
“Pengembangan Media Pembelajaran Komik Digital pada Materi Sistem
Ekskresi Manusia Kelas VIII”. Ada beberapa penjelasan mengenai hal yang
dianggap memiliki peranan penting dalam membangun teori konsep tersebut :
1. Penelitian dan pengembangan (Research and Development) merupakan jenis
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan media komik digital dan
menguji kelayakan sebagai media pembelajaran.
2. Pengembangan media disajikan dalam bentuk komik digital melalui tahap
perencanaan; skenario komik, perangkat pembelajaran, pengorganisasian;
penyusunan silabus, RPP, skenario komik, pelaksanaan; membuat produk
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berupa komik digital dan penilaian; produk divalidasi oleh ahli media, ahli
materi, guru IPA.
3. Komik

digital

merupakan

media

pembelajaran

untuk

memudahkan

pemahaman peserta didik dan mampu menumbuhkan interaktif yang positif
untuk menarik minat dan motivasi belajar pada materi Sistem Ekskresi
Manusia kelas VIII dengan menampilkan unsur visual berupa gambar materi
dan kalimat dialog terdapat dalam komik. Selain digunakan sebagai media
pembelajaran di kelas, komik digital juga dapat dibaca dan dipelajari secara
mandiri diluar waktu pembelajaran.
4. Efektivitas penggunaan media komik digital dalam pembelajaran mengacu
pada tujuan dan indikator yang ingin dicapai pada rancangan kegiatan
pembelajaran materi Sistem Ekskresi Manusia. Hal tersebut sejalan dengan
pernyataan (Depdiknas, 2008) bahwa indikator menunjukan ketercapaian
kompetensi dasar sebagai acuan penilaian suatu mata pelajaran, sedangkan
tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang
dicapai siswa sesuai dengan kompetensi dasar.
C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran berupa
komik digital materi sistem ekskresi manusia untuk siswa kelas VIII. Menurut
(Borg and Gall, 2003) bahwa metode penelitian dan pengembangan sebagai acuan
dalam tahap penelitian. Proses penelitian dan pengembangan media ini
dibutuhkan sepuluh langkah untuk dapat menghasilkan suatu produk. Prosedur
penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
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Gambar 1.3. Langkah-Langkah Metode Research and development (R&D)
Menurut Borg and Gall (2003).
Peneliti akan melakukan penyederhanaan dan pembatasan menjadi lima
tahapan karena keterbatasan waktu penelitian. Tahapan penelitian dilakukan
sebagai berikut :
1) Penelitian dan pengumpulan informasi (Research and information collection)
Langkah awal yang dilakukan peneliti dimulai dengan studi pendahuluan yaitu
menganalisis kebutuhan di sekolah dengan melakukan interview bersama guru
IPA. Beberapa sekolah yang dianalisis kebutuhannya yaitu SMP Negeri 2
Gamping, SMP Aloysius Turi, SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta dan SMP Maria
Immaculata Marsudirini Yogyakarta. Analisis kebutuhan dilakukan melalui cara
interview/wawancara yang terdiri atas 14 pertanyaan kepada guru IPA biologi.
Data yang diperoleh dari hasil analisis kebutuhan digunakan sebagai pedoman
peneliti dalam pengembangan media pembelajaran. Berikut ini kisi-kisi instrumen
pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1. Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

Jumlah

1.

Terkait KBM, metode apa saja

1

yang biasanya bapak/ibu
gunakan?
2.

Jenis media pembelajaran IPA

1

Biologi yang biasa bapak/ibu
gunakan?
3.

Apakah media pembelajaran

1

tersebut, atas dasar
pengembangan sendiri atau
dibeli?
4.

Respon siswa terkait media
pembelajaran yang sudah ada?

1
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5.

Penggunaan media tersebut

1

sudah sesuai dengan fungsinya?
6.

Media tersebut berpengaruh

1

terhadap hasil belajar siswa?
7.

Terkait penggunaan media

1

tersebut, apakah sudah efektif
untuk guru/siswa?
8.

Hambatan yang dihadapi oleh

1

bapak/ibu selama penggunaan
media tersebut dan upaya apa
untuk mengatasinya?
9.

Pentingnya penggunaan media

1

pembelajaran?
10.

Kelebihan dan kekurangan dari

1

media yang sudah ada?
11.

Media apa yang telah

1

digunakan bapak/ibu dalam
materi sistem ekskresi manusia
kelas VIII
12.

Karakteristik media

1

pembelajaran yang cocok
dengan materi sistem ekskresi
manusia?
13.

Apakah sudah pernah mencoba

1

membuat komik digital?
14.

Apakah penggunaan media

1

komik digital sudah relevan
jika digunakan dalam materi
sistem ekskresi manusia?
Jumlah

14

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

Langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan
pengumpulan data dari hasil analisis kebutuhan sekolah dan kajian pustaka
terdahulu. Data analisis kebutuhan didapatkan dari hasil interview tentang analisis
kebutuhan di sekolah yang bersumber dari guru IPA guna melengkapi dan
memenuhi kebutuhan pembuatan media komik digital materi sistem ekskresi
manusia kelas VIII.
2) Perencanaan (Planning)
Kegiatan perencanaan meliputi definisi produk, rumusan tujuan yang hendak
dicapai, manfaat, sasaran pengguna produk, pentingnya media dalam proses
belajar, bagaimana proses pengembangan produk, dan target biaya pembuatan
produk. Perencanaan (Planning) merupakan penyusunan rencana penelitian untuk
mencapai hasil yang diinginkan.
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penelitian ini,
setelah dilakukan analisis kebutuhan untuk memperoleh data yaitu merencanakan
silabus dan RPP, merencanakan desain produk dengan terlebih dahulu membuat
skenario, mendesain tokoh yang menarik sesuai dengan tipe/karakternya masingmasing.
3) Pengembangan draf produk awal (Develop preliminary of product)
Tahapan ini, pengembangan bentuk produk bersifat sementara. Produk
diupayakan untuk dibuat sebaik mungkin, sebelum dilakukan uji coba lapangan
pendahuluan. Langkah – langkah yang perlu diperhatikan dalam mendesain komik
digital yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :
a. Menentukan media komik yang akan digunakan seperti media komik
edukasi
b. Menentukan materi pembelajaran IPA disesuaikan dengan kurikulum
2013. Materi yang digunakan yaitu materi sistem ekskresi manusia kelas
VIII.
c. Membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP
d. Merumuskan tujuan yang akan dicapai siswa
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e. Menentukan komponen-komponen dalam mendesain komik digital
mencakup :
1. Sampul Komik
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Kompetensi Dasar
5. Indikator
6. Pengenalan Tokoh
7. Cerita Pembuka
8. Materi Pokok
9. Latihan soal
10. Daftar Pustaka
11. Penutup
f. Membuat skenario komik
g. Menentukan watak tokoh, lokasi, dan objek-objek yang akan ada dalam
cerita komik
h. Menampilkan gambar yang menarik dari masing-masing tokoh dalam
komik
i. Mendesain dengan warna yang terang dan memperhatikan kualitas gambar
yang bagus, tidak pecah ketika ingin diperbesar/zoom di smartphone
j. Alur cerita komik membahas materi sistem ekskresi manusia dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari
k. Mendesain komik digital diawali dengan gambaran tokoh secara manual
sesuai karakternya masing-masing
l. Pembuatan panel dalam desain komik digital
m. Pembuatan sketsa desain komik digital
n. Penintaan desain komik digital
o. Pewarnaan desain komik digital
p. Komik berwarna di ubah menjadi PDF dan dibuat link yang bagian luarnya
terdiri dari cover depan serta isi dalam komik memuat kata pengantar,
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daftar isi, penokohan cerita pembuka, materi, latihan soal, daftar pustaka
dan penutup.
4) Tahap validasi produk (Product validation)
Tahap ini, produk awal komik digital diserahkan kepada dosen ahli media,
dosen ahli materi, dan guru IPA kelas VIII untuk dievaluasi dan divalidasi.
Tahapan validasi desain produk bertujuan untuk memberikan saran yang berguna
untuk penyempurnaan produk dan dilakukan penilaian terkait kualitas komik
digital materi sistem ekskresi manusia kelas VIII. Validasi dilakukan oleh dua ahli
pendidikan yaitu dosen ahli media dan dosen ahli materi serta dua guru SMP
dengan pembagian 1 guru IPA sekolah swasta dan 1 guru IPA sekolah negeri.
5) Merevisi produk (Final product revision)
Hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli media, ahli materi dari Prodi
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan guru IPA kelas VIII,
kemudian direvisi dari tahap awal, menengah, dan akhir, sebagai bentuk
penyempurnaan desain produk.
Revisi desain produk bertujuan untuk perbaikan sehingga dapat mengetahui
kekurangan sehingga menghasilkan produk yang akhirnya layak diuji coba dalam
proses pembelajaran. Langkah terakhir dari metode penelitian dan pengembangan
yaitu membagikan produk kepada subjek penelitian melalui media online
misalkan handphone, laptop, komputer. Penggunaannya dapat dilakukan dengan
membagikan link google drive untuk dapat diakses oleh guru maupun siswa.
D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
1. Produk yang dikembangkan berupa komik digital pada materi sistem ekskresi
manusia kelas VIII dengan menyesuaikan kurikulum 2013
2. Komik digital biologi disajikan dalam bentuk link google drive agar
mempermudah guru dan siswa untuk membagikannya.
3. Komik digital biologi memuat gambar yang mewakili beberapa indikator pada
materi sistem ekskresi manusia
4. Komik digital dilengkapi dengan narasi, pengenalan tokoh, kesimpulan materi
dan alur cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari
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5. Komik digital tidak mudah rusak, dapat disimpan dalam jangka waktu yang
lama dan siswa dapat membaca melalui handphone, laptop, komputer.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan media
pembelajaran komik digital pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII
menggunakan instrumen non-test yaitu :
1) Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui
secara langsung dari guru IPA kelas VIII, agar didapatkan informasi yang lebih
mendalam dengan jumlah responden sedikit. Pedoman wawancara dilakukan
secara terstruktur melalui wawancara dengan guru mata pelajaran IPA terkait
analisis kebutuhan di empat sekolah yakni SMP Negeri 2 Gamping, SMP
Aloysius Turi, SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta dan SMP Maria Immaculata
Marsudirini Yogyakarta.
Tabel 1.2. Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

Jumlah

1.

Terkait KBM, metode apa saja

1

yang biasanya bapak/ibu
gunakan?
2.

Jenis media pembelajaran IPA

1

Biologi yang biasa bapak/ibu
gunakan?
3.

Apakah media pembelajaran

1

tersebut, atas dasar
pengembangan sendiri atau
dibeli?
4.

Respon siswa terkait media

1

pembelajaran yang sudah ada?
5.

Penggunaan media tersebut
sudah sesuai dengan fungsinya?

1
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6.

Media tersebut berpengaruh

1

terhadap hasil belajar siswa?
7.

Terkait penggunaan media

1

tersebut, apakah sudah efektif
untuk guru/siswa?
8.

Hambatan yang dihadapi oleh

1

bapak/ibu selama penggunaan
media tersebut dan upaya apa
untuk mengatasinya?
9.

Pentingnya penggunaan media

1

pembelajaran?
10.

Kelebihan dan kekurangan dari

1

media yang sudah ada?
11.

Media apa yang telah

1

digunakan bapak/ibu dalam
materi sistem ekskresi manusia
kelas VIII
12.

Karakteristik media

1

pembelajaran yang cocok
dengan materi sistem ekskresi
manusia?
13.

Apakah sudah pernah mencoba

1

membuat komik digital?
14.

Apakah penggunaan media

1

komik digital sudah relevan
jika digunakan dalam materi
sistem ekskresi manusia?
Jumlah

14
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2) Angket Validasi
Angket validasi memuat beberapa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden. Angket diberikan kepada ahli media, ahli
materi, dan guru IPA kelas VIII SMP guna menilai kelayakan/validasi suatu
produk yang digunakan dalam pembelajaran.
Petunjuk pengisian angket penilaian media komik digital materi Sistem
Ekskresi Manusia kelas VIII sebagai berikut :
a. Angket penilaian produk komik digital dilaksanakan berdasarkan indikator
penilaian yang telah ditetapkan.
b. Berilah tanda centang pada kolom sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu dengan
kategori berikut :
5 = Sangat Baik (SB)
4 = Baik (B)
3 = Cukup Baik (CB)
2 = Kurang Baik (KB)
1 = Sangat Kurang Baik (SKB)
c. Pengisian penilaian angket validasi dilakukan pada setiap kolom yang tersedia
dan dibagian bawah tabel diberi komentar dan saran terhadap setiap aspek
produk untuk perlu direvisi.
Tabel 1.3. Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Media
Nilai
No. Aspek

Nomor item

Penilaian

Sangat Baik Cukup Kurang
Baik
(SB)

(B)

Sangat

Baik

Baik

Kurang

(CB)

(KB)

Baik
(SKB)

1.

Anatomi

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

komik
3.

Pewarnaan

8,9

4.

Tampilan

10,11,12,13,14

menyeluruh
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Tabel 1.4. Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Materi
No.

Nilai
Aspek

Nomor item

Sangat

Baik

Cukup

Kurang

Sangat

Baik

(B)

Baik

Baik

Kurang

(CB)

(KB)

Baik

Penilaian

(SB)

(SKB)
1.

Isi

18,19,20,21,22,23,
24,25

2.

Penulisan

26,27,28,29,30

teks,
kebahasaan

Tabel 1.5. Kisi-Kisi Lembar Validasi Guru
Nilai
No. Aspek

Nomor item

Penilaian

Sangat Baik Cukup Kurang
Baik
(SB)

(B)

Sangat

Baik

Baik

Kurang

(CB)

(KB)

Baik
(SKB)

1.

Anatomi

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

komik
2.

Pewarnaan

8,9

3.

Tampilan

10,11,12,13,14

menyeluruh
4.

Isi

15,16,17,18,19,20,21,22,23

5.

Penulisan teks,

24,25,26,27,28

kebahasaan
6.

Penyajian

29,30,31

7.

Keterlaksanaan

32,34,35,36
Yogyakarta, ........................ 2021
Validator
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3) Teknik Analisis Data
Kajian data dalam penelitian ini berdasarkan acuan skala likert dengan
menggunakan satuan data ordinal. Nilai yang diperoleh dari skala likert
dibandingkan antara nilai rata-rata dengan nilai secara keseluruhan. Penilaian
yang mencakup keseluruhan menjadi nilai standar dari masing-masing indikator
angket penilaian produk (Sartika, 2010); dengan memperhatikan langkah berikut :
a. Skala penilaian digunakan untuk menentukan kelayakan dan kualitas komik
digital dengan pemberian skor dikategorikan yaitu Sangat Baik (SB) dengan
skor 5, Baik (B) dengan skor 4, Cukup Baik (CB) dengan skor 3, Kurang Baik
(KB) skor 2, Sangat Kurang Baik (SKB) dengan skor 1.
b. Data yang telah terkumpul dilakukan perhitungan skor rata-rata berdasarkan
aspek kriteria penilaian dengan rumus : (Kawiyah, 2015)
̅

∑

Keterangan :
̅

= Skor rata-rata

∑

= Jumlah skor

n

= Jumlah penilai

c. Pengubahan skor menjadi nilai menggunakan skala lima dengan acuan
menurut Widoyoko (2010) :
Tabel 1.6. Konversi data kuantitatif ke kualitatif
Interval Skor

Kategori

X > 4,2

Sangat Baik

3,4 < X ≤ 4,2

Baik

2,6 < X ≤ 3,4

Cukup Baik

1,8 < X ≤ 2,6

Kurang Baik

X ≤ 1,8

Sangat Kurang Baik
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Berdasarkan data kuantitatif yang didapatkan dalam penelitian ini berupa
saran dan masukan dari ketiga validator yaitu ahli materi, ahli media, dan guru
mata pelajaran IPA kelas VIII sebagai acuan untuk menyempurnakan produk
komik digital agar menjadi suatu media pembelajaran yang layak untuk diujicoba.
Persiapan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data penelitian melalui
kegiatan wawancara analisis kebutuhan dengan guru IPA kelas VIII serta jurnal,
buku, literature lainnya yang mendukung penelitian Pengembangan Media
Pembelajaran Komik Digital pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Kelas VIII.
Kegiatan analisis data, terlebih dahulu mendesain produk awal media
pembelajaran yaitu komik digital dengan menyusun skenario untuk alur cerita
dengan mengkaitkan materi Sistem Ekskresi Manusia pada kehidupan nyata.
Tahap validasi dilakukan penilaian kelayakan penggunaan komik digital
sebagai media pembelajaran dengan memberi lembar validasi yang diisi oleh
pakar ahli media, ahli materi, guru IPA kelas VIII sebagai acuan perbaikan agar
produk layak dipakai. Kegiatan di akhir penelitian yaitu penyelesaian tugas akhir,
memperbaiki produk dengan memperhatikan setiap saran/komentar dari ketiga
validator

yang

telah

dipilih

peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ada beberapa hal yang akan dibahas pada bab ini mencakup hasil analisis
kebutuhan, deskripsi pengembangan produk awal, hasil validasi media, revisi
media, kajian media serta kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan media.
Bagian- bagian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
A. Hasil Penelitian
1. Data hasil analisis kebutuhan sekolah
Langkah awal yang dilakukan penulis dalam pengembangan media
pembelajaran komik digital yaitu analisis kebutuhan di beberapa sekolah di
antaranya SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta, SMP Maria Immaculata Marsudirini
Yogyakarta, SMP Negeri 2 Gamping dan SMP Aloysius Turi.
Adapun yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan analisis kebutuhan di
sekolah terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan terkait metode
pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dan ketercapaian indikator
pembelajaran serta pentingnya penggunaan media dalam proses belajar. Hasil
wawancara analisis kebutuhan di sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

38
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Tabel 2.1. Hasil wawancara analisis kebutuhan
No

Pertanyaan

SMP Negeri 2

SMP Negeri 2

SMP Aloysius

SMP Maria

Gamping

Mlati

Turi

Immaculata

Yogyakarta

Marsudirini
Yogyakarta

1.

Terkait

KBM, Metode

metode

apa

yang

Pengamatan

saja ceramah, tanya langsung,

biasanya jawab,

metode

bapak/ibu

demonstrasi,

dan

gunakan?

pengamatan

diskusi

Saintific

Metode

(mengamati,

tanya

cerita menanya,

jawab,

ceramah.

metode mengumpulkan

langsung.

diskusi,

Penggunaan metode

informasi,

ini

di

sesuaikan

mengasosiasikan,

dengan materi yang

mengkomunikasi

akan dipelajari.

kan)
2.

Apa

saja

jenis Video, gambar Gambar,

media

video Lingkungan

dan alat peraga. yang bersumber sekolah,

pembelajaran IPA Penggunaan
Biologi yang biasa media

dari

sesuaikan

gunakan?

dengan

(PPT)

cetak/paket,
materi diktat

yang dipelajari.

Power seperti PPT, video,

internet, Point Presentation buku cetak, gambar

di buku

bapak/ibu

Media pembelajaran

dan

pengamatan

langsung.
dan

lingkungan
sekolah. Media
tersebut
digunakan
sesuai

dengan

materi

yang

dipelajari
3.

Apakah

media Media

pembelajaran

seperti Ada

beberapa Media

alat peraga di media

digunakan

yang Media

telah

dari disediakan

oleh

tersebut, atas dasar beli oleh pihak pembelajaran

hasil Musyawarah sekolah seperti sel,

pengembangan

yang

Guru

dikembangkan

Pelajaran

sendiri atau dibeli?

sekolah.

Mata paru-paru,
Selain

itu

jantung.
guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

sendiri

oleh (MGMP)

guru

mengajak

seperti

gambar

siswa

untuk

paru-

melatih

keterampilannya

paru, alat peraga

dengan

sistem

sebuah alat peraga

pernapasan

sederhana

sederhana yang

model

terbuat

dimensi.

dari

bahan

membuat

seperti
sel

tiga

bekas.

Selain itu, guru
juga
menggunakan
media

yang

sudah
disediakan
sekolah dan PPT
yang

memuat

gambar

dan

video dari hasil
download

di

internet.
4.

Bagaimana respon Siswa
siswa terkait media dan

tertarik Siswa
sangat tertarik

sangat Respon/tanggapa
dengan n

pembelajaran yang antusias dalam penggunaan
sudah ada?

belajar.

Siswa

siswa antusias

bermacam-

mengikuti

media terutama macam, ada yang pembelajaran.
ketika

merasa

melakukan

dapat membantu

pengamatan

mereka

langsung,

memahami

menggunakan

materi, ada yang

gambar

dan biasa-biasa

media

untuk

saja

sangat
dalam
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video.

dan

ada

yang

menanggap tidak
penting
formalitas)

(hanya
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5.

Apakah

Penggunaan

Sejauh

ini, Sudah sesuai

Sudah sesuai dengan

penggunaan media media

media

materi pembelajaran

tersebut

pembelajaran

yang akan dipelajari.

sesuai

sudah pembelajaran
dengan sudah

fungsinya?

di yang

sesuaikan
dengan

telah

digunakan
fungsi sesuai

dengan

dan materi yang fungsinya.
akan di pelajari.
6.

Apakah

media Melalui

Media yang baik Media

tersebut

pembelajaran

merupakan

berpengaruh

menggunakan

suatu

terhadap

hasil media,

belajar siswa?

sangat yang

membantu
siswa

sesuai

media siswa

dengan pembelajaran.

siswa

mengingat
yang

telah

yang

dipelajari,

adanya peningkatan
hasil nilai ulangan

yang Penggunaan

dipelajarinya

dalam dalam

dibuat memahami materi materi

pembelajaran.

materi

dan

sangat membantu memudahkan

dalam materi

mengingat

tersebut Media pembelajaran

media

dan

dapat

hasil

ujian

semester.

terbukti meningkatkan

pada

hasil daya ingat siswa

ulangan

siswa dan

yang

cukup mempermudah

meningkat.

siswa

untuk

memahami
materi.
7.

Terkait

Penggunaan

penggunaan media media
tersebut,

Sudah

cukup Sudah

cukup Media pembelajaran

dalam efektif

efektif

yang digunakan saat

apakah pembelajaran

ini sudah efektif dan

sudah efektif untuk cukup efektif

di sesuaikan dengan

guru/siswa?

setiap materi yang
akan di pelajari.
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8.

Apa saja hambatan Pengelolaan
yang dihadapi oleh kelas
bapak/ibu

Tidak

terdapat Sejauh ini, tidak Persediaan alat yang

cukup kesulitan khusus ada

selama sulit karena ada dalam

penggunaan media beberapa materi penggunaan

hambatan terbatas,

dalam

mengharuskan guru

penggunaan

untuk

menyajikan

tersebut dan upaya yang

media yang ada. media baik guru materi dalam bentuk

apa

Namun,

untuk mengharuskan

mengatasinya?

guru

kesulitan

menyampaikan

dirasakan

maupun siswa
yang

ceramah

dan terbatasnya

terkesan

media

seperti

membosankan

media

awetan

sehingga siswa tumbuhan

dan

kurang

awetan

memperhatikan

Hal tersebut di

hewan.

mata pelajaran rasa sulit karena
susah

Namun dengan ditemukan.
adanya

media Keterbatasan

pembelajaran

lainnya

cukup

terbatasnya alat

memotivasi

penunjang

siswa

adalah

untuk pembelajaran

meningkatkan

seperti

perhatian pada mikroskop.
materi

yang

dipelajari. Guru
cukup

sulit

menyampaikan
materi

yang

bersifat abstrak

download
internet.

dengan metode selama ini yaitu

tersebut.

video

yang

di
dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

sehingga
disampaikan
dengan
menggunakan
cara

yang

sederhana.
9.

Menurut bapak/ibu, Media

Media

Media

apa

pembelajaran

mempengaruhi

penggunaan media sangat

sangat

proses

pembelajaran?

membantu

Penggunaan

pentingnya pembelajaran

memudahkan
siswa

untuk meningkatkan

mengingat
materi

pemahaman
yang siswa

telah dipelajari.

sangat Penggunaan

media

dalam pembelajaran

KBM. terkesan
menyenangkan bagi

media

dapat siswa seperti media

membantu siswa bergambar,

video,

terhadap dalam memahami pengamatan

teori yang telah materi

dengan langsung.

dipelajarinya

baik

dan

harapannya

penyampaian

indikator

Selain

sehingga menarik,

media

pembelajaran

juga

dan mempermudah siswa

materinya secara tujuan

dalam

efektif.

konsep.

pembelajaran

memahami

dapat tercapai
10.

Apa saja kelebihan Alat
dan

peraga Penyajian materi Penyajian materi Buku

kekurangan yang digunakan dalam

buku melalui

dari media yang dalam kegiatan cetak
sudah ada?

cetak

media memberikan

secara gambar,video

banyak

penjelasan

pembelajaran

terstruktur,

sangat

terdapat gambar siswa

ingin

mendukung

dan

namun jika membaca

siswa

materi
dipelajari

memuat mempelajari

dalam beberapa

memahami

mempermudah

cukup

membaca.

di

pelajari

teori siklus kehidupan dalam waktu yang

sehingga mudah makhluk
yang bosan

terkait materi yang

untuk yang

hidup lama,

siswa

akan

sulit merasa bosan karena

dijangkau seperti di dalam buku cetak
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namun

tidak Sementara

tumbuhan

dan hanya terdapat teori

disertai dengan penyajian materi hewan laut namun serta

tersedia

penjelasan yang melalui

gambar

spesifik.

cukup

video tidak
menarik spesifik.

karena

saja.

disertai Sementara media

gambar,
dan

secara beberapa

suara pengamatan

penjelasan langsung

materi

yang lingkungan

mudah

di sekolah

pahami

siswa didapatkan

namun

tidak siswa

dijelaskan

belajar

secara spesifik.

langsung

di

mudah
dan
dapat
secara
di

lapangan, namun
bahannya

cukup

terbatas.
11.

Media

apa

yang Video, gambar Video,

gambar Video

telah

digunakan dan alat peraga yang bersumber gambar

bapak/ibu

dalam sederhana yang dari internet

disajikan

materi

sistem tersedia

bentuk PPT

ekskresi kelas VIII

di

dan Video, gambar yang
yang bersumber
dalam internet

dan

cetak

sekolah.

dari
buku
sebagai

panduan siswa untuk
belajar

dan

mengerjakan latihan
soal.
12.

Bagaimana

Media

karakteristik media penyajian

yang Media

yang Media

cocok

dalam cocok

yaitu penjelasan

pembelajaran yang dalam

bentuk materi

cocok

disertai ekskresi adalah bentuk gambar

materi
ekskresi?

dengan video
sistem gambar

penjelasan

dan video,

sistem penyajian

yang Video,

alat

peraga, gambar.

dalam yang
sederhana

dengan
materi
cukup
dengan

menggunakan bahasa
yang

mudah
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materinya.

dipahami

karena

materi

sistem

ekskresi

bersifat

abstrak.
13.

Apakah bapak/ibu Belum
sudah

Belum

Belum

Belum

komik Sudah

relevan, Sangat

relevan, Sangat

efektif,

karena

siswa karena

komik

tertarik berbasis

digital

efektif untuk

membaca, menjelaskan

materi

mudah jika

penyajian yang

cukup

pernah

mencoba membuat
komik digital?
14.

Menurut bapak/ibu, Media

apakah penggunaan berbasis digital asalkan
media

komik sangat relevan penyajian materi lebih

digital

sudah digunakan

relevan

jika dalam

cukup

materi dan

digunakan

dalam sistem ekskresi. penggunaan

materi

sistem Selain menarik, bahasa

ekskresi?

materi

sederhana, mudah di

dalam menggunakan

pahami siswa disertai

penjelasan

komik

digital media

materinya

mudah

cukup

pahami siswa.

yang gambar yang cukup

di bervariasi seperti menarik.

sederhana.

komik
Penyajian
komik

digital.
teks,
digital

lebih singkat dan
menggunakan
bahasa

yang

mudah di pahami
siswa.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di empat sekolah bahwa media
pembelajaran yang digunakan saat ini perlu adanya inovasi. Salah satunya yaitu
pengembangan

media

komik

digital

untuk

memudahkan

guru

dalam

menyampaikan informasi. Komik digital ini selain memuat materi, latihan soal,
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refleksi, link e-book, link berita juga terdapat unsur cerita yang dikaitkan dengan
peristiwa kehidupan sehari-hari. Hal tersebut yang menjadikan daya tarik siswa
untuk membaca.
Secara keseluruhan, pendapat dari keempat guru IPA bahwa media sangat
penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu guru dari SMP Aloysius
Turi menyatakan bahwa media sangat mempengaruhi proses kegiatan belajar
mengajar (KBM). Penggunaan media dapat membantu siswa dalam memahami
materi dengan baik sehingga harapannya indikator dan tujuan pembelajaran dapat
tercapai. Sama halnya dengan pendapat dari guru di SMP Negeri 2 Mlati bahwa
media yang baik merupakan suatu media dibuat sesuai dengan materi akan di
pelajari. Penggunaan media juga mampu dalam meningkatkan daya ingat siswa.
Media seperti buku cetak, masih termasuk sarana pembelajaran yang
digunakan guru di SMP Negeri 2 Mlati dan SMP Maria Immaculata Marsudirini
Yogyakarta. Seperti yang diketahui bahwa dalam buku cetak hanya terdiri oleh
materi dan beberapa latihan – latihan soal untuk dikerjakan oleh siswa, namun
jika membaca dalam waktu lama dapat menurunnya minat dan motivasi belajar
siswa. Penyajian materi sistem ekskresi manusia akan lebih menarik minat siswa
jika disampaikan dengan menggunakan cara yang sederhana. Untuk menjadikan
suatu pembelajaran yang menarik maka diperlukan upaya agar siswa lebih
berantusias

dalam

mengikuti

pembelajaran,

salah

satunya

dengan

mengembangkan media berbasis digital.
Selain itu, karena ketersediaan alat yang terbatas serta kurangnya inovasi
dalam pengembangan media, menjadikan penyajian materi pembelajaran dalam
bentuk video dan contoh gambar bersumber dari internet. Penyajian kegiatan
pembelajaran yang umum digunakan oleh guru di empat sekolah tersebut melalui
Power Point Presentation (PPT). Ada juga yang memanfaatkan beberapa fasilitas
seperti alat peraga dan lingkungan sekolah sebagai bentuk pengamatan langsung
oleh siswa dalam kaitan materi yang dipelajari.
Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara dengan empat guru di tiap
sekolah bahwa sangat relevan jika adanya inovasi media pembelajaran seperti
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komik digital. Guru juga mengapresiasi dalam pengembangan komik digital
sebagai media pembelajaran, karena belum adanya pengembangan pada media
digital. Komik digital dipilih karena memiliki cara penyajian materi yang
menarik, dengan harapan agar siswa tidak mudah bosan dan lebih tertarik untuk
membaca. Penyajian teks dalam bentuk komik digital lebih singkat dan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Media komik digital juga
lebih mudah diakses oleh semua orang karena dapat dibagikan hanya dalam
bentuk link gogle drive.
Penggunaan komik digital sebagai media pembelajaran dilakukan dengan
membagikan link google drive kedalam suatu grup belajar, sehingga guru dan
siswa dapat mengakses ringkasan materi pada komik digital. Pengembangan
komik digital sebagai media pembelajaran diharapkan dapat mempermudah guru
dalam menyampaikan materi sistem ekskresi manusia kelas VIII, menambah
variasi dalam penggunaan media pembelajaran, siswa lebih termotivasi untuk
mengikuti kegiatan pembelajaran, dan menciptakan suasana belajar yang
kondusif.
2. Deskripsi Produk Awal
Berdasarkan pengembangan produk awal, dimulai dengan pemilihan jenis
media yang akan dikembangkan. Tahap selanjutnya, pemilihan materi IPA
(biologi) untuk siswa SMP kelas VIII semester 2 yang sesuai dengan kurikulum
2013. Materi yang dipilih atas dasar pertimbangan bahwa sistem ekskresi manusia
tidak dapat diamati dan dipelajari secara langsung tanpa bantuan media
pembelajaran yang dapat menunjang ketercapaian indikator dan tujuan
pembelajaran.
Pada tahap ini, dimulai proses penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) sesuai dengan materi pembelajaran yang dipilih. Penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai salah satu rancangan kegiatan
pembelajaran sebelum dimulainya proses belajar dan mengajar. Hal ini juga
mendukung ketercapaian indikator pembelajaran karena dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah disusun secara terstruktur pada (lampiran 1
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dan lampiran 2) beserta instrumen lainnya. Selain itu juga dilengkapi dengan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk ketercapaian aspek kognitif,
psikomotorik, dan afektif.
Proses pembuatan komik digital dilakukan secara bertahap yang terdiri
sebagai berikut :
a. Pemilihan media pembelajaran
Media yang dikembangkan merupakan komik digital tentang
materi sistem ekskresi manusia kelas 8. Adapun bentuk penyajian komik
digital ini, melalui dialog antar tokoh dengan kaitan materi dalam
kehidupan sehari-hari. Kualitas gambar dan warna pada komik digital
dibuat dengan jelas sehingga mampu menarik minat baca siswa.
Penyusunan setiap sub bab pada materi sistem ekskresi manusia dapat
memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Komik digital
ini, juga dilengkapi dengan gambar struktur organ sistem ekskresi manusia
yang mencakup organ kulit, ginjal, hati, dan paru-paru.
b. Desain awal
Penyusunan desain awal komik digital dimulai dengan rancangan alur
cerita yang mempermudah siswa dalam memahami materi sistem ekskresi
dan dilanjutkan pengembangan sebagai media pembelajaran berupa komik
digital. Adapun awal pembuatan komik digital terdiri atas :
1) Pembuatan Skenario
Tahap ini dilakukan pembuatan skenario dengan merumuskan ide
cerita, penentuan karakter setiap tokoh, penyusunan alur cerita dengan
dialog antar tokoh, penyesuaian latar tempat dengan situasi yang
terjadi dalam cerita. Skenario yang disusun dapat di lihat pada gambar
di bawah ini :
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Gambar 2.1. Pembuatan skenario komik
2) Pembuatan Sketsa
Tahapan ini, pembuatan sketsa dilakukan melalui ide cerita dalam
skenario komik. Gambar sketsa disusun dengan gambaran secara kasar
dan pembuatannya menggunakan adobe illustrator draw. Sketsa tokoh
dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Pembuatan sketsa komik
3) Pewarnaan
Proses pewarnaan sketsa dibuat dengan menggunakan aplikasi
adobe illustrator draw dan corel draw. Adapun warna yang digunakan
dalam komik disesuaikan dengan suasana cerita pada komik. Gambar
setelah pewarnaan komik dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Pewarnaan komik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

4) Penempatan balon kata dan dialog pada komik
Tahapan ini, dilakukan penambahan balon kata yang memuat
dialog antar tokoh serta menggambarkan suasana di tempat kejadian
dalam cerita. Dialog yang sudah dibuat melalui skenario cerita
dicantumkan pada balon kata setiap halaman. Perhatikan penempatan
balon kata dan dialog pada komik, seperti pada contoh gambar 2.4.

Gambar 2.4. Penempatan balon kata dan dialog pada komik
c. Komponen-komponen komik digital
Adapun komponen – komponen yang mencakup dalam komik
digital terdiri dari sampul komik, kata pengantar, daftar isi, kompetensi
inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, pengenalan
tokoh, prolog, cerita dan sub materi, link refleksi, link latihan soal
(pilihan ganda), sumber bacaan (link berita dan link e-book), daftar
pustaka, biodata penulis.
1. Sampul komik
Halaman sampul merupakan komponen awal pada komik digital
dengan perpaduan warna dasar navy, biru toska, kuning. Gambar di
dalam komik terdiri dari organ sistem ekskresi manusia (ginjal,
kulit, hati, paru-paru) dan logo Universitas Sanata Dharma.
Adapun tujuan dari penambahan gambar di sampul guna
memberikan gambaran umum tentang isi komik serta menjadi
peluang untuk

menarik

perhatian

siswa

untuk

membaca.

Sedangkan, tulisan yang mencakup pada sampul di antaranya judul
komik, sasaran media pembelajaran untuk SMP kelas VIII
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semester 2, nama penulis, nama editor. Berikut contoh sampul
komik digital pada gambar 2.5.

Gambar 2.5. Sampul komik
2. Kata Pengantar
Bagian kata pengantar berisi tentang ucapan terimakasih kepada
pihak yang telah mendukung dari awal pembuatan komik digital
hingga tahap penyelesaian, manfaat dan tujuan dari penggunaan
(komik digital) sebagai media pembelajaran, masukan kritikan
serta saran yang berguna dalam penyempurnaan komik ini. Pada
bagian halaman kata pengantar terdapat gambar paru-paru dan hati
sebagai gambaran yang mencakup dalam materi sistem ekskresi
manusia, seperti yang terlihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6. Kata pengantar pada komik
3. Daftar Isi
Dalam penyusunan daftar isi mencakup beberapa bagian yang
dibuat secara terstruktur disertai penomoran tiap halaman untuk
mempermudah pembaca dalam menelusuri bagian yang ingin
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dibaca. Penyusunan daftar isi pada komik digital ini, dapat dilihat
pada gambar 2.7.

Gambar 2.7. Daftar isi pada komik
4. Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi
Dalam

kompetensi

dasar

mencakup

aspek

pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang harus dicapai oleh siswa untuk
menunjukkan bahwa minimal siswa telah menguasai kompetensi
inti. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi sebagai tolok
ukur perilaku, untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar
yang menjadi acuan dalam penilaian materi sistem ekskresi
manusia. Perhatikan gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 2.8. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi
5. Penokohan
Pengenalan tokoh dibuat dengan tujuan untuk memberikan
gambaran kepada pembaca tentang karakter setiap tokoh yang ada
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dalam komik. Setiap tokoh dapat dibedakan sesuai dengan sifatnya
dan tampilan gambar animasi guna membedakan ciri dari setiap
tokoh. Adapun nama tokoh dalam komik digital ini terdapat pada
gambar 2.9.

Gambar 2.9. Pengenalan tokoh dalam komik
6. Prolog
Cerita pembuka/prolog dibuat dengan tujuan membantu pembaca
untuk mengetahui peristiwa awal terjadinya dalam sebuah komik
tersebut. Adapun cakupan cerita singkat/prolog komik digital ini,
pada gambar 2.10.

Gambar 2.10. Prolog pada komik
7. Materi dan Cerita
Materi yang terdapat dalam komik digital ini yaitu sistem ekskresi
manusia. Adapun pokok – pokok bahasan terdiri dari struktur dan
fungsi pada tiap organ sistem ekskresi manusia (ginjal, kulit, hati,
paru – paru), proses pengeluaran zat sisa pada organ sistem
ekskresi, jenis – jenis penyakit pada organ sistem ekskresi serta
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upaya dalam mengatasinya. Setiap sub materi disajikan dalam
bentuk cerita yang berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan
sehari – hari. Hal tersebut dibuat dengan tujuan siswa lebih
bermotivasi

dalam

mengikuti

pembelajaran

IPA

(biologi).

Perhatikan gambar 2.11, 2.12.

Gambar 2.11. Dialog komik

Gambar 2.12. Penyajian materi

8. Latihan soal evaluasi
Bagian latihan soal evaluasi dibuat dengan tujuan, untuk
mengetahui pemahaman siswa terkait materi yang telah dipelajari.
Perhatikan gambar 2.13. di bawah ini.

Gambar 2.13. Soal evaluasi
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9. Daftar Pustaka
Pada bagian daftar pustaka terdapat uraian referensi sebagai acuan
dalam menyusun materi komik digital. Adapun contohnya dapat
dilihat pada gambar 2.14.

Gambar 2.14. Sumber bacaan dan daftar pustaka
10. Penutup
Bagian penutup terdapat biodata dan riwayat pendidikan penulis,
dengan contoh pada gambar 2.15. berikut ini.

Gambar 2.15. Biodata penulis

B. Hasil Validasi Produk
Komik digital yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan validasi oleh beberapa ahli
di antaranya ahli media, ahli materi dan guru SMP. Adapun tujuan dari tahap validasi
yaitu untuk menentukan kelayakan komik digital sebagai media pembelajaran.
1. Data hasil validasi ahli media komik digital
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Dalam menentukan kelayakan komik digital sebagai suatu media
pembelajaran, perlu dilakukan validasi oleh ahli media. Aspek yang dinilai yaitu
bagian anatomi komik, pewarnaan, tampilan menyeluruh pada komik. Adapun
ahli media sebagai validator I yaitu Bapak H.M.A, selaku Dosen Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma. Media komik digital divalidasi sebanyak satu
kali pada tanggal 03 Februari 2021 dilakukan secara daring. Hasil rekapitulasi
data validasi ahli media, terdapat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli media
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor

Anatomi komik

26

Pewarnaan

8

Tampilan menyeluruh

14

Total skor keseluruhan

48

Jumlah seluruh item

14

Rerata

3,4

Kriteria

Baik

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media (validator I), media komik
digital mendapatkan rerata nilai 3,4 dan tergolong dalam kriteria “Baik”. Oleh
karena itu pengembangan komik berbasis digital yang berorientasi pada
kurikulum 2013, dinyatakan layak diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan
saran ahli media pembelajaran pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. Komentar dan saran perbaikan oleh ahli media
No

Komentar/saran

1.

Lihat ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam
penulisan nama orang (yudi seharusnya Yudi)

2.

Masih banyak typo pada setiap bagian dialog dan cerita

3.

Cek kembali kapan –di yang harus disambung atau dipisah

4.

Prolog sebaiknya diubah karena tidak mendukung ide cerita (Yudi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58

keasyikan

bermain

mengerjakan

tugas

bersama

teman-temannya

hingga

lupa

sekolah)

dengan

dialog

dapat

begitu,

menyambung ke cerita Yudi berkeringat. Berdasarkan alur tersebut,
maka tokoh Titin dapat dihilangkan dan lebih fokus pada Yudi, Ibu
Fitri, Tatan, Agus, dan Indri.
5.

Berikan porsi yang sama pada setiap tokoh dalam cerita

6.

Cerita Yudi tidur satu ranjang dengan Titin tidak sesuai dengan
perkembangan psikologis anak remaja Smp kelas 8, dihilangkan
saja agar tidak menimbul persepsi yang lain.

7.

Pada balon kata, perhatikan dan perbaiki pemenggalan kata yang
tepat

8.

Penulisan huruf besar pada suatu kalimat masih ada yang salah

9.

Penulisan kata ada yang seharusnya dengan jarak (spasi) tertulis
tanpa jarak

10.

Masih ada beberapa gambar dengan kualitas dan resolusi rendah
jika ditampilkan ke dalam komik menjadi buram/pecah

11.

Keterangan yang menunjukkan bagian organ yang ditampilkan
dalam gambar terlihat kurang jelas. Ukuran huruf terlalu kecil dan
ada juga tulisan yang masih terlihat buram/pecah.

12.

Perbaiki penulisan notasi kimia H2O, CO2, O2

13.

Penempatan balon kata pada halaman 28 menutupi wajah Ibu Fitri

14.

Perbaiki penulisan daftar pustaka yang benar, sesuaikan dengan
kaidah penulisan skripsi

15.

Pada akhir pokok bahasan perlu dicantumkan sumber bacaan, bisa
berupa buku yang disarankan, link berita, link jurnal atau link video,
guna memotivasi siswa dalam memahami materi.

2. Data hasil validasi ahli materi
Media pembelajaran yang telah dibuat perlu dilakukan validasi oleh ahli
materi. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan kelayakan komik digital sebagai
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suatu media pembelajaran. Aspek yang dinilai yaitu bagian isi materi, penulisan
teks, kebahasaan. Adapun ahli materi sebagai validator II yaitu Ibu L.D.H, selaku
Dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Media komik digital
divalidasi sebanyak satu kali pada tanggal 03 Februari 2021 dilakukan secara
daring. Hasil rekapitulasi data validasi oleh ahli materi dapat dilihat pada tabel
3.3.
Tabel 3.3. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli materi
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor

Isi

30

Penulisan teks, kebahasaan

16

Total skor keseluruhan

46

Jumlah seluruh item

13

Rerata

3,5

Kriteria

Baik

Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi (validator II), media komik
digital mendapatkan rerata nilai 3,5 dan tergolong dalam kriteria “Baik”. Oleh
karena itu pengembangan komik berbasis digital yang berorientasi pada
kurikulum 2013, dinyatakan layak diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan
saran ahli media pembelajaran pada tabel 3.4.
Tabel 3.4. Komentar dan saran perbaikan oleh ahli materi
No

Komentar/saran

1.

Perbaiki beberapa kalimat/tata bahasa sesuai catatan pada produk

2.

Cek kembali beberapa teori sesuai catatan pada produk (komik)

3.

Ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan karateristik
penulisan komik (panel-panel)
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3. Data hasil validasi guru IPA kelas VIII
Validasi media dilakukan oleh guru IPA di SMP Negeri 1 Berbah bersama
ibu W.L.L.A. sebagai validator III dan Smp Budya Wacana Yogyakarta bersama
ibu M.K.P. sebagai validator IV. Ada beberapa aspek penilaian diantaranya
anatomi komik, pewarnaan, desain keseluruhan, isi, penulisan teks dan
kebahasaan, penyajian, keterlaksanaan media. Adapun proses validasi dilakukan
dengan tatap muka pada tanggal 28 Januari 2021 (W.L.L.A.) dan 05 Februari
2021 (M.K.P.). Tabel berikut ini merupakan hasil rekapitulasi data validasi dari
ahli guru IPA :

Tabel 3.5. Rekapitulasi data hasil validasi media oleh guru IPA kelas VIII
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator

Validator

Rata-Rata

(W.L.L.A)

(M.K.P)

Anatomi komik

29

29

29

Pewarnaan

8

9

8,5

Tampilan menyeluruh

24

18

21

Isi

40

36

38

Penulisan teks,kebahasaan

21

20

20,5

Penyajian

13

12

12,5

Keterlaksanaan media

18

19

18,5

Total skor keseluruhan

153

143

148

Jumlah seluruh item

35

35

35

Rerata

4,3

4,0

4,2

Kriteria

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Berdasarkan data hasil validasi dari kedua guru IPA di SMP Negeri 1
Berbah dan SMP Budya Wacana Yogyakarta diperoleh rerata 4,3 (W.L.L.A)
dengan kriteria sangat baik dan 4,0 (M.K.P) dengan kriteria baik. Dari rerata skor
tersebut bahwa komik berbasis digital layak untuk diujicoba sebagai media
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pembelajaran di sekolah. Adapun komentar dan saran dari ibu (W.L.L.A) dan ibu
(M.K.P) tercantum pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Komentar dan saran perbaikan dari guru IPA SMP kelas VIII
Ibu (W.L.L.A)
1.) Kombinasi

background

Ibu (M.K.P)
warna

1. Gambar dan panel pada

sampul kelihatan lebih mencolok

halaman 6 perlu diperjelas

dan warnanya lebih tua. Lebih

lagi agar pembaca mengerti

menarik jika diganti dengan warna

dengan alur ceritanya.

lain yang lebih muda/soft.
2.) Bagian daftar isi perlu ditambahkan

2. Bagian cerita halaman 6

nomor halaman dibagian kanan

tentang keterlambatan yudi

dengan menggunakan titik-titik

masuk

sekolah

ditambahkan alasan
3.) Pada halaman 1 perlu ditambahkan
kompetensi inti secara berurut
4.) Bagian indikator tidak perlu
dicantumkan
kata
“Kognitif”,
3.10.2. Menyebutkan diganti dengan
kata
“Menjelaskan”,
3.10.4.
Mengasosiasi diganti dengan kata
“Mendiagnosa” dan kata contoh
tidak perlu dicantumkan, 3.10.5.
Menjaga diganti dengan kata
“Menjelaskan”.
5.) Bagian halaman 7 – 10 perlu
memperhatikan penomoran pada
setiap sub bab yang benar. Sama
halnya dengan bagian materi pada
halaman 23 – 30
6.) Pada halaman 11 perlu ditambahkan
penomoran dan sebaiknya ada space
untuk jawaban soal pertanyaan
evaluasi
7.) Bagian
akhir
materi,
perlu
ditambahkan halaman refleksi dan

perlu
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latihan soal untuk siswa

Berdasarkan data hasil validasi dari empat validator bahwa komik berbasis
digital memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicoba sebagai media
pembelajaran dengan syarat dilakukannya revisi sesuai dengan masukan/saran
dari semua validator. Hal tersebut dapat di lihat pada rekapitulasi data skor semua
validator dalam tabel 3.6.
Tabel 3.7. Rekapitulasi data skor semua validator
No
1.
2.
3.
4.

Validator
Validator I
Validator II
Validator III
Validator IV
Jumlah Skor
Rerata = Jumlah Skor : Validator
Kriteria

Skor Validasi Komik Digital
4,3
4,0
3,4
3,5
15,2
3,8
Baik
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C. Revisi Produk
Media pembelajaran komik digital dengan materi sistem ekskresi manusia kelas 8 direvisi berdasarkan komentar dan saran dari ahli
media, ahli materi, ahli guru IPA.

No
1.

Komentar
a.)
Kombinasi
background warna
sampul
kelihatan
lebih mencolok dan
warnanya lebih tua.
Lebih menarik jika
diganti
dengan
warna lain yang
lebih muda/soft.

Tabel 4.1. Hasil validasi media komik digital sebelum dan sesudah direvisi
Gambar sebelum direvisi
Gambar setelah direvisi
Hasil sesudah revisi
a.)
Gambar
setelah
dikombinasi
dengan
warna ungu soft dan
kuning lemon
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2.

a.)
Halaman
ii,
bagian
paragraf
kedua dalam kata
pengantar
perlu
menambahkan dua
kata diawal kalimat
yaitu
“melalui
penggunaan”

a.) Halaman ii, setelah
ditambahkan
kata
“melalui penggunaan”.
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3.

a.) Halaman iii,
bagian daftar isi
perlu ditambahkan
nomor
halaman
dibagian
kanan
dengan
menggunakan garis
titik-titik

a.) Halaman iii, setelah
diubah
penomoran
halaman bagian kanan
dan bagian urutan daftar
isi dicantumkan garis
(.........)
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4.

a.) Halaman 1, perlu
ditambahkan
kompetensi
inti
secara berurut
b.)
Halaman
2,
bagian
indikator
tidak
perlu
dicantumkan
kata
“Kognitif”, 3.10.2.
Menyebutkan diganti
dengan
kata
“Menjelaskan”,
3.10.4. Mengasosiasi
diganti dengan kata
“Mendiagnosa” dan
kata contoh tidak
perlu dicantumkan,
3.10.5.
Menjaga
diganti dengan kata
“Menjelaskan”.

a.) Halaman 1, setelah
ditambahkan kompetensi
inti 1, 2, 3, dan 4.
b.) Halaman 2, setelah
hilangkan kata kognitif
menjadi
“indikator
pencapaian kompetensi”,
dan bagian kata paling
depan
3.10.2.,3.10.4.,3.10.5.,
telah
diubah
sesuai
dengan komentar/saran
validator guru IPA.
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5.

a.)
Halaman
3,
perhatikan penulisan
nama orang dengan
menyesuaikan
ketentuan KKBI.
b.) Tokoh Titin
sebaiknya tidak perlu
ada dalam cerita dan
hilangkan karakter
Yudi
sebagai
penyayang
c.) Guru IPA dan
Agus perlu di ubah
gambar
kostum
animasinya.

a.) Halaman 3, penulisan
nama “Yudi” telah di
ubah dengan di awali
huruf kapital.
b.) Tokoh yang ada
dalam cerita berfokus
pada Yudi, Bu Fitri,
Agus, Tatan, dan Indri.
Karakter Yudi telah di
ubah menjadi seorang
anak ceria.
c.) Gambar animasi guru
IPA di ubah dengan ciriciri, bu Fitri bagian
rambut di cepol dan
memakai jas blazer.
Kostum tokoh Agus di
ubah dari warna merah
menjadi warna putih.
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6.

a.)
Halaman
4,
paragraf
bagian
kedua “guru biologi
di ganti guru IPA”.
b.)
Perhatikan
penulisan
nama
orang yang sesuai
dengan KKBI.
c.) Penulisan kata
“kebablasan” perlu
di ubah.
d.) Alur cerita dalam
prolog, perlu di ubah
karena
tidak
mendukung
ide
cerita.

a.) Halaman 4, paragraf
bagian kedua telah di
ubah menjadi guru IPA.
b.) Penulisan nama Yudi
telah di awali dengan
huruf kapital.
c.) Paragraf kedua, kata
“kebablasan telah di
ganti tidak sengaja Ia
tertidur”.
d.) Prolog telah di
persingkat
jalan
ceritanya
menjadi
menjadi dua paragraf.
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7.

a.) Pada bagian ini
adegan
tidur
di
ranjang tidak sesuai
dengan
perkembangan
psikologis
siswa
SMP kelas 8 “tokoh
Titin tidak ada dalam
cerita”.
b.)
Perhatikan
penulisan
kata
mengobrak a-brik

a.) Halaman 6, telah
menggambarkan cerita
“Yudi
keasyikan
bermain dengan temantemannya, hingga lupa
mengerjakan tugas-tugas
sekolah”
b.) Halaman 7, pada kata
mengobrak – abrik telah
disambung
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8.

a.) Bagian cerita
halaman 6 tentang
keterlambatan yudi
masuk sekolah perlu
ditambahkan alasan
b.) Gambar dan
panel
perlu
diperjelas lagi agar
pembaca mengerti
dengan
alur
ceritanya.

a.) Halaman 8, telah
ditambahkan
alasan
keterlambatan Yudi
b.) Halaman 9, pada
bagian gambar dan panel
sudah di perjelas alur
dialognya
secara
berurutan
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9.

a.) Bagian ini, perlu
memperhatikan
penomoran
pada
setiap sub bab yang
benar. Sama halnya
dengan
bagian
materi pada halaman
23 – 30
b.) Belum sesuai
dengan karateristik
komik
c.) Bagian gambar
pertama
tentang
lapisan kulit perlu
diganti
karena
resolusi
gambar
rendah

a.) Halaman 10, cek poin
telah diubah dengan
urutan sub bab yang
benar A – 1 – a
b.) Ada penambahan
tokoh Indri, menjelaskan
materi
dan
telah
memenuhi persyaratan
karateristik komik
c.) Gambar lapisan kulit
telah diganti dengan
resolusi gambar yang
bagus.
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10.

a.) Ada beberapa
kata yang perlu di
perbaiki
dan
ditambahkan pada
penjelasan
organ
paru – paru serta
kalimat pada judul
gambar.

b.) Bagian organ
ginjal,
perlu
ditambahkan
kata
penghubung
pada
kalimat penjelasan
materi dan sesuaikan
judul
dengan
gambar.

c.) Gambar organ
hati perlu diganti
karena
resolusi
gambar rendah dan
perlu
adanya
perbaikan
kata
“kaitan”
dan
“keseluruh”

d.) Bagian panel
Yudi kata “keringat”
perlu diperbaiki.

a.) Halaman 11, pada
kalimat penjelasan organ
paru – paru telah
diperbaiki “Organ paruparu merupakan alat
pernapasan
yang
berperan sebagai tempat
pertukaran
gas
O2
(oksigen)
dan
CO2
(karbon dioksida) dan
menghasilkan H2O (uap
air) melalui hembusan
napas.
Judul
gambar
telah
diubah “struktur organ
paru – paru.
b.) Bagian organ ginjal
telah ditambahkan kata
penghubung
“yang
berfungsi” dan judul
gambar telah di ubah
“struktur ginjal”.
c.) Bagian ini, gambar
organ hati telah diganti
dengan gambar resolusi
bagus. “Kaitan diubah
menjadi kata sebagai”
dan kata “ke seluruh”
menggunakan spasi.
d.) Pada bagian panel
Yudi “keringat diganti
dengan berkeringat”.
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11.

a.) Bagian ini perlu
ditambahkan
penomoran
pada
setiap soal
b.)Perlu diperhatikan
pemenggalan kata
c.) Kalimat
nomor soal
ketiga
diperjelas

pada
yang
perlu

d.)Perlu
ditambahkan space
jawaban dari soal –
soal pertanyaan.

Halaman 12 – 13 :
a.) Penomoran soal
pertanyaan
telah
ditambahkan
pada
halaman evaluasi
b.) Pemenggalan kata
“di atas” telah di spasi
c.) Kalimat pertanyaan
telah
diperjelas
“Tahukah kamu, dalam
kantung empedu terdapat
zat
bilirubin
dan
biliverdin yang dapat
mengubah warna pada
feses dan urine. Lalu,
bagaimana
proses
pembentukan zat warna
empedu tersebut?”
d.) Telah ditambahkan
space untuk halaman
jawaban soal – soal
pertanyaan evaluasi.
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12.

a.)
Perhatikan
penggunaan
huruf
kapital pada nama
orang
b.)
Kata
yang
menunjukkan tempat
di spasi.
c.) Perlu di perbaiki
konsep kalimat pada
bagian dialog Ibu
Fitri

Halaman 15 – 16 :
a.)
Penulisan
nama
“Yudi”
telah
menggunakan
huruf
kapital
b.) Kata “ke dalam
kolam” telah diperbaiki
dengan di spasi
c.) Kalimat pada dialog
Ibu Fitri telah diperbaiki
“Ketika terlalu berlama
berendam di air, tubuh
akan
lebih
banyak
memproduksi
urine
dalam organ ginjal.
Tubuh
kembali
merespon dan mengirim
sinyal ke otak untuk
membuang
kelebihan
cairan berupa urine
dengan melewati saluran
ureter,
kemudian
ditampung
dalam
kantung kemih. Apabila
urine sudah penuh maka
dibuang melalui saluran
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13.

a.) Pada bagian ini
perlu
diperbaiki
kalimat penjelasan
tentang ginjal

uretra.
a.) Halaman 17, bagian
kata
“berdasarkan”
dihapus dan penjelasan
materi tentang organ
ginjal dimulai dengan
kata
“proses
pembentukan urine”.

b.)Perlu penambahan
kata dalam materi
tahap filtrasi

b.) Pada materi tahap
filtrasi
telah
ditambahkan kata awal
“proses penyaringan”.

c.) Beberapa kata
dalam
penjelasan
materi
tahap
augmentasi
perlu
diperbaiki

c.) Bagian ini telah
diubah kalimat pada
materi
augmentasi
“proses
penambahan
mineral dan zat sisa
metabolisme ke urine
sekunder”, penambahan
kata “dan”, “yang”.

d.) Bentuk tidak
seperti karateristik
komik

d.)
Bentuk
telah
disesuaikan
dengan
karateristik
komik
dengan menambahkan
dialog dan tiap tokoh
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mendapat peran untuk
menjelaskan materi.
e.) Gambar organ
perlu diganti karena
kualitas
gambar
dengan
resolusi
rendah
14.

a.) Setiap kalimat
perlu dibuat dengan
penyusunan paragraf
baru yang benar
b.)
Perhatikan
penulisan
huruf
kapital pada awal
kalimat

e.)
Gambar
yang
menunjukan bagian dari
proses organ ginjal telah
diubah dengan kualitas
gambar bagus.
a.)
Halaman
18,
penyusunan
kalimat
sudah
menyesuaikan
kaidah
penulisan
paragraf baru (awal
kalimat dibuat dengan
menjorok ke dalam)
b.) Kata “Kemudian”
telah disesuaikan dengan
kaidah penulisan huruf
kapital
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15

a.) Pada bagian ini
ada beberapa kata
yang belum sesuai
dengan
kaidah
penulisannya
b.)
Belum
dicantumkan
keterangan
dan
sumber
gambar
organ paru-paru

a.)
Halaman
19,
beberapa kata yang
diubah yaitu alat diubah
(organ), CO2 (CO2),
H2O (H2O), O2 (O2),
trakea (tenggorokan), di
(dari), menuju (melalui),
disaluran (menuju).
b.)
Keterangan
dan
sumber gambar telah
dicantumkan (Gambar
2.5. Sistem Pernapasan
Paru-paru
https://santrijawa.com/si
stem-pernapasan-padamanusia)
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16.

a.)
Bagian
pertanyaan nomor 1
instruksi
soal
pertanyaan
belum
dicantumkan pada
komik

b.)
Perlu
ditambahkan
penomoran
dan
sebaiknya ada space
untuk jawaban soal
pertanyaan evaluasi

a.) Halaman 20, telah
ditambahkan pertanyaan
pada soal nomor 1
“Amatilah dan lengkapi
keterangan angka pada
gambar di atas dan
jelaskan secara singkat
tentang
proses
pembentukan
urine
dalam organ ginjal”
b.) Telah dicantumkan
penomoran soal dan
halaman
untuk
menjawab
pertanyaan
evaluasi.
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17.

a.) Pada bagian ini,
dalam satu kalimat
dialog
terdapat
pengulangan
kata
yang sama

Halaman 22 – 23 :
a.) Kalimat dialog telah
diubah menjadi “di
dalam kelas Yudi sedang
membaca koran”.

b.)
Perhatikan
penggunaan
huruf
kapital pada nama
orang

b.)
Nama
menggunakan
kapital “Yudi”

c.) Kata “sering
begadang”
dalam
materi
penyakit
gagal ginjal, perlu di
perbaiki
d.) Dalam materi
batu ginjal perlu
ditambahkan
kata
“suplemen”.
e.) Bentuk halaman
belum sesuai dengan
karateristik komik

orang
huruf

c.) Kata sering begadang
digant
dengan
“insomnia”
d.) Bagian penjelasan
materi penyakit batu
ginjal telah diperbaiki
“konsumsi
obat
–
obatan/suplemen”.
e.) Terdapat penambahan
dialog
untuk
menyesuaikan
dengan
karateristik komik. Tiap
tokoh
mendapatkan
bagian
dalam
menjelaskan
materi
penyakit sistem ekskresi.
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18.

a.) Penyakit diabetes
melitus
diganti
dengan
penyakit
lainnya

b.) Perlu disesuaikan
dengan karateristik
komik.

Halaman 24 – 25
a.) Bagian penyakit
diabetes melitus tidak
dicantumkan dan telah
diganti dengan jenis
penyakit batu empedu
b.) Adanya penambahan
dialog dan masingmasing
tokoh
menjelaskan
materi
tentang penyakit pada
sistem ekskresi
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19.

a.) Perhatikan kaidah
penulisan
nama
ilmiah
bakteri
penyebab penyakit
TBC
(Tubercle
Bacillus)

a.) Halaman 26, bakteri
(Mycobacterium
Tuberculosis)
telah
menyesuaikan
kaidah
penulisan nama ilmiah
yang benar

b.) Penulisan kata
yang menunjukkan
sesuatu perlu dibuat
spasi

b.) Halaman 27, pada
bagian penjelasan materi
“penyakit hepatitis” kata
(di bawah) telah diubah
dengan di spasi
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20.

a.) Bagian ini cek
poin perlu diubah
dan
disesuaikan
dengan
kaidah
penulisan yang benar
b.)
Penempatan
balon kata dalam
dialog
menutup
wajah Ibu Fitri
c.)
Perhatikan
penulisan
huruf
kapital pada kata
ganti nama orang

Halaman 29 – 30 :
a.) Cek poin telah diubah
menjadi urutan abjad (a,
b, c, d)
b.) Penempatan balon
kata telah diubah dan
wajah Bu Fitri terlihat
jelas
c.) Bagian kata ibu
diganti dengan huruf
kapital (Ibu).
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21.

a.) Perhatikan tanda
titik (.) dalam sebuah
kalimat

Halaman 31 – 32 :
a.) Tanda titik (.) telah
dihilangkan

b.) Kostum agus
perlu diganti dengan
warna lain

b.) Kostum animasi
Agus
telah
diubah
warnanya menjadi putih

c.) Penulisan suatu
paragraf baru perlu
diperbaiki

c.)
Penulisan
suatu
paragraf baru sudah
sesuai (awal kalimat
ditulis dengan menjorok
kedalam)

d.)Cantumkan
penomoran
pada
masing-masing soal
e.)Perlu ditambahkan
halaman refleksi dan
latihan soal untuk
siswa

d.) Penomoran soal telah
dicantumkan (1, 2, 3)
e.) Pada halaman 32
telah ditambahkan link
refleksi dan link latihan
soal dalam bentuk gogle
formulir.
Hal
ini
bertujuan
memotivasi
siswa memahami materi.
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22.

a.) Di akhir dari
pokok bahasan perlu
di
cantumkan
sumber bacaan yang
sesuai dengan materi
bisa berupa buku,
link berita, link
jurnal
atau link
video.
b.) Bagian daftar
pustaka belum sesuai
dengan
kaidah
penulisan skripsi

Halaman 33 – 34 :
a.)
Bagian
sumber
bacaan terdapat link
berita dan link e-book
yang sesuai dengan
materi bahasan
b.) Pada bagian daftar
pustaka telah diubah dan
disesuaikan
dengan
kaidah penulisan skripsi
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D. Deskripsi Penyempurnaan Produk Akhir
Berdasarkan hasil penyempurnaan produk akhir bahwa setiap komponen dalam
komik digital telah dilakukan validasi oleh semua validator. Adapun beberapa
komponen yang telah diperbaiki atas dasar komentar dan saran dari semua validator
mencakup bagian pembuka komik, dialog antar tokoh, materi, dan penutup :
a) Halaman pembuka komik
Komponen halaman pembuka komik terdiri dari sampul komik, kata pengantar
(hal.ii), daftar isi (hal.iii), kompetensi inti dan kompetensi dasar (hal.1), indikator
pencapaian kompetensi (hal.2), pengenalan tokoh (hal.3), prolog (hal.4). Pada bagian
ini semua komponen mendapat kritikan dan saran dari empat validator. Ada beberapa
aspek yang diperbaiki pada bagian pembuka komik yaitu aspek pewarnaan,
penyajian, penulisan teks dan kebahasaan.
Aspek pewarnaan; desain tampilan sampul depan setelah direvisi tidak jauh
berbeda dengan produk awal. Perbaikan hanya pada aspek tampilan background
sampul, diganti dengan warna ungu soft dan warna dasar tulisan sistem ekskresi
manusia menggunakan kuning lemon, bagian daftar isi yang berfungsi untuk
memudahkan pembaca dalam mencari halaman untuk dibaca perlu ditambahkan garis
strip titik-titik pada bagian penomoran halaman.
Aspek penulisan teks dan kebahasaan; adanya penambahan kata pada paragraf
kedua halaman kata pengantar terlampir di tabel 4.1, bagian penokohan perlu
diperhatikan penulisan nama orang menggunakan huruf kapital sesuai dengan
peraturan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terlampir di tabel 4.1, perbaikan
penggunaan kata bermakna ganda pada bagian indikator pencapaian kompetensi
seperti yang terlampir dalam tabel 4.1. Adapun tujuan dari indikator pencapaian
kompetensi sebagai acuan dalam penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap peserta didik.
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Aspek penyajian; pada bagian prolog alur cerita perlu diubah dan dipersingkat
karena tidak mendukung ide cerita. Pertimbangan lainnya yaitu prolog dalam produk
awal tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja SMP kelas 8. Adapun
perubahan pada bagian prolog, terlampir di tabel 4.1. Tujuan dibuatnya prolog agar
pembaca mengetahui kejelasan alur cerita serta mendukung tingkat pemahaman
peserta didik. Sedangkan, bagian halaman kompetensi dasar terdapat perubahan dari
produk setelah direvisi yaitu mencantumkan kompetensi inti seperti yang terlampir
pada tabel 4.1.
b) Dialog antar tokoh
Bagian halaman dialog dibuat untuk menimbulkan konflik dalam peristiwa
kehidupan yang dialami oleh tokoh dan mengkaitkan hal tersebut ke dalam materi
sistem ekskresi manusia. Komponen dialog di bagi berdasarkan tiga sub materi yang
meliputi struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi manusia (hal 5 – 9),
proses pengeluaran zat sisa pada organ sistem ekskresi manusia (hal 14 – 16),
penyakit pada organ sistem ekskresi dan upaya mengatasinya (hal 21 – 22). Adapun
perbaikan pada halaman dialog yaitu aspek penyajian, penulisan teks dan kebahasaan.
Aspek penyajian; pada alur dialog sub materi pertama, gambar dan panel perlu di
perjelas secara berurut agar mudah dipahami oleh pembaca seperti yang terlampir di
tabel 4.1. Sub materi kedua terdapat perubahan pada konsep penjelasan tentang
proses terbentuknya urine dalam organ ginjal seperti yang terlampir di tabel 4.1.
Sedangkan pada sub materi ketiga tidak ada revisi pada aspek ini.
Aspek penulisan teks dan kebahasaan; pada bagian sub materi pertama terdapat
perbaikan penulisan kata yang harusnya disambung namun tertulis secara terpisah
seperti yang terlampir di tabel 4.1. Sub materi kedua dan ketiga, perlu adanya
perbaikan pada penulisan nama orang menggunakan huruf kapital sesuai dengan
peraturan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kata yang menunjukan nama
tempat harus tertulis dengan spasi “ke tempat” seperti terlampir di tabel 4.1.
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c) Materi
Berdasarkan perbaikan pada materi sistem ekskresi manusia, ada beberapa aspek
yang perlu diperhatikan. Aspek – aspek tersebut mencakup isi, penyajian, penulisan
teks dan kebahasaan. Materi sistem ekskresi manusia terdiri atas struktur dan fungsi
organ penyusun sistem ekskresi manusia (hal 10 – 11), proses pengeluaran zat sisa
pada organ sistem ekskresi manusia (hal 17 – 19), penyakit pada organ sistem
ekskresi dan upaya mengatasinya (hal 23 – 30).
Aspek isi; ada beberapa bagian penjelasan isi materi pembelajaran yang perlu
disesuaikan dengan karakteristik komik. Adapun bentuk perubahan pada produk
akhir, setiap tokoh dalam cerita mendapat bagian untuk menjelaskan ketiga sub
materi. Selain itu pada produk awal, bagian materi terlalu monoton kalimat dan
diperbaiki dengan menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Sehingga siswa
lebih mudah memahami tulisan dalam komik dan terkesan tidak membosankan.
Aspek penyajian; dari tampilan pada isi materi pembelajaran ada beberapa yang
perlu diperbaiki yaitu setiap sub materi melibatkan tokoh dalam cerita agar
penyajiannya terlihat lebih menarik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah
keruntutan setiap paragraf dalam penyajian materi agar pembaca mudah mengikuti
alur cerita komik. Konsep pemilihan kata dalam suatu kalimat untuk menjelaskan
materi pembelajaran menggunakan bahasa yang sederhana.
Selain itu pada aspek tampilan, di produk awal masih ada beberapa gambar organ
dengan resolusi rendah serta keterangan yang menunjukkan bagian organ dalam
gambar kurang jelas karena ukuran huruf terlalu kecil. Adapun rincian perubahannya
pada penyempurnaan produk di tabel 4.1. Bagian lain yang diperbaiki yaitu setiap sub
materi perlu memperhatikan penomoran yang sesuai dengan aturan penulisan dan
tidak mencantumkan cek poin seperti pada produk awal.
Aspek penulisan teks dan kebahasaan; pada bagian ini banyak perbaikan pada
kata penyambung dalam suatu kalimat penjelasan materi pembelajaran. Penulisan
nama ilmiah suatu penyakit pada produk awal masih salah dan telah diperbaiki pada
tahap penyempurnaan produk dengan aturan penulisan yang benar (menggunakan
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huruf miring atau digaris bawah). Ada perubahan pada penulisan huruf kapital diawal
kalimat, dimana produk sebelumnya masih terdapat cara penulisan yang salah.
d) Penutup
Dalam suatu media pembelajaran bagian penutup, biasanya terdiri atas latihan
soal yang dipersiapkan untuk siswa. Adapun komponen penutup pada komik digital
mencakup halaman evaluasi, refleksi, latihan soal, sumber bacaan, daftar pustaka,
biodata penulis. Tujuan dibuatnya halaman penutup, untuk mengetahui aspek
psikomotrik siswa dalam memahami materi yang telah dipelajari.
Halaman evaluasi; pada bagian ini perbaikan produk lebih banyak dari aspek
penulisan dan kebahasaan. Produk awal tidak dicantumkan penomoran soal dan
adanya penyederhanaan penulisan kalimat pertanyaan menggunakan bahasa yang
baku. Adapun pengerjaan latihan soal di halaman evaluasi disesuaikan dengan sub
materi yang dipelajari. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok dan setiap
individu perlu bertanggung jawab untuk menyelesaikan soal-soal pertanyaan.
Pada bagian halaman refleksi dan latihan soal pilihan ganda dicantumkan dalam
bentuk link gogle formulir. Tujuan dari dibuatnya link refleksi dan link latihan soal
untuk memudahkan siswa mengisi jawaban dari soal – soal pertanyaan yang sudah
tersedia. Penyusunan latihan soal dalam komik guna memenuhi pencapaian aspek
psikomotorik siswa. Sedangkan pada halaman sumber bacaan terdapat link berita dan
link e-book sebagai acuan untuk mempelajari dan memperdalam materi sistem
ekskresi manusia. Bagian halaman daftar pustaka belum memenuhi peraturan kaidah
penulisan skripsi. Oleh karena itu perlu memperhatikan aspek penulisan yang sesuai
dengan kaidah skripsi seperti di tabel 4.1. Halaman terakhir dalam komik digital
terdapat biodata penulis dan halaman ini tidak mendapat kritikan dari validator.
Dari hasil kritikan dan masukan dari validator bahwa bagian halaman pembuka,
isi dan penutup komik bahwa produk awal dan setelah direvisi tidak jauh berbeda
baik dari segi tampilan dan penulisan. Adapun tujuan penyempurnaan produk akhir,
untuk menentukan kualitas dan kelayakan komik digital agar dapat diuji coba sebagai
media pembelajaran.
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Gambar di bawah ini merupakan komponen komik digital yang telah di revisi:

Gambar 3.1. Hasil penyempurnaan produk akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90

E. Pembahasan
Berdasarkan prosedur pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran
pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII, diawali dengan analisis kebutuhan di
beberapa sekolah yang meliputi SMP Negeri 2 Mlati Yogyakarta, SMP Maria
Immaculata Marsudirini, SMP Negeri 2 Gamping, dan SMP Aloysius Turi. Dari hasil
analisis kebutuhan di sekolah, ditemukan permasalahan bahwa media pembelajaran
yang digunakan guru masih terbatas. Pengembangan media dalam pembelajaran perlu
dilakukan inovasi agar suasana belajar kondusif dan siswa menjadi lebih aktif. Salah
satu pengembangan media yang dilakukan peneliti yaitu komik berbasis digital.
Pemilihan media dilakukan dengan menyesuaikan materi pembelajaran. Belajar
tentang sistem ekskresi manusia sebagai salah satu materi yang sifatnya tidak dapat
dipelajari secara langsung, maka diperlukan penyajian dengan jenis media pembelajaran
lainnya seperti komik digital. Peneliti mempertimbangkan perkembangan penggunaan
teknologi saat ini yang semakin pesat, justru menjadi peluang untuk melakukan inovasi
media pembelajaran di sekolah. Adapun pemilihan media berbasis digital, dinilai lebih
efektif dan mudah diakses oleh siswa serta dapat mempermudah guru dalam penyajian
materi.
Tujuan dibuatnya pengembangan media pembelajaran dalam bentuk komik digital
agar siswa lebih tertarik membaca dan memahami materi sistem ekskresi manusia
melalui teknik belajar yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan
yang dikemukan oleh (Ratnasari dan Ginanjar, 2019) bahwa media pembelajaran
tergolong dalam kualitas baik jika media tersebut dapat memberikan pengalaman
menyenangkan dan memenuhi kebutuhan setiap individu, karena tidak semua siswa
memiliki kemampuan serta pemahaman yang sama.
Penyajian materi dalam komik di susun dengan menggunakan bahasa yang
sederhana agar siswa lebih mudah memahami materi sistem ekskresi manusia.
Pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013.
Materi yang di pilih melalui kompetensi dasar 3.10 dan 4.10. Adapun cakupan sub
materi terdiri dari struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi manusia, proses
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pengeluaran zat sisa metabolisme pada organ ginjal, kulit, hati, paru-paru dan macammacam penyakit pada organ sistem ekskresi manusia serta upaya mengatasinya.
Dalam komik digital sebagai media pembelajaran terdapat latihan soal untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan.
Bentuk soal dibuat dengan pilihan ganda yang dikerjakan secara mandiri. Terdapat juga
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk setiap sub materi, dikerjakan secara
berkelompok. Melalui latihan soal diharapkan dapat melatih siswa untuk bertanggung
jawab menyelesaikan pertanyaan yang telah tersedia di komik.
Pengembangan cerita dalam komik melatar belakangi peristiwa kehidupan seharihari yang dialami oleh siswa. Melalui konsep belajar tersebut diharapkan agar materi
yang telah dipelajari oleh siswa mudah dipahami dan diingat. Penyajian materi diawali
dengan bentuk cerita untuk memotivasi siswa agar lebih tertarik membaca. Begitu pun
dengan penggunaan gambar dalam komik dibuat agar pembelajaran terkesan
menyenangkan serta dapat meningkatkan daya imajinasi siswa. Hal tersebut sesuai
dengan pendapat (Azizul, dkk., 2020) bahwa komik digital sebagai media komunikasi
visual yang menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk kreatif serta dapat
menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran melalui handphone, komputer,
laptop.
Penelitian pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran perlu
dilakukan uji kualitas dan kelayakan produk, agar dapat digunakan dalam proses
belajar. Penilaian kualitas dan kelayakan suatu produk dilakukan melalui tahap validasi
oleh beberapa ahli yang mencakup ahli media, ahli materi, guru IPA kelas VIII SMP.
Validasi dibuat dengan tujuan seberapa layak komik digital digunakan sebagai media
pembelajaran. Tahapan validasi diawali dengan memberikan kuesioner yang memuat
aspek-aspek komik digital beserta produk untuk direvisi oleh masing-masing validator.
Melalui komentar dan saran yang terdapat dalam lembar validasi berguna untuk
memperbaiki dan melakukan penyempurnaan produk sehingga dapat mencapai kualitas
dan kelayakan sebagai suatu media pembelajaran. Dari hasil validasi oleh validator I,
validator II, validator III, dan validator IV, bahwa skor yang didapatkan terlampir pada
tabel 3.6.
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Ada beberapa aspek penilaian dalam komik digital yang mendapatkan komentar
dan saran dari semua validator. Aspek – aspek tersebut mencakup pewarnaan, isi,
penyajian, penulisan teks dan kebahasaan. Penilaian tersebut, dibuat untuk mengetahui
sejauh mana komponen dalam komik digital yang perlu diperbaiki agar mencapai
kelayakan suatu produk. Pada aspek pewarnaan, bagian background sampul warna yang
digunakan awalnya cukup kontras dan perlu di kombinasikan dengan warna yang cukup
cerah sehingga tampilan di awal bacaan komik terkesan menarik serta tidak
mengganggu penglihatan saat siswa membaca. Kesesuaian warna pada komponen isi
dan penutup komik, tidak ada revisi dari validator lainnya atau layak digunakan sebagai
media pembelajaran.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Smaldino, dkk., 2012) bahwa tampilan
pewarnaan dalam pembuatan komik dianjurkan agar tidak mendekatkan warna dengan
kegelapan yang sama sehingga menyebabkan kontras sosok latar/background menjadi
tidak baik. Oleh karena itu warna-warna yang saling berdekatan dalam komik digital
memiliki tingkat kegelapan cukup berbeda. Misalnya teks berwarna hitam akan lebih
cocok jika latar belakangnya dikombinasikan dengan yang berwarna putih.
Bagian aspek isi yang mendapatkan komentar dan saran dari ahli media bahwa
kejelasan topik materi dengan alur cerita dalam prolog belum menunjukan keterkaitan.
Untuk menyesuaikan materi dengan alur cerita maka peneliti telah memperbaiki pada
bagian prolog dengan tidak mengubah secara keseluruhan cerita, hanya saja cerita di
awal komik yang menampilkan tokoh Titin tidak lagi dicantum pada penyempurnaan
produk akhir. Validator mempertimbangkan psikologis remaja siswa SMP kelas VIII,
sangat tidak mendukung ide cerita apabila dalam prolog masih ditampilkan tentang
tokoh Titin dan Yudi tidur bersama pada satu ranjang.
Menurut (Purnamasari, 2017) bahwa bagian aspek isi perlu memperhatikan
kesesuaian ide cerita berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,
alur cerita perlu disesuaikan dengan isi materi, serta dapat mengakomodir ranah belajar
yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik.
Menurut validator ada beberapa tampilan gambar pada materi yang menunjukkan
bagian-bagian organ tidak terlihat jelas karena ukuran tulisan terlalu kecil. Begitu pun
dengan kualitas gambar organ-organ sistem ekskresi lainnya masih terdapat beberapa
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kualitas gambar dengan resolusi rendah. Melalui komentar dan saran dari validator,
peneliti telah memperbaiki pada penyempurnaan produk akhir. Perubahan gambar yang
dipakai pada produk awal tidak jauh berbeda dengan produk akhir hanya saja tulisan
yang menunjukkan bagian organ lebih diperjelas,

diperbesar serta gambar organ

lainnya diganti menggunakan kualitas gambar baik dari sebelumnya. Menurut
(Batubara, 2017) bahwa desain media pembelajaran yang menarik perlu memperhatikan
font, halaman teratur, animasi yang menarik perhatian siswa serta gambar berhubungan
dengan materi sehingga dapat mendukung kejelasan alur cerita.
Setiap sub materi disusun secara runtut dan lengkap sesuai dengan Kompetensi
Inti (KI) Kompetensi Dasar 3.10 dan 4.10 dan Indikator Pembelajaran. Pada bagian ini
tidak terdapat revisi yang sangat signifikan pada isi materi. Berdasarkan isi diawal
setiap sub materi menyajikan dialog antar tokoh dengan mengkaitkan peristiwa yang
dialami oleh beberapa tokoh dalam cerita. Hal tersebut bertujuan agar siswa yang
membaca dapat berimajinasi serta memahami isi dari pada materi sistem ekskresi
manusia. Halaman isi memuat banyak gambar organ dengan beberapa penjelasan oleh
tokoh terkait materi.
Dari hasil validasi ada dua validator yang memberikan komentar dan saran
perbaikan dari segi aspek penyajian. Penempatan panel pada beberapa dialog dalam
cerita komik belum tersusun secara terstruktur. Alur ceritanya cukup membuat pembaca
bingung karena penyusunan panel tidak menyesuaikan gambar animasi tokoh. Pada
penyempurnaan produk akhir, peneliti telah memperbaiki bagian dialog tersebut dengan
menampilkan alur cerita yang sesuai dengan saran dari kedua validator.
Selain itu penyajian materi pada produk awal masih monoton tulisan dalam
penjelasan setiap sub materi. Ada juga beberapa komentar dan masukan dari validator
ahli media dan guru IPA. Menurut validator ahli materi bahwa dari segi penyajian
materi dalam komik belum termasuk pada karateristik komik, sedangkan dari guru IPA
memberi masukan untuk lebih diperhatikan peraturan penomoran pada setiap sub
materi. Peneliti telah memperbaiki bagian ini, dimana tahap penyempurnaan produk
pada bagian materi dicantumkan dialog dan masing-masing tokoh dalam cerita
mendapatkan porsi yang sama untuk menjelaskan setiap sub materi. Bagian penomoran
telah disesuaikan dengan aturan penulisan yang benar dari yang ditampilkan pada
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produk awal tanda (-) diperbaiki menggunakan (1). Menurut (Batubara, 2017) bahwa
struktur penyajian materi dapat menyesuaikan buku kurikulum 2013 edisi revisi 2016,
kejelasan materi simulasi berdasarkan contoh dikehidupan siswa sehari-hari.
Aspek lainnya yaitu penulisan teks dan kebahasaan masih banyak revisi baik dari
segi penulisan nama orang, kaidah penulisan nama ilmiah belum sesuai, konsep
penggunaan kalimat pada setiap sub materi masih memiliki makna ganda, penulisan
masih banyak typo dan perbaikan lainnya yang akan dideskripsikan berikut. Menurut
validator ahli materi dan media bahwa setiap penulisan nama orang pada produk
sebelumnya masih diawali dengan huruf kecil. Hal tersebut perlu disesuaikan dengan
kaidah penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bagian ini, peneliti telah
memperbaiki dengan menggunakan huruf kapital pada setiap tokoh serta kata ganti
nama orang. Menurut (Sanjaya, 2008) bahwa media pembelajaran sebaiknya disajikan
dengan bahasa yang komunikatif, sederhana, dan makna tulisannya mudah cermati dan
dipahami siswa.
Perbaikan lainnya pada penulisan nama ilmiah suatu penyakit di organ sistem
ekskresi yang seharusnya penulisan dengan tanda miring, namun di produk awal letak
penulisannya salah. Menurut validator ahli media dan materi bahwa penulisan
karbondioksida, oksigen, dan uap air yang disimbolkan dengan (CO2, O2 dan H2O) di
produk awal tidak sesuai dengan aturan penulisan ilmiah. Sehingga peneliti perlu
melakukan perbaikan pada penyempurnaan produk akhir yang terlampir pada tabel 4.1.
Tata letak penulisan dalam suatu paragraf baru di produk awal masih belum sesuai
dengan kaidah penulisan yang benar. Adapun kaidah penulisan alinea baru yaitu
tampilan kalimatnya ditulis dengan menjorok ke dalam.
Selain itu ada beberapa penggunaan kalimat penjelasan materi yang kurang sesuai
dengan konsep sub materi struktur dan fungsi organ penyusun sistem ekskresi manusia.
Peneliti telah memperbaiki bagian ini dengan menyesuaikan konsep dari sumber lainnya
sebagai acuan dalam penyempurnaan produk akhir. Menurut validator ahli media dan
materi secara garis besar pada halaman produk masih banyak typo dalam penulisan baik
itu kalimat dialog maupun penjelasan materi. Hal tersebut telah diperbaiki oleh peneliti
dengan memperhatikan setiap kata yang tercantum dalam komik agar komentar dan
saran dari semua validator dapat menyempurnakan isi dari komik ini.
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Tambahan lain dari komentar validator di SMP Negeri 1 Berbah bahwa pada
bagian penutup sebaiknya perlu ditambahkan halaman refleksi dan latihan soal dalam
bentuk pilihan ganda. Hal tersebut dibuat untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa
terkait materi yang telah dipelajari. Menurut validator ahli media bahwa pada bagian
penutup juga perlu dicantumkan sumber bacaan sebagai acuan siswa dalam memperkuat
pemahaman tentang materi bisa berupa e-book, link berita, link jurnal, dan link video.
Dalam hal ini peneliti hanya menampilkan e-book dan beberapa link berita terkait materi
sistem ekskresi manusia. Bagian daftar pustaka dalam produk mendapat komentar dari
validator ahli media. Menurut beliau halaman daftar pustaka bahwa penulisannya belum
sesuai kaidah skripsi. Pada bagian penyempurnaan produk, penulis telah memperbaiki
dengan menyesuaikan aturan penulisan daftar pustaka yang benar. Adapun tampilan
perubahan dari produk awal dan produk akhir dapat dilihat pada tabel 4.1.
Suatu media pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya
masing-masing. Dalam pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran
bahwa produk ini memiliki keunikan tersendiri karena pada dasarnya komik bersifat
lucu, menghibur, terdapat gambar berwarna, menggunakan bahasa dan alur cerita yang
mudah dipahami oleh pembaca. Secara ekonomis, komik digital memiliki kelebihan
yaitu tidak mudah rusak, lebih tahan lama jika dibandingkan dengan komik cetak,
penggunaannya mudah hanya menggunakan link google drive melalui handphone,
komputer, dan laptop. Pengunduhan media diawal berupa link google drive dan komik
digital dapat diakses secara online maupun offline.

F. Kendala dan Keterbatasan Penelitian
Proses pengembangan komik berbasis digital sebagai media pembelajaran terdapat
beberapa kendala dan keterbatasan sebagai berikut :
a. Pembuatan komik diawali dengan pertemuan antara penulis dengan ilustrator.
Selama proses desain komik, adanya mis-manajemen waktu antara penulis dengan
ilustrator. Sehingga kesepakatan waktu dalam proses pembuatan komik yang
seharusnya hanya sebulan, namun penyelesaian media melebihi batas ditentukan.
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b. Proses pengeditan media komik digital setelah dilakukan validasi oleh semua
validator

membutuhkan

waktu

sebulan

lebih.

penyempurnaan produk akhir menjadi lebih lama.

Sehingga,

waktu

dalam
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian terkait pengembangan media pembelajaran komik
digital pada materi sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP, didapatkan
kesimpulan bahwa :
1. Pengembangan media pembelajaran komik digital berisi tentang dialog
antar tokoh yang membahas materi sistem ekskresi manusia dan memuat
beberapa latihan-latihan soal.
2. Berdasarkan penilaian dari empat validator, kualitas komik digital sebagai
media pembelajaran memperoleh skor 3,8 dengan kategori kualitas produk
“Baik”. Sehingga produk layak diujicoba melalui perbaikan yang sesuai
dengan komentar dan saran validator.
B. Saran
Dari hasil pengembangan media pembelajaran komik digital pada materi
sistem ekskresi manusia kelas VIII SMP, ada beberapa saran yang dapat diberikan
oleh peneliti :
1. Dalam memilih media yang akan dikembangkan perlu mempertimbangkan
dari segi waktu, tenaga, dan biaya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, terlebih dahulu pahami dan cermati
pembuatan konsep awal media yang akan dikembangkan, agar
mempermudah setiap alur cerita.
3. Melakukan uji coba produk secara langsung di lapangan agar dapat
mengetahui kelebihan dan kelemahan media.

97
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Silabus
Mata Pelajaran IPA
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama/MTs

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas

: VIII

Semester

:2

Kompetensi Inti

:

KI 1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong)
santun, percaya
pergaulan.

diri,

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
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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.
Kompetensi

Indikator

Fokus

Dasar

Pencapaian

Penguatan

Kompetensi

Karakter

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

3.10.

3.10.1.

1.Kerja sama

1. Organ-Organ 1.

Menganalisis

Mengidentifikasi

2.Tekun

Penyusun

sistem

organ-organ

3.Teliti

Sistem

ekskresi pada penyusun
manusia dan ekskresi
memahami

manusia

sistem 4.Tanggung

Manusia

pada jawab

Sikap

Teknik

Mengidentifika penilaian

Eksresi si organ ginjal, dalam

Kinerja/Unjuk

6 JP (4 kali Sumber :

penilaian

kerja

pertemuan

Sutanto,

dengan

Triyono, A.,

dalam bentuk (presentasi,

berdasarkan:

Penyakit

Pada ekskresi

pada

Sistem Ekskresi manusia.

sistem melalui
sikap :

Waktu

Teknik

paru-paru
2. Kelainan dan dalam

Sumber

Keterampilan

tes

jurnal

Alokasi

Pengetahuan

kulit, hati dan bentuk

gangguan
sistem 3.10.2.

Penilaian

Post

tertulis poster

test,

pilihan ganda

1. Sikap dan uraian.

penugasan)

dan rincian
berikut
pertemuan
pertama
JP,

A.,

Sulistyono,
: A. 2014.
Ilmu
2 Pengetahuan
Alam Biologi
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ekskresi serta Memerinci

Manusia

2. Menjelaskan spiritual

upaya

struktur

dan

menjaga

fungsi

organ

3.Upaya

fungsi

kesehatannya

penyusun

sistem

Kesehatan

ginjal,

ekskresi manusia

struktur

Organ

dan (jujur

pertemuan

kedua 2 JP, Jakarta

organ dan

Diskusi

pertemuan

kulit, bertangg

kelompok

ketiga 3 JP, Erlangga.,

dan kegiatan

dan

dan

presentasi

pertemuan

lainnya dari

Sistem hati dan paru- ung
paru

Manusia

kaitan dengan 2. Sikap

keempat

Menjelaskan

sistem eksresi sosial

JP

proses

manusia.

presentasi

pengeluaran

zat

VIII.

Unjuk kerja :

Ekskresi
3.10.3.

Kelas

dalam jawab)

(toleran

:

Penerbit

sumber

1 internet.

untuk

3. Menjelaskan dan

poster

sisa pada sistem

proses

ulangan

Bahan

ekskresi manusia

pengeluaran

harian.

Proyektor,

pada

empati)

masing-

dan Alat

dan
:

alat tulis, dan

3.10.4.

masing

organ

buku

Menafsirkan

yaitu

ginjal,

IPA Terpadu

penyakit

dan

kelainan

yang

kulit, hati, dan

kelas 8

paru-paru

berhubungan

dalam

dengan

sistem eskresi

sistem

paket

kaitan

Media
Komik

:
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ekskresi manusia

4.

digital,

Mendiagnosa

Microsoft

3.10.5.

penyakit

Power

Menganalisis cara

kelainan yang

Point,dan

merawat

organ-

berhubungan

gambar-

organ

sistem

dengan sistem

gambar

ekskresi

untuk

ekskresi

penunjang

manusia

materi.

kesehatan diri.

dan

5. Menjelaskan
4.10.

4.10.1. Merancang

upaya

Membuat

pembuatan poster

menjaga

karya tentang terkait
sistem

upaya

menjaga

ekskresi pada kesehatan
manusia dan sistem

dalam
dan

merawat
kesehatan pada

organ
ekskresi

organ

ginjal,

kulit, hati dan

penerapannya manusia

paru-paru.

dalam

6.

Membuat

menjaga

4.10.2.

poster

terkait

kesehatan

Mempresentasika

upaya menjaga
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diri.

n

hasil

karya

poster

tentang

upaya

menjaga

kesehatan

organ

kesehatan
organ

ginjal,

kulit, hati dan
paru-paru.

sistem ekskresi di

7.

depan kelas.

Mengkomunik
asikan

hasil

karya

poster

tentang upaya
menjaga
kesehatan
organ

sistem

ekskresi

di

depan kelas.

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMP/MTs

Yogyakarta, ..........................

Guru Mata Pelajaran IPA
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Lampiran 2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama/MTs

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Materi Pokok

: Sistem Ekskresi Manusia

Alokasi Waktu

: 6 JP (4 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1.

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2.

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, dan 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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B. Kompetensi Dasar dan Indikator :
Kompetensi Dasar

Indikator

3.10. Menganalisis sistem ekskresi 3.10.1. Mengidentifikasi organ-organ
pada

manusia

dan

memahami penyusun sistem ekskresi pada manusia

gangguan pada sistem ekskresi serta 3.10.2. Memerinci struktur dan fungsi
upaya menjaga kesehatannya

organ penyusun sistem ekskresi manusia

4.10. Membuat karya tentang sistem 3.10.3. Menjelaskan proses pengeluaran
ekskresi

pada

penerapannya

manusia
dalam

kesehatan diri.

dan zat sisa pada sistem ekskresi manusia
menjaga 3.10.4.

Menafsirkan

penyakit

dan

kelainan yang berhubungan dengan
sistem ekskresi manusia
3.10.5.

Menganalisis

organ-organ

sistem

cara

merawat

ekskresi

untuk

kesehatan diri.
4.10.1. Merancang pembuatan poster
terkait upaya menjaga kesehatan organ
sistem ekskresi manusia
4.10.2. Mempresentasikan hasil karya
poster tentang upaya menjaga kesehatan
organ sistem ekskresi di depan kelas.

C. Tujuan Pembelajaran :
3.10.1 Siswa mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekskresi
pada manusia, melalui studi literatur.
3.10.2 Siswa mampu memerinci struktur dan fungsi organ penyusun sistem
ekskresi manusia, melalui diskusi dan studi literatur.
3.10.3 Siswa mampu menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem
ekskresi manusia, melalui studi literatur
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3.10.4 Siswa mampu menafsirkan penyakit dan kelainan pada organ sistem
ekskresi manusia melalui penugasan, diskusi, dan studi literatur
3.10.5 Siswa mampu menganalisis cara merawat organ-organ sistem ekskresi
untuk kesehatan diri, melalui studi literatur
4.10.1 Siswa mampu membuat poster terkait upaya menjaga kesehatan organ
sistem ekskresi manusia melalui kegiatan diskusi dan studi literatur
4.10.2 Siswa mampu mempresentasikan hasil karya pembuatan poster tentang
upaya menjaga kesehatan organ sistem ekskresi melalui kegiatan diskusi
dan presentasi di depan kelas.

C. Materi Pembelajaran :
Faktual:
Ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme
dari dalam tubuh manusia yang bersifat racun.
Konseptual:
Organ sistem eksresi terdiri atas ginjal, kulit, hati dan paru-paru.
Masing masing organ tersebut memiliki struktur, fungsi, proses dan
penyakit yang berbeda-beda.
Prosedural:
Proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada organ sistem
ekskresi meliputi ginjal, kulit, hati, dan paru-paru
Metakognitif :
Agar tetap sehat secara jasmani, maka perlu memiliki pengetahuan
tentang kesehatan organ sistem ekskresi serta menghindari rokok
dan minuman beralkohol.
D. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
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Pendekatan

: Pembelajaran Saintifik

Model

: Discovery Learning

Metode

: Ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab,
presentasi, dan studi literatur.

E. Media, Alat, dan Bahan
Alat dan Bahan

: Proyektor, alat tulis, dan buku paket IPA kelas 8

Media

: Komik digital, Microsoft Power Point,dan gambargambar penunjang materi.

F. Sumber Belajar
Sutanto, A., Triyono, A., Sulistyono, A. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam Kelas
VIII. Jakarta : Penerbit Erlangga; dan sumber lainnya dari

internet

(https://books.google.co.id/books/about/Pasti_Bisa_Ilmu_Pengetahuan_Alam_unt
uk_S.html?id=dPr6DwAAQBAJ&redir_esc=y).

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Tabel 1.1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)
(Pengertian, Struktur dan Fungsi Organ Penyusun Sistem Ekskresi
Manusia)
Tahapan

Deskripsi Kegiatan

Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Alokasi
Waktu

Orientasi :
1. Guru mengawali kegiatan belajar
dengan memberi salam dan berdoa.

10 menit
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2.

Guru

melakukan

presensi

dan

menanyakan kesiapan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
3. Guru menyampaikan pokok materi,
tujuan

pembelajaran

dan

tahapan

pembelajaran.

Apersepsi :
4.

Guru melakukan apersepsi dengan

memberi

pertanyaan

diawal

kegiatan

pembelajaran :
a. Siapa

diantara

kalian

yang

hobinya main basket?
b. Pernahkah
mengapa
tubuh

kalian
setelah

kita

berpikir

main

berkeringat

basket
dan

kehausan?
c. Saat bangun dipagi hari kalian
tentu ingin membuang air kecil.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Motivasi :
5. Guru menanggapi jawaban peserta
didik dan mengarahkan pada kegiatan
pembelajaran;
(Baik, untuk memahami itu semua maka
hari ini kita akan mempelajari tentang
pengertian, struktur dan fungsi sistem
organ ekskresi manusia)

Kegiatan
Inti

Stimulation
1. Guru meminta peserta didik untuk

60 menit
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membentuk

kelompok

yang

beranggotakan 3-4 orang
2. Guru memberi rangsangan kepada
peserta didik dengan mencermati gambar
berikut :

Gambar a.

Gambar b.

Gambar c.

Gambar d.

Problem Statement :
3.

Peserta

didik

mencermati

dan

memunculkan pertanyaan terkait gambar
tersebut.
4. Diajukan pertanyaan :
a) Mengapa setelah konsumsi kopi
kita lebih sering buang air kecil?
b) Diantara gambar c dan d, manakah
organ yang berperan memproduksi
urine?
c) Apa saja fungsi dan struktur dari
masing-masing organ gambar c
dan gambar d.
5.

Guru

menyempurnakan

jawaban
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peserta didik
6.

Peserta

didik

diarahkan

untuk

mencermati cerita yang terjadi dalam
kehidupan sehari-hari dengan kaitannya
pada materi yang terdapat dalam komik
digital, halaman 06 – 11
Data Collection :
7. Peserta didik diminta untuk melakukan
diskusi pada soal pertanyaan halaman 12
– 13 yang terdapat dalam komik digital
bersama anggota kelompoknya
8. Guru meminta peserta didik dalam
kelompok

untuk

mencari

jawaban

berdasarkan studi literatur
Data Processing :
9. Guru meminta peserta didik untuk
berdiskusi dan mengolah data yang telah
ditemukan dari studi literatur
10. Guru membimbing peserta didik
dalam menyelesaikan kegiatan LKPD
11.

Kelompok

diminta

untuk

mengumpulkan hasil diskusi didepan
meja guru
Verification :
12.

Peserta

didik

mempertanggung
diskusinya

diminta
jawabkan

dengan

untuk
hasil

mempresentasikan

didepan kelas
13. Peserta didik lainnya menanggapi
presentasi
berlangsung

kelompok

yang

sedang
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14.

Guru

menanggapi

dan

menyempurnakan jawaban dari peserta
didik.
Generalization :
15.

Guru

meminta

peserta

didik,

perwakilan dari pria dan wanita untuk
menarik

kesimpulan

kegiatan

pembelajaran hari ini.
Kegiatan

1. Guru memberikan soal post test dan 20 menit

Penutup

peserta

didik

mengerjakannya

secara

mandiri
2. Guru memilih salah satu peserta didik
berdasarkan

nomor

absen

untuk

merefleksikan kegiatan pembelajaran
3. Guru memberikan penguatan pada
materi
4.

Guru

mengingatkan

materi

pada

pertemuan selanjutnya
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
meminta ketua kelas untuk memimpin doa
penutup dan mengucapkan salam.
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Tabel 1.2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)
(Proses Pengeluaran Zat Sisa Pada Organ Sistem Ekskresi Manusia)
Tahapan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Waktu
10 menit

Orientasi :
1. Guru mengawali kegiatan belajar
dengan memberi salam dan berdoa.
2.

Guru

melakukan

presensi

dan

menanyakan kesiapan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
3.

Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai, untuk
diketahui oleh peserta didik

Apersepsi :
4. Guru melakukan apersepsi dengan
mengarahkan

peserta

didik

mencermati kedua gambar berikut :
Gambar a.

Gambar b.

untuk
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a) Apa perbedaan kedua gambar a
dan gambar b, berdasarkan produk
yang dihasilkan dengan kaitannya
organ sistem ekskresi
Motivasi :
5.

Guru

menanggapi

dan

menyempurnakan jawaban peserta didik
dengan

menampilkan

gambar

yang

berkaitan proses pengeluaran zat sisa pada
organ sistem ekskresi manusia.
Kegiatan
Inti

60 menit

Stimulation
1. Guru meminta peserta didik untuk
membentuk

kelompok

yang

beranggotakan 3-4 orang
2. Guru memberi rangsangan kepada
peserta didik dengan menampilkan gambar
berikut :

Problem Statement :
3.

Peserta

didik

mencermati

dan

memunculkan pertanyaan terkait gambar
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tersebut.
4. Diajukan pertanyaan :
a) Apa perbedaan uretra dan ureter
pada

gambar

di

atas

dalam

kaitannya dengan proses eksresi
manusia?
5.Guru menanggapi dan menyempurnakan
jawaban peserta didik
6.

Peserta

didik

diarahkan

untuk

mencermati alur cerita tentang proses
pengeluaran pada organ sistem ekskresi
manusia

dengan

kaitannya

dalam

kehidupan sehari-hari pada halaman 15 –
19.
Data Collection :
7. Peserta didik diminta untuk melakukan
diskusi pada soal pertanyaan halaman ke –
20 yang terdapat dalam komik digital
bersama anggota kelompoknya
8. Guru meminta peserta didik dalam
kelompok

untuk

mencari

jawaban

berdasarkan studi literatur
Data Processing :
9. Guru meminta peserta didik untuk
berdiskusi dan mengolah data yang telah
ditemukan dari studi literatur
10. Guru membimbing peserta didik dalam
menyelesaikan kegiatan LKPD
11.

Kelompok

diminta

untuk

mengumpulkan hasil diskusi didepan meja
guru
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Verification :
12.

Peserta

didik

mempertanggung
diskusinya

diminta

untuk

jawabkan

dengan

hasil

mempresentasikan

didepan kelas
13. Peserta didik lainnya menanggapi
presentasi

kelompok

yang

sedang

menanggapi

dan

berlangsung
14.

Guru

menyempurnakan jawaban dari peserta
didik.
Generalization :
15.

Guru

meminta

peserta

didik,

perwakilan dari pria dan wanita untuk
menarik

kesimpulan

kegiatan

pembelajaran hari ini.
Kegiatan

1. Guru memberikan soal post test dan 20 menit

Penutup

peserta

didik

mengerjakannya

secara

mandiri
2. Guru memilih salah satu peserta didik
berdasarkan

nomor

absen

untuk

merefleksikan kegiatan pembelajaran
3. Guru memberikan penguatan pada
materi
4.

Guru

mengingatkan

materi

pada

pertemuan selanjutnya
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
meminta ketua kelas untuk memimpin doa
penutup dan mengucapkan salam.
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Tabel 1.3. Pertemuan Ketiga (3 x 45 menit)
(Penyakit Pada Organ Sistem Ekskresi dan Upaya Mengatasinya)
Tahapan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Waktu
15 menit

Orientasi :
1. Guru mengawali kegiatan belajar dengan
memberi salam dan berdoa.
2.

Guru

melakukan

presensi

dan

menanyakan kesiapan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran
3.

Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai, untuk
diketahui oleh peserta didik

Apersepsi :
4. Guru melakukan apersepsi dengan
mengarahkan

peserta

didik

untuk

mencermati gambar berikut :

a. Berdasarkan gambar di atas bagian
manakah yang menunjukkan bagian
paru-paru

yang

mengalami

gangguan dan mengapa demikian?

Motivasi :
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7. Guru menanggapi jawaban peserta didik
dan

mengarahkan

pada

kegiatan

pembelajaran tentang penyakit pada organ
sistem ekskresi manusia dan upaya untuk
mengatasinya.
Kegiatan
Inti

60 menit

Stimulation
1. Guru meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok yang beranggotakan
3-4 orang
2. Guru memberi rangsangan kepada
peserta didik dengan menampilkan gambar
berikut :

Problem Statement :
3.

Peserta

didik

mencermati

gambar

tersebut
4. Diajukan pertanyaan :
a. Dari kedua gambar di atas, sebutkan
jenis

penyakitnya

dan

faktor

penyebabnya?
5. Guru menyempurnakan jawaban peserta
didik
6.

Peserta

didik

diarahkan

untuk

mencermati alur cerita, tentang jenis-jenis
penyakit organ penyusun sistem ekskresi
dan

faktor

penyebab

serta

upaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

mengatasinya, pada halaman 22 – 30

Data Collection :
7. Guru membagikan LKPD ke setiap
kelompok
8. Peserta didik diminta untuk melakukan
diskusi pada soal pertanyaan halaman ke –
31 bersama anggota kelompoknya dan
lanjut mengerjakan latihan soal pilihan
ganda secara mandiri di halaman 32 yang
terdapat dalam komik digital.
Data Processing :
9. Guru meminta peserta didik untuk
mengolah data dan berdiskusi mengenai
jawaban yang telah ditemukan dari studi
literatur
10. Guru membimbing peserta didik dalam
menyelesaikan kegiatan LKPD
11.

Kelompok

diminta

untuk

mengumpulkan hasil diskusi didepan meja
guru
Verification :
12.

Peserta

didik

mempertanggung
diskusinya

diminta
jawabkan

dengan

untuk
hasil

mempresentasikan

didepan kelas
13. Peserta didik lainnya menanggapi
presentasi

kelompok

yang

sedang

menanggapi

dan

berlangsung
14.

Guru

menyempurnakan jawaban dari peserta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

didik.
15.

Guru

memberikan

tugas

dalam

kelompok yang sama, tiap kelompok
merancang pembuatan poster dengan tema
upaya menjaga kesehatan organ sistem
ekskresi.
16. Guru menegaskan bahwa :
a. Karya/poster yang dibuat tidak boleh
copy paste dari internet.
b.

Poster

dapat

dibuat

menggunakan

aplikasi maupun manual.
c. Silahkan mencari referensi dari berbagai
sumber untuk menentukan ide untuk karya
kalian
d. Dibuat sekreatif mungkin agar orangorang menarik dengan hasil karya kalian
e. Waktu pembuatan poster selama kurang
lebih satu minggu
Generalization :
16.

Guru

meminta

peserta

didik,

perwakilan dari pria dan wanita untuk
menarik kesimpulan kegiatan pembelajaran
hari ini.
Kegiatan

1. Guru memberikan soal post test dan 20 menit

Penutup

peserta

didik

mengerjakannya

secara

mandiri
2. Guru meminta peserta didik untuk
menjawab

pertanyaan

refleksi

pada

halaman ke 32 dalam komik digital
3. Guru memberikan penguatan pada materi
4. Guru mengingatkan untuk mempelajari
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semua materi sistem ekskresi manusia dari
pertemuan

pertama

hingga

pertemuan

terakhir, karna pertemuan selanjutnya akan
ada ulangan harian dan pengumpulan tugas
poster
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
meminta ketua kelas untuk memimpin doa
penutup dan mengucapkan salam.

Tabel 1.4. Pertemuan Keempat (1 x 45 menit)
(Ulangan Harian dan Pengumpulan Poster)
Tahapan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran
Kegiatan
Pendahuluan

Waktu
1. Guru membuka pelajaran dengan 10 menit
mengucapkan salam kepada peserta didik
2. Guru meminta salah satu peserta didik
untuk memimpin doa di depan kelas
3. Guru melakukan presensi peserta didik
dengan

bantuan

mengetahui

ketua

informasi

kelas

untuk

peserta

didik

lainnya
4. Peserta didik mengumpulkan poster di
meja guru
5. Guru meminta dua kelompok dengan
kategori poster yang menarik untuk
melakukan presentasi di depan kelas
6. Guru menanggapi hasil presentasi dan
mengapresiasi poster setiap kelompok
7. Guru menanyakan persiapan peserta
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didik dalam mengikuti ulangan harian.
Kegiatan
Inti

Pelaksanaan ulangan harian sistem 30 menit
ekskresi manusia.
1. Guru meminta ketua kelas untuk 5 menit
bertanggung

jawab

dalam

Kegiatan

mengumpulkan kertas ulangan harian

Penutup

2. Guru mengingatkan peserta didik
untuk mempelajari materi baru pada
pertemuan selanjutnya
3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan
meminta ketua kelas untuk memimpin
doa penutup dan mengucapkan salam.

Tabel 2.1. Penilaian Hasil Belajar :
No

Aspek

1.

Penilaian Sikap

Teknik Penilaian
Observasi

Instrumen
Lembar

penilaian

spiritual
Lembar penilaian sikap
sosial
2.

Penilaian Pengetahuan

Tes tertulis

Post

test,

ulangan

harian (pilihan ganda
dan uraian)
3.

Penilaian Keterampilan

Penugasan

Lembar

penilaian

pembuatan poster
Lembar

penilaian

kegiatan presentasi
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Lampiran :
1. RPP dan Materi Pembelajaran
2. Lembar Kerja Peserta Didik
3. Instrumen Penilaian Sikap
4. Instrumen Penilaian Pengetahuan
5. Instrumen Penilaian Keterampilan
A. Lampiran RPP Materi Pembelajaran
1.) Struktur dan fungsi organ sistem ekskresi manusia
Sistem

ekskresi

merupakan

proses

pembuangan

zat

sisa

metabolisme dari dalam tubuh berupa urea, urine, keringat dan H2O.
Keempat zat sisa metabolisme ini harus dikeluarkan dari tubuh agar tidak
menimbulkan masalah bagi kesehatan. Organ-organ ekskresi yang bekerja
maksimal untuk mengeluarkan zat tersebut antara lain :
a. Ginjal
Ginjal merupakan alat ekskresi yang menghasilkan urea dan
nitrogen dalam bentuk urine. Sistem urinaria terdiri atas sepasang ginjal,
ureter, kantong kemih, dan uretra. Ginjal terletak di rongga perut, tepatnya
disebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Masing-masing ginjal
terdiri atas banyak saluran seperti tabung melingkar yang disebut nefron,
berperan sebagai penyaring zat sisa dalam darah. Bagian-bagian ginjal
terdiri sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur organ ginjal
Sumber https://fungsi ginjal dalam sistem ekskresi manusia.amongguru.com

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127

1. Kulit ginjal (Korteks) merupakan lapisan luar ginjal berwarna merah tua
dan bagian dalam terdapat Badan Malpighi (Nefron) berfungsi sebagai alat
penyaring darah, tersusun atas :
a) Glomerulus adalah pembuluh darah kapiler sebagai tempat
filtrasi darah
b) Kapsula bowman adalah tempat penyimpanan sementara cairan
hasil penyaringan filtrat dari glomerulus. Filtrat tersebut
menghasilkan urine primer melalui tiga tahapan yaitu tahap
filtrasi (penyaringan darah), reabsorbsi (penyerapan kembali
zat yang dibutuhkan tubuh), augmentasi (pengumpulan kembali
zat yang berlebihan).
2. Sumsum ginjal (Medula) merupakan lapisan dalam ginjal, berfungsi untuk
mengangkut cairan masuk ke ginjal dan mengalirkan urine ke rongga
ginjal untuk ditampung dalam kandung kemih.
3. Rongga ginjal (Pelvis) adalah tempat penampungan urine sementara, yang
kemudian akan mengalir ke ureter.
b. Kulit
Organ kulit merupakan lapisan terluar tubuh yang berperan sebagai
pelindung dan pengatur suhu tubuh. Kulit dalam sistem ekskresi berfungsi
mengeluarkan senyawa mineral berlebih melalui keringat dan berupa selsel kulit mati. Terdapat beberapa bagian struktur kulit sebagai berikut :

Gambar 2.2. Struktur lapisan kulit manusia
Sumber https://hisham.id/fungsi-dermis-pada-kulit.html
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1) Kulit ari (Epidermis) merupakan lapisan kulit bagian luar yang tersusun
oleh sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Bagian
lapisan kulit ini terdiri atas lapisan tanduk (stratum korneum), lapisan
granula

(stratum

granulosum),

Jaringan

bawah

kulit

(stratum

germinativum).

Gambar 2.3. Struktur lapisan atas/epidermis
Sumber https://miauwme.anatomi-sistem-integumen.wordpress.com

2) Kulit jangat (Dermis) merupakan lapisan yang tersusun oleh pembuluh
darah dan serabut saraf. Bagian lapisan kulit ini terdiri atas pembuluh
darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut.

Gambar 2.4. Struktur lapisan dermis
Sumber https://www.dosenpendidikan.co.id/kulit/

3) Jaringan bawah kulit (Subkutan) merupakan kumpulan jaringan pengikat
yang berfungsi menyatukan kulit dan otot. Lapisan kulit pada subkuntan
terdapat jaringan lemak/adiposa.
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Gambar 2.5. Struktur lapisan subkuntan
Sumber https://www.lapisan-pada-kulit-manusia-beserta-fungsi-dangambarnya.amongguru.com

c. Hati
Organ hati dalam kaitannya alat ekskresi berfungsi untuk
merombak sel-sel darah merah yang rusak, menghasilkan empedu dan
menguraikan gas amonia menjadi urea. Bagian-bagian hati antara lain :

Gambar 2.6. Struktur anatomi hati
Sumber https://dok-kemdikbud-struktur-anatomi-hati.html.
1) Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah keseluruh tubuh
2) Kantong empedu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara
sebelum empedu dialirkan ke duodenum.
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d. Paru-paru
Organ paru-paru merupakan alat pernapasan berfungsi untuk
menghasilkan oksigen serta mengeluarkan CO2 karbon dioksida dan H2O
uap air melalui hembusan napas. Struktur organ paru-paru sebagai berikut!

Gambar 2.7. Struktur organ paru-paru
Sumber https://struktur-dan-fungsi-organ-sistem-ekskresi-padamanusia.materikimia.com
1. Trakea/tenggorokan berfungsi sebagai saluran keluar masuknya oksigen
dan karbondioksida
2. Bronkus berfungsi menyaring udara yang masuk dari trakea menuju paruparu
3. Bronkiolus berfungsi menyaring udara ke saluran yang lebih kecil, agar
udara yang masuk dapat menyebar merata ke jaringan paru-paru
4. Alveolus sebagai

tempat terjadinya pertukaran O2 (oksigen) dan CO2

(karbondioksida)
5. Pembuluh darah berfungsi menyerap O2 (oksigen) dalam udara dan
disalurkan kejantung.
2.) Proses Pembentukan Zat Sistem Ekskresi Manusia
a. Proses ekskresi pada ginjal
Pembentukan urine dalam ginjal, melalui beberapa tahapan sebagai
berikut!
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1. Filtrasi (Penyaringan)
Proses penyaringan darah berlangsung di glomerulus dalam badan
malpighi. Zat berupa air, garam, glukosa dan urea mengalami
penyaringan, kemudian melewati dinding kapiler dari glomerulus untuk
masuk kedalam kapsula bowmen. Hasil penyaringan disebut dengan urine
primer (filtrat glomerulus).
2. Reabsorbsi ((Penyerapan kembali)
Reabsorbsi terjadi di tubulus kontortus proksimal. Dalam kapsula
bowman, urine primer mengalir menuju saluran pengumpul dan di
perjalanan terjadi reabsorbsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti
glukosa, garam, dan asam amino. Setelah proses reabsorbsi kadar urea
dalam tubulus semakin tinggi sehingga terbentuklah urine sekunder (filtrat
tubulus).
3. Augmentasi
Di tubulus kontortus distal beberapa zat seperti ion hidrogen,
amonia, asam urat dan kreatinin ditambahkan dalam urine sekunder,
sehingga tubuh terbebas dari zat berbahaya. Urine sekunder yang telah
ditambahkan dengan berbagai zat lainnya disebut urine sesungguhnya dan
disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal,
urine menuju ke kandung kemih melalui

saluran ginjal (ureter).

Selanjutnya urine dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan
yang disebut uretra.
b. Proses ekskresi pada kulit
Rangsang berupa panas, diterima oleh saraf. kemudian rangsangan
tersebut diteruskan oleh saraf sensorik, ke otak bagian hipotalamus. Dalam
hipotalamus terdapat enzim brandikinin yang memicu pelebaran pembuluh
darah dikulit. Darah yang penuh air, garam mineral dan urea banyak
dialirkan ke daerah kulit. kelenjar keringat di kulit akan menyerap air,
garam mineral, urea dari pembuluh darah. Lalu kelenjar keringat akan
mengeluarkan air, garam mineral dan urea melalui saluran keringat dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

pori-pori. Keringat akan menguap pada permukaan kulit, dan panas tubuh
pun ikut turun sehingga suhu tubuh kembali menjadi normal.
c. Proses ekskresi pada hati
Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi hati berfungsi
untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Didalam hati,
hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan
menjadi globin, zat besi dan senyawa hemin. Hemoglobin merupakan
protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah.
Zat besi akan disimpan dalam hati untuk dialirkan menuju sumsum
tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah
merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu senyawa hemin akan
diubah menjadi zat warna pada empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Zat
inilah yang menyebabkan feses dan urine kita berwarna coklat
kekuningan.
d. Proses ekskresi pada paru – paru
Hasil metabolisme dari paru – paru adalah karbondioksida dan uap air .
berikut adalah reaksi jika tetap tertahan dalam tubuh
CO2 + H2O

H2CO3

HCO3- + H+

Selain berfungsi sebagai alat sistem pernafasan, paru-paru juga
berfungsi sebagai alat sistem ekskresi manusia. Dalam sistem ekskresi paruparu berfungsi mengeluarkan karbondioksida/CO2 dan uap air/H2O. Ketika
kita bernafas melalui hidung atau mulut, akan terjadi proses pertukaran gas
oksigen dengan karbondioksida.

Oksigen yang masuk melalui hidung,

menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea udara akan masuk disaluran
bronkus dan langsung memasuki paru-paru, menuju ke bronkiolus untuk
dibawa ke alveolus/kantung udara.
Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2
.Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan
ke jantung, kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel
tubuh. Hasil dari sisa penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang
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akan menghasilkan CO2 . Lalu karbondioksida akan diserap oleh darah dan
dibawa kembali oleh paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh melalui
hembusan nafas bersama uap air.

3. Gangguan pada Organ Sistem Eksresi Manusia
a) Gagal ginjal yaitu suatu kondisi terjadinya penurunan fungsi ginjal,
sehingga menghambat pembuangan elektrolit tubuh seperti sodium.
Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan urea dalam darah, sering
begadang, dan konsumsi minuman bersoda.
b) Batu ginjal yaitu endapan berupa kristal pada saluran urine karena adanya
pengendapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat pada rongga
ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh kurang minum air putih, sering
menahan buang air kecil, konsumsi obat-obatan dan garam berlebihan.
c) Sistitis yaitu radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan
submukosa. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan zat-zat kimia.
d) Batu empedu yaitu penggumpalan cairan sisa-sisa pencernaan yang
mengeras dan terbentuk dalam kantong empedu. Penyakit ini disebabkan
oleh penumpukan cairan empedu yang tidak mampu melarutkan kolesterol
dan bilirubin.
e) Polisistik yaitu gangguan organ ginjal, ditandai dengan timbulnya kista,
lubang kecil, dan gelembung-gelembung berisi cairan yang dapat merusak
nefron pada saluran ginjal. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan
dan pola hidup kurang sehat.
f) Jerawat yaitu gangguan kulit yang disebabkan oleh produksi kelenjar
minyak yang berlebihan menyebabkan penyumbatan pada pori-pori.
Faktor penyebab lainnya yaitu gen/keturunan, pola makan yang tidak sehat
dan pemakaian kosmetik yang berlebihan.
g) Votiligo yaitu gangguan pigmentasi yang menyebabkan kulit kehilangan
melanin. Penyebabnya oleh faktor kelainan genetik, kulit yang pernah
terbakar.
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h) Kurap yaitu infeksi jamur pada kulit dapat menimbulkan ruam melingkar
berwarna merah. Penyakit ini disebabkan oleh keringat yang berlebihan
dan pemakaian pakaian ketat.
i) Biduran yaitu gangguan kulit, ditandai dengan timbulnya bentol/ruam
disertai rasa gatal dan kemerahan. Penyakit ini disebabkan oleh alergi
terhadap bahan kimia, makanan tertentu, dan obat-obatan.
j) Clavus yaitu penebalan kulit pada telapak kaki akibat gesekan. Penyakit
ini disebabkan oleh pemakaian sepatu yang sempit.
k) Pleuritis yaitu peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru
(pleura), yang ditandai dengan nyeri dibagian dada. Penyakit ini
disebabkan oleh infeksi bakteri, virus dan terhirup zat-zat kimia beracun.
l) TBC (tubercle bacillus) yaitu gangguan pada paru-paru yang terinfeksi
oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini disebabkan oleh
konsumsi alkohol berlebihan dan perokok aktif.
m) Asma yaitu peradangan saluran udara yang menimbulkan penyempitan
saluran yang membawa oksigen ke paru-paru. Penyakit ini disebabkan
oleh asap rokok, debu, bulu binatang, dan terhirup zat kimia berlebihan.
n) Pneumonia yaitu peradangan dan pembengkakan pada kantung udara
dalam paru-paru (alveolus).
o) Emfisema yaitu gangguan pada kantung udara di paru-paru yang hancur
secara bertahap dan membuat nafas lebih pendek.
p) Kanker hati yaitu tumor ganas yang ditandai dengan perubahan warna
kulit dan bagian putih mata menjadi kuning. Penyakit ini disebabkan oleh
konsumsi alkohol berlebihan dan kondisi tubuh kegemukan.
q) Sirosis yaitu kerusakan pada sel-sel organ hati akibat timbulnya jaringan
parut (fibrosis). Penyakit ini disebabkan oleh kecanduan alkohol dan
infeksi virus hepatitis.
r) Hepatitis

yaitu pembengkakan hati atau liver, disebabkan oleh

penumpukan garam empedu dibawah kulit. Faktor lainnya yaitu infeksi
virus, narkoba, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan kebiasaan
minum alkohol.
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s) Abses hati yaitu kumpulan nanah pada kantung-kantung di dalam jaringan
parenkim organ hati. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri.
4. Upaya menjaga kesehatan organ sistem ekskresi manusia
a. Olahraga teratur; Dalam seminggu kita harus meluangkan waktu
sekiranya tiga hari/sehari sekali untuk berolahraga. Selain itu
perbanyak gerak, bisa juga jalan sekitar lingkungan rumah, karena
tubuh juga memerlukan waktu untuk menggerakkan otot-otot dan
anggota tubuh lainnya.Manfaat dari berolahraga tubuh menjadi bugar
dan peredaran darah menjadi lancar keseluruh tubuh.
b. Perbanyak makan buah dan sayuran; Mengkonsumsi buah yang
banyak mengandung vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan
makan sayuran seperti paprika, kubis, kembang kol, dan bayam untuk
memenuhi serat bagi tubuh.
c. Perbanyak minum air mineral; Memperbanyak konsumsi air putih
sesuai anjuran per hari 2-3 liter, selain dapat mencegah dehidrasi juga
baik untuk kesehatan organ ginjal.
d. Mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh yang seimbang; Mengkonsumsi
beberapa jenis makanan seperti ikan, seafood, daging, telur, dapat
memenuhi kebutuhan protein bagi otot-otot dan organ tubuh lainnya.
e. Hindari rokok dan minuman beralkohol; Rokok dan minuman
beralkohol patut dihindari karena jika berlebihan mengkonsumsinya
akan mengundang berbagai penyakit.
f. Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan; Pentingnya menjaga
kebersihan diri dengan mandi dua kali sehari menggunakan sabun,
memakai handuk yang kering, berpakaian bersih, membersihkan
lingkungan rumah seperti membuat parit pada air yang tergenang dan
tidak menumpuk sampah agar tidak menjadi sumber penyakit.
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B. Lampiran Evaluasi (LKPD) Bacaan Komik
Lembar Kerja Peserta Didik
Struktur dan Fungsi Penyusun Organ Sistem Ekskresi Manusia
No. Absen :.....
Kelompok :.....
a. Tujuan
3.10.1

Siswa mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun
sistem ekskresi pada manusia, melalui studi literatur.

3.10.2

Siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ
penyusun sistem ekskresi manusia, melalui diskusi dan
studi literatur.

b. Alat dan Bahan
-

Lembar jawaban soal

-

Pulpen

-

Gambar organ sistem ekskresi manusia

c. Petunjuk Kerja
1. Diskusikan bersama anggota kelompok tentang struktur dan fungsi
organ penyusun sistem ekskresi
2. Cermati setiap gambar pada soal dan jawablah beberapa
pertanyaan berikut
3. Temukan referensi jawaban dari buku di perpustakaan
4. Presentasikan hasil diskusi didepan kelas

d. Pertanyaan Diskusi :
Perhatikan dan pahami keterangan struktur lapisan kulit manusia pada
gambar berikut!
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Sumber https://dosenbiologi.com/manusia/macam-macam-lapisan-kulit-manusia.
1) Lengkapi keterangan setiap lapisan organ kulit manusia pada
gambar diatas beserta fungsinya masing-masing. Kamu dapat
mencari sumber informasi dari buku IPA di perpustakaan, internet,
dan media lainnya.
Perhatikan gambar dibawah ini!

Sumber https://alldesains.biologigonz.blogspot.com
2) Lengkapi setiap penomoran pada gambar diatas beserta fungsinya.
Kamu dapat mencari sumber informasi pada buku panduan siswa,
buku perpustakaan, maupun internet.
3) Tahukah kamu, dalam kantung empedu terdapat zat bilirubin dan
biliverdin yang dapat mengubah warna pada feses dan urine. Lalu,
bagaimana proses pembentukan zat warna empedu tersebut?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138

Lembar Kerja Peserta Didik
Proses Pengeluaran Zat Sisa Pada Organ Sistem Ekskresi
No.Absen :.....
Kelompok :.....
a. Tujuan
3.10.3

Siswa mampu menjelaskan proses pengeluaran zat sisa
pada sistem ekskresi manusia, melalui studi literatur

b. Alat dan Bahan
-

Lembar jawaban soal

-

Pulpen

-

Gambar sistem ekskresi organ ginjal

c. Petunjuk Kerja
1. Diskusikan bersama anggota kelompok tentang struktur dan fungsi
organ penyusun sistem ekskresi
2. Cermati gambar pada soal dan jawablah beberapa pertanyaan
dibawah ini
3. Temukan referensi jawaban dari buku di perpustakaan
4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas
d. Pertanyaan Diskusi
Perhatikan gambar berikut

Gambar 2.7. Tahapan pembentukan urine pada ginjal
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Sumber https://jelaskan-bagian-bagian-nefron-dan-sebutkanfungsinya.gurupintar.com

1. Amatilah dan lengkapi keterangan angka pada gambar diatas dan
jelaskan secara singkat tentang proses pembentukan urine dalam organ
ginjal!
2. Tahukah kamu, ketika terlalu lama berjemur dibawah sinar matahari
tubuh mudah berkeringat dan kulit kemerahan. Kamu pasti ingin tahu,
sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh?
3. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan organ ginjal?

Lembar Kerja Peserta Didik
Jenis Penyakit pada Organ Sistem Ekskresi dan Upaya Mengatasinya
No. Absen :
Kelompok :
a. Tujuan :
3.10.4 Siswa mampu mendiagnosa penyakit dan kelainan pada organ
sistem ekskresi manusia melalui penugasan, diskusi, dan studi
literatur
3.10.1 Siswa mampu menjelaskan cara merawat organ-organ sistem
ekskresi untuk kesehatan diri, melalui studi literatur
b. Alat dan Bahan
-

Lembar jawaban soal

-

Pulpen

-

Sumber (internet, buku, majalah, koran)
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c. Petunjuk Kerja
1. Diskusikan bersama anggota kelompok tentang penyakit pada
organ sistem ekskresi
2. Carilah berbagai jenis penyakit pada sumber informasi yang kamu
dapat
3. Catatlah tiga jenis penyakit pada masing-masing organ ekskresi
(ginjal, kulit, hati, paru-paru)
4. Susunlah hasil yang kamu dapat dalam bentuk laporan tulis tangan
dan disertakan dengan gambar (jika ada).
5. Buatlah dalam bentuk tabel berikut!
Organ sistem

Jenis penyakit pada

Deskripsi

ekskresi

organ sistem

penyakit

ekskresi
1. Ginjal

2. Kulit

3. Hati

4. Paru-paru

a. .........................

a)

b.

b)

c.

c)

a.

a)

b.

b)

c.

c)

a.

a)

b.

b)

c.

c)

a.

a)

b.

b)

c.

c)

d. Pertanyaan diskusi
1. Glomerulus merupakan bagian organ terpenting pada ginjal untuk
menyaring plasma darah bebas protein ke dalam kapsul bowman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

Jelaskan dampak apa yang terjadi apabila ada gangguan pada
glomerulus?
2. Tahukah

kalian,

kurap

merupakan

infeksi

jamur

yang

menimbulkan ruam melingkar berwarna merah pada kulit. Penyakit
ini bersifat mudah menular jika bersentuhan langsung dengan
penderita. Upaya apa yang dilakukan agar tidak menularkan
penyakit tersebut?
3. Bromhidrosis merupakan bau badan yang disebabkan oleh kelenjar
keringat apokrin bekerja lebih aktif. Coba diskusikan, bagaimana
cara untuk merawat penyakit tersebut?

Kisi-Kisi Latihan Soal
(Sistem Ekskresi Manusia)
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Kelas/Semester

: VIII

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

3.10. Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada
sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatannya.
Indikator

Nomor Soal dan Tingkat Kognitif

3.10.1. Mengidentifikasi organ-organ 1 (C1), 11 (C1).
penyusun sistem ekskresi pada manusia
3.10.2. Memerinci struktur dan fungsi 2 (C1), 3 (C2), 4 (C2), 12 (C4), 18
organ

penyusun

sistem

ekskresi (C1).

manusia
3.10.3. Menjelaskan proses pengeluaran 5 (C1), 6 (C3), 13 (C3), 20 (C3)
zat sisa pada sistem ekskresi manusia
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3.10.4.

Menafsirkan

penyakit

dan 7 (C1), 8 (C4), 10 (C4), 14 (C1), 15

kelainan yang berhubungan dengan (C4), 16 (C4), 17 (C4), 19 (C4).
sistem ekskresi manusia
3.10.5. Menganalisis cara merawat 9 (C4).
organ-organ

sistem

ekskresi

untuk

kesehatan diri.

Latihan Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada abjad
(a,b,c,d)
No absen

:

Berikut ini daftar organ pada manusia :
1.) Kulit
2.) Hidung
3.) Paru – paru
4.) Ginjal
5.) Hati
6.) Anus
1. Berdasarkan data di atas, organ yang menyusun sistem ekskresi pada
manusia terdapat pada nomor...
a. 1,2,3, dan 4

c. 2,3,4, dan 6

b. 1,3,4, dan 5

d. 1,2,5, dan 6

Perhatikan gambar berikut !
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2. Berdasarkan gambar diatas tubulus kolektivus dan lengkung henle
ditunjukkan oleh nomor...
a. 1 dan 4

c. 4 dan 3

b. 3 dan 2

d. 4 dan 2

3. Kulit merupakan lapisan luar tubuh yang berperan sebagai pelindung dan
pengatur suhu tubuh. Berdasarkan strukturnya, lapisan kulit yang terdapat
jaringan lemak adalah...
a. Epidermis

c. Subkutan

b. Dermis

d. Malpighi

4. Pori-pori tempat keluarnya keringat terdapat pada bagian lapisan...
a. Kulit ari

c. Kulit mati

b. Kulit janggat

d. Subkuntan

5. Proses pembentukan urine terjadi dalam tiga tahap secara berurut yaitu...
a. Filtrasi – Augmentasi – Reabsorbsi
b. Reabsorbsi – Filtrasi – Augmentasi
c. Filtrasi – Reabsorbsi – Augmentasi
d. Augmentasi – Filtrasi – Reabsorbsi
6. Proses reabsorbsi yang menghasilkan urine sekunder terjadi pada bagian...
a. Badan malpighi

c. Tubulus kontortus distal

b. Tubulus kontortus proksimal

d. Tubulus kolektivus

Perhatikan gambar berikut !
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7. Penyakit yang ditandai oleh gangguan pigmentasi yang menyebabkan kulit
kehilangan melanin disebut...
a. Clavus

c. Sirosis

b. Biduran

d. Votiligo

8. Hasil tes urine Bu Vania menunjukkan adanya glukosa. Hal ini disebabkan
adanya kelainan fungsi ginjal dalam proses...
a. Filtrasi

c. Reabsorpsi

b. Augmentasi

d. Defekasi

9. Makanan berikut yang dapat menjaga kesehatan tubuh adalah...
a. Makanan mahal

c. Makanan bergizi

b. Makanan ringan

d. Makanan cepat saji

10. Gangguan radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan
submukosa disebut...
a. Sistitis

c. Polisistik

b. Nefritis

d. Kurap

11. Cairan empedu yang memberi warna pada urine dan feses dihasilkan pada
bagian organ...
a. Kantong empedu

c. Hati

b. Ginjal

d. Lambung

12. Efek yang terjadi jika seseorang berada di lingkungan pegunungan yang
dingin adalah...
a. Banyak mengeluarkan urine dan keringat
b. Sedikit mengeluarkan urine dan keringat
c. Banyak mengeluarkan urine dan sedikit keringat
d. Urine dan keringat banyak mengandung garam
13. Proses penyaringan darah dalam ginjal terjadi pada organ...
a. Kulit ginjal

c. Rongga ginjal

b. Sumsum ginjal

d. Badan malpighi

Perhatikan gambar berikut !
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14. Berdasarkan gambar diatas nama penyakitnya adalah...
a. Clavus

c. Panu

b. Cacar air

d. Kurap

15. Hormon insulin pada Alvian menurun, hal ini berakibat berlebihnya
glukosa dalam darah. Selain itu karena berlebihnya glukosa dalam darah,
sehingga tidak dapat diabsorbsi secara optimal. Hal tersebut menyebabkan
urine dalam darah mengandung glukosa. Berdasarkan diagnosis, Alvian
mengalami...
a. Diabetes melitus

c. Anura

b. Diabetes insipidus

d. Nefritis

16. Di suatu pagi Riska dan Celin lebih awal ke sekolah. Mengingat hari itu
mereka memiliki jadwal piket untuk membersihkan ruang kelas. Ditengah
menyapu, banyak sekali debu beterbangan dan tiba-tiba saja Riska
menangis karena kesulitan bernafas. Celin bersama teman kelas lainnya
membantu dan membawa Riska ke ruang UKS. Berdasarkan diagnosis,
penyakit apakah yang dialami oleh Riska...
a. Sesak nafas

c. Asma

b. Kanker paru-paru

d. Nefritis

17. Edwan dan Edwin merupakan kembaran yang selalu kompak dalam setiap
berpakaian. Mereka pun sering bertukar pakaian jika dirasa bosan. Namun
satu bulan belakangan mereka tidak lagi melakukan hal yang sama karena
Edwan memiliki penyakit kulit, mudah menular dengan ditandai ruam
melingkar berwarna merah. Dari diagnosa tersebut, penyakit apakah yang
diderita Edwan?
a. Votiligo

c. Kalvus

b. Kurap

d. Jerawat

18. Kelenjar keringat berfungsi untuk mengekskresikan...
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a. O2, CO2 dan H2O

c. Empedu, asam amino,dan glukosa

b. Urea, empedu dan air

d. Air, larutan garam, dan urea

19. Hendi adalah salah satu mahasiswa pendidikan kimia yang tidak suka
minum air putih, akan tetapi lebih banyak minuman bersoda. Hingga pada
suatu hari, Hendi merasa sakit pada bagian pinggul dan susah buang air
kecil. Setelah periksa ke dokter, Hendi dinyatakan mengidap penyakit
gagal ginjal. Berdasarkan penyakit tersebut, terapi apa yang dapat
dilakukan?
a. Hemodialisis

c. Skin grafting

b. Transplantasi ginjal

d. Kemoterapi

20. Urine yang kita keluarkan berasal dari urine primer yang kemudian secara
berurutan mengalami proses...
a. Filtrasi – Reabsorbsi tubulus – Sekresi tubulus
b. Filtrasi – Augmentasi – Reabsorbsi tubulus
c. Reabsorbsi tubulus – Sekresi tubulus
d. Augmentasi – Filtrasi
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Tabel Kisi-Kisi dan Latihan Soal
Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

Indikator Soal

Pembelajaran
3.10. Menganalisis sistem

1. Organ-Organ

ekskresi pada manusia dan

Penyusun

memahami gangguan pada

Eksresi Manusia

sistem ekskresi serta upaya
menjaga kesehatannya

3.10.1.Mengidentifikasi
Sistem organ-organ

4.10.

Membuat

sistem ekskresi

karya

3. Upaya

tentang sistem ekskresi pada

Organ

manusia dan penerapannya

Ekskresi Manusia

daftar

organ

Kognitif

Penilaian

C1

Pilihan

pada Disajikan

melalui

gambar

yang

C1

dan

fungsi Disajikan soal mengenai struktur

2

C2

Menjelaskan Disajikan soal struktur lapisan kulit

proses pengeluaran zat yang

diri.

sisa

pada

ekskresi manusia

Pilihan

3

Ganda

lemak...

dalam menjaga kesehatan

berfungsi

sebagai

C2

tempat

Pilihan

4

Ganda

sistem keluarnya keringat...
Disajikan soal proses pembentukan

C3

Menafsirkan urine secara berurut...

penyakit dan kelainan Disajikan soal proses reabsorbsi
yang

Pilihan

Memerinci kolektivus dan lengkung henle...

Sistem ekskresi manusia

3.10.4.

1

Ganda

Kesehatan organ penyusun sistem lapisan kulit yang terdapat jaringan
3.10.3.

Nomor

Ganda

menunjukkan bagian organ tubulus

Pada Sistem Ekskresi 3.10.2.
struktur

melalui

Teknik

penyusun penyusun sistem ekskresi manusia...

2. Kelainan dan Penyakit manusia

Manusia

Disajikan

Level

berhubungan yang menghasilkan urine sekunder

Pilihan

5

Ganda
C3

Pilihan
Ganda

6
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dengan sistem ekskresi terjadi pada bagian...
manusia
3.10.5.
cara

Disajikan melalui gambar penyakit
Menganalisis yang

merawat

ditandai

organ- pigmentasi,

adanya

C1

gangguan

menyebabkan

Pilihan

7

Ganda

kulit

organ sistem ekskresi kehilangan melanin disebut...
untuk kesehatan diri.
4.10.1.

Disajikan soal tentang hasil urine Bu

C4

Merancang Vania menunjukkan adanya glukosa,

pembuatan

Pilihan

8

Ganda

poster menyebabkan kelainan pada ginjal

terkait upaya menjaga dibagian proses...
kesehatan organ sistem Disajikan soal jenis makanan yang
ekskresi manusia

dapat menjaga kesehatan tubuh...

4.10.2.

Disajikan soal jenis penyakit akibat

C4

poster

upaya

tentang kemih

yang

melibatkan

C4

kelas.

Pilihan

10

Ganda

lapisan

menjaga mukosa dan submukosa...

kesehatan organ sistem Disajikan soal cairan empedu yang
ekskresi

9

Ganda

Mempresentasikan hasil adanya gangguan radang kandung
karya

Pilihan

di

depan memberi warna pada urine dan feses
terjadi pada bagian...

C1

Pilihan
Ganda

11
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Disajikan soal efek apa yang terjadi
saat

seseorang

berada

C4

di

Pilihan

12

Ganda

lingkungan/pegunungan dingin...
Disajikan soal proses penyaringan

C3

darah dalam ginjal terjadi pada

Pilihan

13

Ganda

bagian organ...
Disajikan soal melalui gambar dan

C1

menyebutkan jenis penyakitnya...
Disajikan soal menentukan nama

C4

C4

soal

kelenjar

keringat

C4

penyakit berdasarkan diagnosa...

Pilihan

16

Pilihan

17

Ganda
C1

berfungsi mengekskresikan...
Disajikan soal menentukan nama

15

Ganda

penyakit berdasarkan diagnosa...
Disajikan

Pilihan
Ganda

penyakit berdasarkan diagnosa...
Disajikan soal menentukan nama

14

Ganda

penyakit berdasarkan diagnosa...
Disajikan soal menentukan nama

Pilihan

Pilihan

18

Ganda
C4

Pilihan
Ganda

19
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Disajikan

soal

proses

terjadinya

urine primer secara berurut...

C3

Pilihan
Ganda

20
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Jawaban :
a) LKPD 1
1. Perhatikan gambar berikut!

Lapisan

Bagian

Fungsi

Penyusun Organ
Kulit
1.)

Kulit

(Epidermis)

ari a. Lapisan tanduk Lapisan ini berfungsi untuk
(stratum korneum)

melindungi
mencegah

sel-sel

dan

masuknya

kuman

penyakit. Lapisan ini berada
pada

bagian

paling

luar

epidermis.
b. Lapisan granula Lapisan ini terdiri atas sel
(stratum

bergranula yang lama-kelamaan

granulosum)

mati dan membentuk lapisan
tanduk. Lapisan yang memiliki
pigmen

melanin

berfungsi

memberikan warna pada kulit
serta

melindungi

kulit

dari

paparan sinar matahari
c. Jaringan bawah Lapisan ini terdiri atas lapisan
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kulit

(stratum atas

germinativum)

(Stratum

spinosum)

mengandung sel-sel baru yang
akan

membentuk

lapisan

Lapisan

bawah

granula.

(Stratum basal), ia akan terus
membelah untuk memproduksi
sel-sel baru.
2.) Kulit jangat d. Saraf

Menerima rangsangan sensorik

(Dermis)

yang mengenai kulit

e.

Kelenjar Menyerap cairan jaringan yang

keringat

mengandung air, garam, dan
urea.

g. Pembuluh darah Menyalurkan zat makanan dan
menutrisi pertumbuhan rambut
serta sel-sel kulit.
h. Kantong rambut Menyimpan kelenjar keringat
agar tidak terjadi penguapan air
di kulit kepala
i. Kelenjar minyak

Menghasilkan

sebum/minyak

agar

tidak

rambut

terlihat

kering
j. Pori-pori

Mengeluarkan

cairan/keringat

dari dalam tubuh
k.

Saluran Melancarkan

keringat
3.)

Jaringan f.

bawah
(Subkuntan)

proses

pengeluaran kelenjar keringat
Jaringan Tempat penyimpanan cadangan

kulit lemak/adiposa

makanan

serta

menjaga

keseimbangan suhu tubuh agar
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tetap hangat.

2. Perhatikan gambar berikut!

Tahapan pengeluaran urine sebagai berikut :
-

Ureter merupakan organ berbentuk tabung kecil, berfungsi untuk
mengalirkan urine dari ginjal kedalam kandung kemih.

-

Kandung kemih merupakan suatu kantong berotot yang terdiri atas
mukosa, otot polos detrusor dan serosa, berfungsi sebagai tempat
penampungan urine serta mendorong urine keluar dari tubuh.

-

Uretra merupakan saluran penghubung kandung kemih, berfungsi
sebagai tempat pengeluaran urine.

3. Organ hati berperan sebagai tempat perombakan sel darah merah
yang rusak menjadi empedu dan hasilnya ditampung dalam
kantung empedu. Dalam empedu mengandung mineral, garam
empedu, zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin.
Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada proses
pencernaan makanan. Zat warna empedu yang berwarna hijau
kebiruan adalah hasil dari perombakan hemoglobin sel darah
merah dalam hati. Zat warna empedu diubah oleh bakteri usus
menjadi urobilin berwarna kuning kecoklatan yang memberi warna
pada feses dan urine. Sisa-sisa pencernaan protein berupa urea juga
terbentuk dalam hati. Urea kemudian dibawa oleh darah menuju
ginjal dan akan dibuang bersama urine.
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b) LKPD 2
1. Perhatikan gambar berikut!

Tahap

Proses terjadinya

Pembentukan Urine
1. Tahap filtrasi

Darah mengalir masuk ke glomerulus, terjadi
proses penyaringan darah terjadi di kapsul
bowman dan glomerulus, menghasilkan

urine

primer yang mengandung air, glukosa, asam
amino, garam mineral.
2.
reabsorbsi

Tahap Penyerapan
dibutuhkan

kembali

zat-zat

yang

masih

tubuh dan menghasilkan urine

sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan
pigmen empedu, dapat memberi warna serta bau
pada urine.
3.
augmentasi

Tahap Proses pengumpulan kembali zat yang berlebihan
dalam tubuh.
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2. Suhu tubuh akan mengalami peningkatan jika anggota tubuh
melakukan aktivitas yang berlebihan. Saraf otak akan memberi
sinyal untuk merangsang hypotalamus yaitu bagian dari otak yang
mengatur suhu tubuh manusia, ditandai dengan terjadinya pelebaran
pembuluh darah, sehingga saat berkeringat kulit terlihat kemerahan.
Dalam

hypotalamus

terdapat

enzim

brandikinin

berfungsi

mengaktifkan kelenjar keringat untuk menyerap air, garam dan urea
dari dalam tubuh.
3. Organ ginjal berperan penting dalam menyaring sisa metabolisme
dan racun dari darah, serta dapat mengatur keseimbangan
konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh diantaranya natrium,
kalium, kalsium, magnesium, sulfat dan fosfat.
LKPD 3
Organ sistem

Jenis penyakit pada

ekskresi

organ sistem ekskresi

1. Ginjal

a. Uremia

Deskripsi penyakit

a) Keadaan toksik saat darah
mengandung banyak urea
karena

b. Nefritis

kegagalan

fungsi

ginjal
b) Kerusakan glomerulus

c. Albuminuria

karena kuman
c) Penyakit yang terjadi
akibat ginjal tidak dapat
melakukan

proses

penyaringan protein
2. Kulit

a. Kurap

a) Bercak-bercak kemerahan
pada kulit

b. Kudis

b) Gatal akibat infeksi kutu

c. Votiligo

air
c)

Gangguan

pigmentasi
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sehingga kulit kehilangan
melanin
3. Hati

a. Hemokromatosis

a) Kelainan secara genetik
yang menyebabkan tubuh
terlalu banyak menyerap zat

b. Hepatitis

besi dari makanan.
b)

c. Abses hati

Peradangan

yang

disebabkan oleh virus.
c) Kumpulan nanah dihati
yang

disebabkan

oleh

infeksi parasit
4. Paru-paru

a. Pneumonia

a) Peradangan pada kantung
udara

b. Emfisema

yang dapat

berisi

cairan
b) Kantung udara diparuparu secara bertahap hancur

c. Pleuritis

,

membuat

nafas

lebih

pendek
c) Peradangan pada pleura

Jawaban Diskusi LKPD 3
1. Gangguan di bagian glomerulus dapat menghambat proses aliran darah ke
pembuluh, proses penyaringan darah tidak maksimal, proses aliran urine
ke ginjal tidak lancar, dan kandungan air dalam urine berlebihan; urine
yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh akan masuk kembali ke dalam
darah, sehingga penyerapan air menjadi terganggu. Akibat dari gangguan
tersebut menimbulkan penyakit radang ginjal/nefritis.
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2. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh penderita kurap sebagai
berikut!
a.) Menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat
b.) Menghindari makanan pemicu reaksi alergi seperti telur dan susu
c.) Menghindari penggunaan sabun mandi, pakaian, dan handuk
bersama
d.) Menggunakan salep antijamur pada bagian kurap
3. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menghilangkan bau badan
diantaranya; menggunakan deodorant pada bagian ketiak, memperhatikan
asupan makanan yang memicu bau badan, menggunakan sabun mandi
antibakteri, menghindari penggunaan pakaian ketat yang menimbulkan
keringat, mandi secara teratur; dua kali sehari.

Jawaban Pilihan Ganda Pada Media
1. B

11. A

2. C

12. C

3. B

13. D

4. A

14. A

5. C

15. A

6. B

16. C

7. D

17. B

8. C

18. D

9. C

19. A

10. A

20. C
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Instrumen Penilaian
A. Penilaian afektif (sikap)
1. Penilaian sikap spiritual
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Tahun Pelajaran

: 2021/2022

Kelas/Semester

: VIII/Genap

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam
Aspek yang dinilai

No

Nama

Taat

Sopan

Peserta

Ibadah

Santun

Toleransi Syukur

Empati

Didik
1.
2.
Dst

Keterangan
Taat ibadah

: Memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa

Sopan santun : Bertutur kata yang baik
Toleransi

: Menghargai pendapat teman lainnya

Syukur

: Mengucapkan terimakasih

Empati

: Membantu teman yang kesulitan dalam belajar
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Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
No

Aspek yang dinilai

Kriteria Penilaian

1.

Taat Ibadah

1. Memulai dan mengakhiri kegiatan
belajar dengan berdoa
2. Berdoa sebelum dan saat bangun
tidur
3. Tidak absen untuk ke tempat atau
mengikuti ibadah
4. Berdoa sebelum dan sesudah
makan

2.

Sopan Santun

1. Bertutur kata yang baik
2. Berprilaku sesuai dengan attitude
3. Tidak menjelekkan nama teman
4.

Tidak

mengeluarkan

kotor saat

kata-kata

berkomunikasi

dengan

teman
3.

Toleransi

1.

Menghargai

pendapat

teman

lainnya
2. Menghargai sesama umat agama
lainnya ketika sedang beribadah
3. Menjenguk teman yang sakit
4. Menegur teman yang sering bolos
4.

Syukur

1. Mengucapkan terimakasih
2. Tidak memaksa diri sendiri untuk
menjadi orang lain
3. Menjaga kesehatan tubuh
4. Peduli dengan diri sendiri dan
sesama

5.

Simpati

1. Membantu teman yang kesulitan
dalam belajar
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2. Membagikan bekal kepada teman
yang tidak punya
3. Merangkul teman yang mengalami
masalah
4. Menanyakan kabar teman yang
sering absen sekolah

2. Penilaian sikap sosial
Aspek yang dinilai
No

Nama

Bertanggung

Peserta

jawab

Jujur

Kerja

Aktif

Tekun

sama

Didik
1.
2.
Dst

Keterangan :
Bertanggung jawab

: Mengumpulkan tugas tepat waktu

Jujur

: Tidak menyontek saat ujian

Kerja sama

: Saling bertukar pendapat saat kegiatan diskusi

Aktif

: Berani bertanya dan mengemukan pendapat

Tekun

: Menjadi contoh/panutan siswa lainnya
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Rubrik Penilaian Sikap Sosial
No

Aspek yang dinilai

Kriteria Penilaian

1.

Bertanggung Jawab

1. Mengumpulkan tugas tepat waktu
2. Mengerjakan tugas sesuai dengan
pembagian anggota kelompok
3. Mengerjakan tugas sesuai dengan
tahapan yang benar
4. Mengerjakan tugas tanpa plagiat
anggota kelompok lainnya

2.

Jujur

1. Tidak menyontek saat ujian
2. Tidak memanipulasi hasil diskusi
kelompok
3.

Memberikan

informasi

sesuai

dengan kenyataan
4.

Tidak

mengambil

pekerjaan

kelompok lain
3.

Kerja Sama

1. Saling bertukar pendapat saat
kegiatan diskusi
2. Mendengarkan secara saksama jika
teman sedang berpendapat
3. Mendukung anggota kelompok
untuk tetap kompak
4.

Setiap

berkontribusi

anggota
dalam

kelompok
mengerjakan

tugas
4.

Aktif

1. Berani bertanya dan mengemukan
pendapat
2. Memperbanyak sumber informasi
untuk melengkapi tugas
3. Menyalurkan ide baru
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4. Antusias dalam kegiatan diskusi
kelompok
5.

Tekun

1.

Menjadi

contoh/panutan

siswa

lainnya
2.

Saling

memotivasi

anggota

kelompok agar tugas diselesaikan
tepat waktu
3. Mencari berbagai sumber informasi
untuk melengkapi tugas
4. Hadir tepat waktu ketika ada jadwal
belajar dan diskusi kelompok

Tabel rubrik penilaian sikap spiritual dan sikap sosial
No

Nama Peserta
Didik

Skor
1

2

1.
2.
Dst.

Penilaian sikap :
5 : Jika memenuhi kelima kriteria penilaian sikap
4 : Jika memenuhi keempat kriteria penilaian sikap
3 : Jika memenuhi ketiga kriteria penilaian sikap
2 : Jika memenuhi dua kriteria penilaian sikap
1 : Jika hanya memenuhi satu kriteria penilaian sikap

Nilai =
Penilaian :

3

4

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
163

Sangat baik

: > 85

Baik

: 70 – 84

Cukup

: 60 – 69

Kurang

: < 59
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B. Penilaian kognitif (pengetahuan)
1. Kisi-kisi post test
Tabel Kisi-Kisi Post Test
Kompetensi

Materi

Indikator Pembelajaran

Indikator Butir Soal

Dasar
3.10.

1. Organ-Organ Penyusun 3.10.1.

Menganalisis

Sistem Eksresi Manusia

sistem

ekskresi

Mengidentifikasi Disajikan soal struktur

organ-organ
sistem

Pada

gangguan
sistem
serta

Sistem

ekskresi

Nomor

Kognitif

Penilaian

Soal

C1

Tes Tertulis

Essay

1

ekskresi

C2

Tes Tertulis

Essay

2

C1

Tes Tertulis

Essay

3

C3

Tes Tertulis

Essay

4

C3

Tes Tertulis

Essay

5

pada secara berurut...
Disajikan

soal

dan fungsi organ penyusun dan uretra...
sistem ekskresi manusia

upaya 3. Upaya Kesehatan Organ 3.10.3.
Sistem Ekskresi Manusia

Disajikan soal minimal

Menjelaskan 4 fungsi hati manusia...

proses pengeluaran zat sisa Disajikan dalam bentuk

kesehatannya

pada

4.10.

Membuat

manusia

karya

tentang

sistem

ekskresi

pada manusia dan

Bentuk

Ekskresi 3.10.2. Memerinci struktur perbedaan fungsi ureter

pada Manusia

menjaga

Teknik

penyusun lapisan kulit manusia

pada manusia dan 2. Kelainan dan Penyakit manusia
memahami

Level

3.10.4.
penyakit

sistem

ekskresi tabel

tentang

pembentukan

proses
urine

Menafsirkan dalam organ ginjal...
dan

kelainan Disajikan dalam bentuk

yang berhubungan dengan tabel berdasarkan zat
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penerapannya

sistem ekskresi manusia

dalam

3.10.5. Menganalisis cara masing-masing

menjaga

kesehatan diri.

merawat
sistem

yang

dihasilkan

dari
organ

organ-organ sistem ekskresi...
ekskresi

kesehatan diri.
4.10.1.

untuk Disajikan

soal;

mengapa

hormon

Merancang antidiuretik

C4

Tes Tertulis

Essay

6

C1

Tes Tertulis

Essay

7

C4

Tes Tertulis

Essay

8

dapat

pembuatan poster terkait mempengaruhi
upaya menjaga kesehatan produksi urine...
organ

sistem

manusia

ekskresi Disajikan
gambar

melalui
a;

nama

4.10.2. Mempresentasikan penyakit,

faktor

hasil karya poster tentang penyebabnya,
upaya menjaga kesehatan terjadi

dan

pada

organ

organ sistem ekskresi di ekskresi apa...
depan kelas.

Disajikan

melalui

gambar

b;

nama

penyakit

dan

upaya

mencegah

penularan

penyakit ke orang lain...
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Disajikan soal; minimal
4

upaya

menjaga

kesehatan organ sistem
ekskresi

C4

Tes Tertulis

Essay

9
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Kisi-Kisi Post Test
(Sistem Ekskresi Manusia)
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Kelas/Semester

: VIII

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

3.10. Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada
sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatannya.
Indikator

Nomor Soal dan Tingkat Kognitif

3.10.1. Mengidentifikasi organ-organ 5 (C3).
penyusun sistem ekskresi pada manusia
3.10.2. Memerinci struktur dan fungsi 1 (C1), 2 (C2), 3 (C1).
organ

penyusun

sistem

ekskresi

manusia
3.10.3. Menjelaskan proses pengeluaran 4 (C3), 6 (C4).
zat sisa pada sistem ekskresi manusia
3.10.4.

Menafsirkan

penyakit

dan 7 (C1), 8 (C4).

kelainan yang berhubungan dengan
sistem ekskresi manusia
3.10.5. Menganalisis cara merawat 9 (C4).
organ-organ
kesehatan diri.

sistem

ekskresi

untuk
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Soal Post Test
Pertemuan 1
1. Sebutkan struktur lapisan kulit manusia secara berurutan
2. Jelaskan perbedaan fungsi dari ureter dan uretra
3. Sebutkan 4 fungsi hati manusia
Pertemuan II
4. Perhatikan tabel dibawah, silahkan lengkapi jawaban dalam tabel
berdasarkan proses pembentukan urine dalam organ ginjal!
No

Proses

Terjadi pada

Hasil

bagian
1.
2.
3.

5. Lengkapi jawaban pada tabel dibawah ini, berdasarkan zat yang
dihasilkan tiap organ sistem ekskresi manusia!

No

Nama organ

Zat apa saja yang diekskresikan

ekskresi
1.
2.
3.
4.

6. Mengapa hormon antidiuretik dapat mempengaruhi produksi
urine?

Pertemuan III
Perhatikan gambar dibawah ini!
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Gambar a.

Gambar b.

7. Sebutkan nama penyakit yang dicirikan pada gambar a beserta
faktor penyebabnya dan terjadi pada organ ekskresi apa!
8. Penyakit pada gambar b bersifat menular. Upaya apa yang
dilakukan agar penyakit tersebut tidak sampai menular ke orang
lain dan sebutkan nama penyakit gambar b!
9. Apa saja upaya dalam menjaga kesehatan organ penyusun sistem
ekskresi manusia!

Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian Post Test
Pertemuan

Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian
(Bobot 20)

I

1.

20 = Jika menjawab ketiga struktur

a) Kulit ari (Epidermis)

lapisan kulit manusia secara berurutan

b) Kulit jangat (Dermis)

15 = Jika menjawab dua poin

c) Jaringan bawah kulit (Subkuntan)

10 = Jika menjawab dua poin
5 = Jika menjawab satu poin
0 = Jika tidak ada jawaban

2. Ureter merupakan saluran yang membawa 20 = Jika menjawab dengan benar
urine dari organ ginjal menuju kandung 15 = Jika menjawab sebagian/tidak
kemih. Sedangkan uretra merupakan saluran lengkap
kencing yang membawa urine dari kandung 10 = Jika menjawab tapi diluar materi
kemih menuju pembuangan akhir.

0 = Jika tidak ada jawaban
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3.

20 = Jika menjawab keempat bagian

a.

Mendetoksifikasi racun dalam tubuh

organ sistem ekskresi beserta zat yang

b.

Merombak sel-sel darah merah

dihasilkannya

c.

Menghasilkan empedu

15 = Jika menyebutkan tiga poin

d.

Menghasilkan urea dan amonia

10 = Jika menyebutkan dua poin
5 = Jika menyebutkan satu poin
0 = Jika tidak ada jawaban

II

4.

20 = Jika menjawab ketiga proses
pembentukan urine
15 = Jika menjawab sebagian/tidak
lengkap
10 = Jika menjawab namun ada beberapa
diluar materi
0 = Jika tidak ada jawaban

5.

20 = Jika menjawab keempat nama organ
dan zat yang diekskresikan dengan benar
15 = Jika menjawab sebagian/tidak
lengkap
10 = Jika menjawab namun ada beberapa
bagian yang diluar materi
0 = Jika tidak ada jawaban

6. Karena hormon antidieuretika (ADH) 20 = Jika menjawab dengan benar
berperan dalam proses penyerapan air didalam 15 = Jika sebagian/tidak lengkap
tubuh.
Hormon

Apabila

seseorang

mensekresikan 10 = Jika menjawab namun ada beberapa

ADH

berlebihan

maka

proses bagian yang diluar materi

penyerapan air pun akan banyak sehingga 0 = Jika tidak ada jawaban
urine dihasilkan sedikit, akan tetapi jika
sekresi Hormon ini kurang, maka urine yang
dihasilkan banyak.
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III

7. Penyakit hepatitis dapat disebabkan oleh 20 = Jika menjawab nama penyakit
infeksi

virus,

kebiasaan

mengkonsumsi dengan benar beserta faktor penyebabnya

alkohol yang berlebihan dan penggunaan obat- 15 = Jika hanya menjawab nama
obatan tertentu.

penyakit
10 = Jika menjawab namun ada beberapa
bagian yang diluar materi
0 = Jika tidak ada jawaban

8. Penyakit cacar air umumnya terjadi pada 20 = Jika menjawab nama penyakit
anak-anak. Upaya pencegahan penularan cacar beserta upaya pencegahannya dengan
air dapat dilakukan dengan tidak berkontak benar
langsung dengan pasien.

15 = Jika hanya menjawab nama
penyakit
10 = Jika menjawab namun ada beberapa
poin penjelasan diluar materi
0 = Jika tidak ada jawaban

9.

20 = Jika menjawab keempat upaya

-

Olahraga teratur

dalam menjaga kesehatan organ sistem

-

Makanan bergizi seimbang

ekskresi manusia

-

Memperbanyak konsumsi air mineral

15 = Jika menyebutkan tiga poin

-

Menghindari

rokok

dan

minuman 10 = Jika menyebutkan dua poin

beralkohol

5 = Jika menyebutkan satu poin
0 = Jika tidak ada jawaban

Rubrik Penskoran :
Pilihan Ganda

= Jumlah benar x Jumlah soal

Uraian

= Penjumlahan setiap skor

Skor Total

= (Skor Pilihan Ganda + Skor Uraian) : 2 (Kedua bentuk

soal)
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Tabel Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Harian
Kompetensi Dasar

Materi

Indikator

Indikator Soal

Pembelajaran
3.10. Menganalisis sistem

4. Organ-Organ

ekskresi pada manusia dan

Penyusun

memahami gangguan pada

Eksresi Manusia

sistem ekskresi serta upaya
menjaga kesehatannya

3.10.1.

Membuat

Teknik

Kognitif

Penilaian

C1

Pilihan

Sistem Mengidentifikasi organ- zat sisa metabolisme dari dalam

Pada Sistem Ekskresi 3.10.2.
struktur

karya

6. Upaya

tentang sistem ekskresi pada

Organ

manusia dan penerapannya

Ekskresi Manusia

Nomor

1

Ganda

organ penyusun sistem tubuh merupakan singkatan dari...

5. Kelainan dan Penyakit ekskresi pada manusia

Manusia
4.10.

Disajikan soal; proses pengeluaran

Level

Disajikan soal; penghubung antara

Memerinci glomerulus
dan

dan

kapsul

bowman

3.10.3.

tentukan

nama

penyakit

C4

Pilihan

3

Ganda

Menjelaskan dengan diagnosanya...

proses pengeluaran zat Disajikan deskripsi penyakit dan

diri.

sisa

pada

ekskresi manusia

sistem tentukan

nama

penyakit

C4

sesuai

Pilihan

4

Ganda

dengan diagnosanya...

Menafsirkan Disajikan soal; nama organ penyusun

penyakit dan kelainan sistem
yang

2

Ganda

sesuai

dalam menjaga kesehatan

3.10.4.

Pilihan

fungsi dalam organ ginjal...

Kesehatan organ penyusun sistem Disajikan deskripsi penyakit dan
Sistem ekskresi manusia

C2

berhubungan berurut...

ekskresi

manusia

secara

C1

Pilihan
Ganda

5
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dengan sistem ekskresi Disajikan soal; faktor yang tidak
manusia
3.10.5.
cara

mempengaruhi

C2

pengeluaran

Pilihan

6

Ganda

Menganalisis keringat...

merawat

organ- Disajikan soal; bagian organ yang

C1

organ sistem ekskresi memberi warna pada urine dan feses
untuk kesehatan diri.
4.10.1.

7

Ganda

adalah...

Merancang Disajikan deskripsi penyakit dan

pembuatan

Pilihan

poster tentukan

nama

penyakit

C4

sesuai

Pilihan

8

Ganda

terkait upaya menjaga dengan diagnosanya...
kesehatan organ sistem Disajikan

gambar

bagian

ekskresi manusia

tentukan

kelenjar

sebasae

4.10.2.

kelenjar keringat...

kulit,
dan

Mempresentasikan hasil Disajikan soal; makanan yang dapat
karya

poster

upaya

kelas.

Pilihan

9

Ganda

C1

tentang menjaga kesehatan organ sistem

Pilihan

10

Ganda

menjaga ekskresi adalah...

kesehatan organ sistem Disajikan soal; bagian organ, tempat
ekskresi

C1

di

depan terjadinya proses penyaringan darah
dalam sistem ekskresi adalah...

C2

Pilihan
Ganda

11
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Disajikan deskripsi penyakit dan
tentukan

nama

penyakit

C4

sesuai

Pilihan

12

Ganda

dengan diagnosanya...
Disajikan deskripsi penyakit dan
tentukan

nama

penyakit

C4

sesuai

Pilihan

13

Ganda

dengan diagnosanya...
Disajikan

soal;

penyebab

dari

C2

penyakit nefritis adalah...
Disajikan
tentukan

gambar
nama

penyakit
penyakit

Pilihan

14

Ganda
dan

C1

sesuai

Pilihan

15

Ganda

deksripsi pada gambar...
Disajikan soal; pentingnya peran

C2

Uraian

16

C2

Uraian

17

C4

Uraian

18

organ sistem ekskresi dalam tubuh
manusia adalah...
Disajikan soal; macam-macam organ
sistem ekskresi adalah...
Disajikan soal; fungsi cairan empedu
adalah...
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Disajikan soal; bagaimana pengaruh

C4

Uraian

19

C2

Uraian

20

kelebihan minum air putih dengan
kaitannya

sistem

ekskresi

dan

dampak apa saja jika menahan buang
air kecil...
Disajikan soal; organ hati dalam
kaitannya dengan organ penyusun
sistem ekskresi adalah...
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Kisi-Kisi Ulangan Harian
(Sistem Ekskresi Manusia)
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Kelas/Semester

: VIII

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

3.10. Menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada
sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatannya.
Indikator

Nomor Soal dan Tingkat Kognitif

3.10.1. Mengidentifikasi organ-organ 5 (C1), 16 (C2), 17 (C2), 20 (C2).
penyusun sistem ekskresi pada manusia
3.10.2. Memerinci struktur dan fungsi 2 (C2), 7 (C1), 9 (C1), 18 (C4).
organ

penyusun

sistem

ekskresi

manusia
3.10.3. Menjelaskan proses pengeluaran 1 (C1), 6 (C2), 11 (C2).
zat sisa pada sistem ekskresi manusia
3.10.4.

Menafsirkan

penyakit

dan 3 (C4), 4 (C4), 8 (C4), 12 (C4), 13

kelainan yang berhubungan dengan (C4), 14 (C2), 15 (C1), 19 (C4).
sistem ekskresi manusia
3.10.5. Menganalisis cara merawat 10 (C1).
organ-organ
kesehatan diri.

sistem

ekskresi

untuk
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Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada
abjad (a,b,c,d)
1. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh disebut...
a. Evaporasi

c. Ekskresi

b. Respirasi

d. Transpirasi

2. Glomerulus dan kapsul bowman terdapat didalam...ginjal
a. Medula

c. Korteks

b. Ureter

d. Pelvis

3. Berto mengalami penyakit yang ditandai dengan adanya lubang berisi nanah
pada organ hatinya karena infeksi bakteri. Berdasarkan diagnosa, penyakit apakah
yang dialami Berto...
a. Hemokromatosis

c. Sirosis hati

b. Abses hepar

d. Nefritis

4. Fanti mengemukakan keluhan kepada dokter tentang kebiasaannya yang sering
buang air kecil disertai rasa haus. Penyebab dari penyakit tersebut adalah
kekurangan hormon...
a. Adrenalin

c. Angiotensinogen

b. Aldosteron

d. Antidiuretic

5. Berikut yang merupakan organ sistem ekskresi pada manusia adalah...
a. Hati, ginjal, mulut, kulit
c. Ginjal, paru-paru, hati, mulut
b. Kulit, hidung, ginjal, hati
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d. Ginjal, kulit, hati, paru-paru
6. Faktor yang tidak mempengaruhi pengeluaran keringat adalah...
a. Cuaca

c. Aktivitas tubuh

b. Makanan

d. Bentuk tubuh

7. Cairan empedu yang memberi warna pada urine dan feses dihasilkan pada
bagian organ...
a. Kantong empedu

c. Hati

b. Ginjal

d. Lambung

8. Adi mengalami gejala terhambatnya cairan empedu, sehingga memicu
penumpukan bilirubin. Berdasarkan diagnosa, penyakit apa yang dialami Adi...
a. Hepatitis A

c. Sirosis

b. Hemokratosis

d. Kolestasis

Perhatikan gambar berikut !

9. Berdasarkan gambar diatas bagian kulit yang disebut dengan kelenjar sebasea
dan kelenjar keringat ditunjukkan pada nomor/abjad...
a. 1 dan e

c. i dan e

b. 2 dan i

d. f dan h
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10. Makanan berikut yang dapat menjaga kesehatan tubuh adalah...
a. Makanan cepat saji

c. Makanan ringan

b. Makanan mahal

d. Makanan bergizi

11. Proses penyaringan darah dalam ginjal terjadi pada organ...
a. Kulit ginjal

c. Rongga ginjal

b. Sumsum ginjal

d. Badan malpighi

12. Sofi; kulit menderita bercak-bercak putih yang bisa melebar pada kulit. Maka
bagian kulit yang mengalami disfungsi organ paru-paru bagian...
a. Fagosit

c. Melanin

b. Albumin

d. Melanosit

13. Claudia mengalami infeksi pada bagian alveolus yang disebabkan oleh
bakteri; menyebabkan alveolus meradang dan dipenuhi cairan/nanah. Berdasarkan
diagnosa penyakit apa yang dialami Claudia...
a. Pneumonia

c. Pleuritis

b. Bronkitis

d. Emfisema

14. Nefritis adalah kerusakan pada glomerulus akibat...
a.Infeksi bakteri

c. Pembengkakan

b.Pengapuran

d. Infeksi virus

Perhatikan gambar berikut!
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15. Sebutkan nama penyakit berdasarkan gambar diatas...
a. Diabetes melitus

c. Albuminuria

b. Diabetes insipidus

d. Batu empedu

Soal Uraian
16. Jelaskan mengapa organ sistem ekskresi sangat penting bagi tubuh manusia!
17.Sebutkan

macam-macam

organ

sistem

ekskresi

beserta

zat

yang

dikeluarkannya!
18. Dalam sistem ekskresi, hati berperan untuk mengekskresikan cairan empedu.
Apa saja fungsi cairan empedu?
19. Mengapa orang yang banyak minum air putih akan lebih sering mengeluarkan
kencing dan sebutkan dampak buruk jika menahan kencing?
20. Jelaskan alasan, mengapa hati termasuk dalam organ penyusun sistem
ekskresi?

Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian Ulangan Harian
Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

Ulangan Harian

Pedoman Penskoran :

1. C

Jawaban benar = skor 1

2. C

Jawaban salah = 0

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

Uraian

Rubrik Penilaian (Bobot 20)

16. Karena sistem ekskresi berfungsi 20 = Jika menjelaskan dengan benar
untuk

membuang

zat-zat

sisa 15 = Jika menjelaskan sebagian/tidak

metabolisme dari dalam tubuh seperti lengkap
urine, CO2, urea, amonia, H2O dan 10
zat warna empedu.

= Jika menjawab tapi ada beberapa

poin diluar materi
0

= Jika tidak ada jawaban

17.

20 = Jika menjawab keempat bagian

a. Kulit menghasilkan keringat

organ sistem ekskresi beserta zat yang

b. Ginjal menghasilkan urine

dihasilkannya
15 = Jika menyebutkan tiga poin

c. Hati menghasilkan cairan empedu

10 = Jika menyebutkan dua poin

d. Paru-paru menghasilkan oksigen, 5 = Jika menyebutkan satu poin
0 = Jika tidak ada jawaban
karbondioksida, dan uap air
18.

20 = Jika menjelaskan keenam poin

a) Cairan empedu mempunyai fungsi dengan benar
untuk memecah lemak agar mudah 15 = Jika menjelaskan kelima poin dengan
dicerna. Walaupun Empedu tidak benar
mengandung enzim, namun demikian 10 = Jika menjelaskan keempat poin
empedu berperan dalam pemecahan dengan benar
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lemak.

5

= Jika menjelaskan tiga poin dengan

b) Empedu menghasilkan pigmen benar
bilirubin dan biliverdin. Pigmen yang 0 = Jika tidak ada jawaban
bertanggung jawab terhadap warna
cokelat pada feses.
c) Empedu mampu meningkatkan
kerja enzim lipase,
d) Meningkatkan penyerapan lemak,
e) Mengatur zat tidak larut dalam air
menjadi zat yang larut dalam air,
f) Merubah sitrulin menjadi arginin
dan masuk aliran darah.
19. Karena jika kita banyak minum,

20 = Jika menjelaskan dengan benar

hormon ADH (antidiuretika) menjadi

secara keseluruhan

berkurang, dan jika hormon ADH

15 = Jika tidak menjelas dampak buruk

berkurang, maka proses reabsorpsi

menahan kencing

menjadi terganggu, sehingga air yang

10 = Jika menjawab tapi ada beberapa

diserap sedikit, dan air tetap akan

yang diluar materi

berlanjut hingga proses augmentasi

0 = Jika tidak ada jawaban

yang menghasilkan urine sebenarnya.
a. Pembengkakan

kandung

kemih
b. Infeksi saluran kencing
c. Batu ginjal
d. Gagal ginjal
20. Karena hati membantu fungsi 20 = Jika menjelaskan dengan benar
ginjal dengan cara memecah 15 = Jika menjawab sebagian/tidak
bersifat lengkap
racun dan menghasilkan amonia, 10 = Jika menjawab tapi ada beberapa
urea, dan asam urat dengan poin yang diluar materi
beberapa

senyawa

yang
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memanfaatkan nitrogen dari asam 0 = Jika tidak ada jawaban
amino

Rubrik Penskoran :
Pilihan Ganda

= Jumlah benar x Jumlah soal

Uraian

= Penjumlahan setiap skor

Skor Total

= (Skor Pilihan Ganda + Skor Uraian) : 2 (Kedua bentuk

soal
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C. Penilaian ketrampilan
1. Poster
Instrumen penilaian karya (poster)
Aspek yang dinilai
Skor (1-5)
Nomor

Nama

Pengembangan

Kesesuaian

Keserasian

Ketersampaian

Keefektifan

Skor

Absen

Kelompok

ide poster

materi dengan

warna dan

makna

waktu

Total

isi poster

tulisan

pengembangan

pembuatan

poster

poster

Dst.
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Rubrik Penilaian Poster
No
1.

Aspek yang dinilai
Pengembangan ide poster

Kriteria penilaian
1. Tidak adanya unsur plagiarisme
2. Ide yang dikembangkan dapat menjawab permasalahan yang ada
3. Ide dapat dikembangkan dengan kreatif dan menarik
4. Ide dapat dikembangkan secara inovatif
5. Ide dapat mengacu dari kejadian yang ada di masyarakat

2.

Kesesuaian materi dengan isi poster

1. Topik yang ada dalam poster mengacu pada materi
2. Menggunakan kata yang benar dan dibuat dalam bentuk poin
3. Adanya kaitan setiap poin dengan isi materi
4. Poster yang dikembangkan tidak membahas materi diluar sistem
ekskresi
5. Tiap poin pada poster dapat dikaitkan dengan permasalahan
lingkungan sekitar

3.

Keserasian warna dan tulisan

1. Tulisan dalam poster terbaca dengan jelas
2. Kualitas tampilan gambar dalam poster baik
3. Warna pada gambar tetap sinkron dengan tulisan
4. Desain poster kreatif dan menarik bagi audience
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5. Ukuran gambar dan tulisan tidak melebihi ruang pada kertas
yang tersedia
4.

Ketersampaian makna pengembangan poster

1. Terdapat makna dari setiap warna dalam poster
2. Gambar yang ditampilkan dalam poster memiliki makna tertentu
3. Poster memiliki makna jangka panjang
4. Poster memiliki unsur ajakan kepada audience
5. Masing-masing gambar pada poster dikaitkan dengan inti materi

5.

Keefektifan waktu pembuatan poster

1. Kinerja anggota kelompok baik
2. Kefektifan waktu pembuatan poster
3. Mengumpulkan poster tepat waktu
4. Mengerjakan poster dengan ketentuan yang ditargetkan
kelompok
5. Mengapload poster di media sosial instagram dengan caption
yang berbeda

Keterangan

:

5 : Jika memenuhi kelima kriteria penilaian
4 : Jika memenuhi keempat kriteria penilaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
187

3 : Jika memenuhi ketiga kriteria penilaian
2 : Jika memenuhi dua kriteria penilaian
1 : Jika hanya memenuhi satu kriteria penilaian

Nilai =
Penilaian :
Sangat baik

: > 85

Baik

: 70 – 84

Cukup

: 60 – 69

Kurang

: < 59
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2. Kegiatan presentasi
Instrumen Penilaian Kinerja Presentasi
Aspek yang dinilai
Skor (1-5)
Nomor

Nama

Kemampuan

Kemampuan

Absen

Kelompok

berkomunikasi

memahami isi

secara lisan

materi

Dst.

Kerja sama

Kemampuan

Kemampuan

Skor

membagi waktu

menyimpulkan

Total

materi
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Rubrik Penilaian Kegiatan Presentasi
No
1.

Aspek yang dinilai
Kemampuan berkomunikasi secara lisan

Kriteria penilaian
1. Intonasi suara terdengar jelas oleh audience
2. Menggunakan bahasa sederhana, yang mudah dipahami
3. Tidak terbata-bata saat menyampaikan informasi ke audience
4. Menyampaikan informasi dengan rasa percaya diri
5. Mampu mempersingkat penjelasan materi

2.

Kemampuan memahami isi materi

1. Menyampaikan informasi ke audience, tanpa terpaku dengan
buku
2. Memahami pertanyaan audience, kaitannya dengan materi
3. Menjelaskan materi dengan baik dan benar
4. Tidak adanya miskonsepsi antara materi dengan penyajian
informasi kepada audience
5. Mampu mengkaitkan materi dengan contoh konkrit di kehidupan
nyata

3.

Kerja sama

1. Membagi slide presentasi dengan adil
2. Aktif mengutarakan pendapat jika ada pertanyaan dari audience
3. Membantu teman yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari
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audience
4. Anggota kelompok terlibat aktif dalam menyampaikan informasi
ke audience
5. Adanya komunikasi antar anggota kelompok
4.

Kemampuan membagi waktu

1. Adanya pembagian waktu tiap anggota kelompok dalam
menyampaikan informasi
2. Menyampaikan materi dengan tidak berlarut-larut
3. Mampu mempersingkat kalimat, dalam penyajian informasi
4. Perlu adanya time keeper dalam kelompok
5. Memperbanyak waktu untuk sesi pertanyaan dari audience

5.

Kemampuan menghargai pendapat teman

1. Mendengarkan ketika orang lain sedang berpendapat
2. Tidak memotong pembicaraan anggota kelompok maupun
kelompok lainnya
3. Memberikan kesempatan bagi anggota kelompok yang belum
pernah menjawab pertanyaan dari audience
4. Tidak membuat kegaduhan saat berlangsungnya sesi tanya jawab
5. Tidak memaksakan anggota kelompok lainnya untuk menyetujui
pendapat kelompok presentasi
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Keterangan

:

5 : Jika memenuhi kelima kriteria penilaian presentasi
4 : Jika memenuhi keempat kriteria penilaian presentasi
3 : Jika memenuhi ketiga kriteria penilaian presentasi
2 : Jika memenuhi dua kriteria penilaian presentasi
1 : Jika hanya memenuhi satu kriteria penilaian presentasi
Nilai =
Penilaian :
Sangat baik

: > 85

Cukup : 60 – 69

Baik

: 70 – 84

Kurang

: < 59
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Lampiran 3
Komponen komik digital sebagai hasil penyempurnaan produk akhir.
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Lampiran 4

Tabel Analisis Kebutuhan Sekolah
Pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Kelas VIII
Nama Sekolah

:

Narasumber

:

No

Pertanyaan

1.

Terkait KBM, metode apa saja
yang biasanya bapak/ibu
gunakan?

2.

Jenis media pembelajaran IPA
Biologi yang biasa bapak/ibu
gunakan?

3.

Apakah media pembelajaran
tersebut, atas dasar
pengembangan sendiri atau
dibeli?

4.

Respon siswa terkait media
pembelajaran yang sudah ada?

5.

Penggunaan media tersebut
sudah sesuai dengan fungsinya?

6.

Media tersebut berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa?

7.

Terkait penggunaan media
tersebut, apakah sudah efektif
untuk guru/siswa?

8.

Hambatan yang dihadapi oleh
bapak/ibu selama penggunaan

Jumlah
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media tersebut dan upaya apa
untuk mengatasinya?
9.

Pentingnya penggunaan media
pembelajaran?

10.

Kelebihan dan kekurangan dari
media yang sudah ada?

11.

Media apa yang telah
digunakan bapak/ibu dalam
materi sistem ekskresi manusia
kelas VIII

12.

Karakteristik media
pembelajaran yang cocok
dengan materi sistem ekskresi
manusia?

13.

Apakah sudah pernah mencoba
membuat komik digital?

14.

Apakah penggunaan media
komik digital sudah relevan
jika digunakan dalam materi
sistem ekskresi manusia?
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Lampiran 5
Surat Izin Validasi Produk
a. SMP Negeri 1 Berbah
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b. SMP Budya Wacana Yogyakarta
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Lampiran 6
Hasil Analisis Kebutuhan Sekolah
a. Wawancara/Observasi Sekolah (SMP Negeri 2 Mlati)

Ibu Guru IPA Biologi SMP Negeri 2 Mlati

No
1.

2.

Pertanyaan

Jawaban

Terkait KBM, metode apa

Pengamatan langsung,

saja yang biasanya

metode cerita dan metode

bapak/ibu gunakan?

diskusi

Apa saja jenis media

Gambar, video yang

pembelajaran IPA Biologi

bersumber dari internet,

yang biasa bapak/ibu

buku cetak/paket, diktat dan

gunakan?

lingkungan sekolah. Media
tersebut digunakan sesuai
dengan materi yang
dipelajari

3.

Apakah media

Ada beberapa media

pembelajaran tersebut, atas

pembelajaran yang

dasar pengembangan

dikembangkan sendiri oleh

sendiri atau dibeli?

guru seperti gambar paruparu, alat peraga sistem
pernapasan sederhana yang
terbuat dari bahan bekas.
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Selain itu, guru juga
menggunakan beberapa
media yang di beli dan hasil
download dari internet.
4.

Bagaimana respon siswa

Siswa sangat tertarik

terkait media pembelajaran

dengan penggunaan media

yang sudah ada?

terutama ketika melakukan
pengamatan langsung,
menggunakan gambar dan
video.

5.

Apakah penggunaan media

Sejauh ini, media

tersebut sudah sesuai

pembelajaran yang telah

dengan fungsinya?

digunakan sesuai dengan
fungsinya.

6.

Apakah media tersebut

Media yang baik merupakan

berpengaruh terhadap hasil

suatu media yang dibuat

belajar siswa?

sesuai dengan materi yang
sedang di pelajari.
Penggunaan media dapat
meningkatkan daya ingat
siswa dan mempermudah
siswa untuk memahami
materi.

7.

Terkait penggunaan media

Sudah cukup efektif

tersebut, apakah sudah
efektif di gunakan
guru/siswa?
8.

Apa saja hambatan yang

Tidak terdapat kesulitan

dihadapi oleh bapak/ibu

khusus dalam penggunaan

selama penggunaan media

media yang ada. Namun,
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tersebut dan upaya apa

kesulitan yang dirasakan

untuk mengatasinya?

selama ini yaitu terbatasnya
media seperti media awetan
tumbuhan dan awetan
hewan. Hal tersebut di rasa
sulit karena susah
ditemukan. Keterbatasan
lainnya adalah terbatasnya
alat penunjang
pembelajaran seperti
mikroskop.

9.

Menurut bapak/ibu, apa

Media pembelajaran sangat

pentingnya penggunaan

membantu meningkatkan

media pembelajaran?

pemahaman siswa terhadap
teori yang telah
dipelajarinya dan
penyampaian materinya
secara efektif.

10.

Apa saja kelebihan dan

Penyajian materi dalam

kekurangan dari media

buku cetak secara

yang sudah ada?

terstruktur, terdapat gambar
dan memuat beberapa teori
sehingga mudah bosan
untuk membaca. Sementara
penyajian materi melalui
video cukup menarik karena
disertai gambar, suara dan
penjelasan materi yang
mudah di pahami siswa
namun tidak dijelaskan
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secara spesifik.
11.

Media apa yang telah

Video, gambar yang

digunakan bapak/ibu dalam

bersumber dari internet

materi sistem ekskresi kelas
VIII
12.

13.

Bagaimana karateristik

Media yang cocok dalam

media pembelajaran yang

materi sistem ekskresi

cocok dengan materi sistem

adalah video, alat peraga,

ekskresi?

gambar.

Apakah bapak/ibu sudah

Belum pernah

pernah mencoba membuat
komik digital?
14.

Menurut bapak/ibu, apakah

Sudah relevan, asalkan

penggunaan media komik

penyajian materi cukup

digital sudah relevan jika

efektif dan mudah

digunakan dalam materi

penggunaan bahasa dalam

sistem ekskresi?

komik digital mudah di
pahami siswa.
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b. Wawancara/Observasi Sekolah (SMP Negeri 2 Gamping)

Ibu Guru IPA Biologi SMP Negeri 2 Gamping

No
1.

2.

3.

Pertanyaan

Jawaban

Terkait KBM, metode apa

Metode ceramah, tanya

saja yang biasanya

jawab, demonstrasi,

bapak/ibu gunakan?

pengamatan langsung.

Apa saja jenis media

Video, gambar dan alat

pembelajaran IPA Biologi

peraga. Penggunaan media

yang biasa bapak/ibu

di sesuaikan dengan materi

gunakan?

yang dipelajari.

Apakah media

Media seperti alat peraga di

pembelajaran tersebut, atas

beli oleh pihak sekolah.

dasar pengembangan
sendiri atau dibeli?
4.

Bagaimana respon siswa

Siswa tertarik dan sangat

terkait media pembelajaran

antusias dalam belajar.

yang sudah ada?
5.

Apakah penggunaan media

Penggunaan media

tersebut sudah sesuai

pembelajaran sudah di

dengan fungsinya?

sesuaikan dengan fungsi dan
materi yang akan di pelajari.

6.

Apakah media tersebut

Melalui pembelajaran
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berpengaruh terhadap hasil

menggunakan media, sangat

belajar siswa?

membantu siswa dalam
mengingat materi yang
dipelajarinya dan terbukti
pada hasil ulangan siswa
yang cukup meningkat.

7.

Terkait penggunaan media

Penggunaan media dalam

tersebut, apakah sudah

pembelajaran cukup efektif

efektif di gunakan
guru/siswa?
8.

Apa saja hambatan yang

Pengelolaan kelas cukup

dihadapi oleh bapak/ibu

sulit karena ada beberapa

selama penggunaan media

materi yang mengharuskan

tersebut dan upaya apa

guru menyampaikan dengan

untuk mengatasinya?

metode ceramah dan
terkesan membosankan
sehingga siswa kurang
memperhatikan mata
pelajaran tersebut. Namun
dengan adanya media
pembelajaran cukup
memotivasi siswa untuk
meningkatkan perhatian
pada materi yang dipelajari.
Guru cukup sulit
menyampaikan materi yang
bersifat abstrak sehingga
disampaikan dengan
menggunakan cara yang
sederhana.
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9.

Menurut bapak/ibu, apa

Media pembelajaran sangat

pentingnya penggunaan

memudahkan siswa untuk

media pembelajaran?

mengingat materi yang telah
dipelajari.

10.

Apa saja kelebihan dan

Alat peraga yang digunakan

kekurangan dari media

dalam kegiatan

yang sudah ada?

pembelajaran sangat
mendukung siswa dalam
memahami materi yang
dipelajari namun tidak
disertai dengan penjelasan
yang spesifik.

11.

Media apa yang telah

Video, gambar dan alat

digunakan bapak/ibu dalam

peraga sederhana yang

materi sistem ekskresi kelas tersedia di sekolah.
VIII
12.

13.

Bagaimana karateristik

Media yang penyajian

media pembelajaran yang

dalam bentuk video disertai

cocok dengan materi sistem

gambar dan penjelasan

ekskresi?

materinya.

Apakah bapak/ibu sudah

Belum pernah

pernah mencoba membuat
komik digital?
14.

Menurut bapak/ibu, apakah

Media komik berbasis

penggunaan media komik

digital sangat relevan

digital sudah relevan jika

digunakan dalam materi

digunakan dalam materi

sistem ekskresi. Selain

sistem ekskresi?

menarik, penjelasan
materinya cukup sederhana.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
236

c. Wawancara/Observasi Sekolah (SMP Aloysius Turi)

No
1.

Pertanyaan

Jawaban

Terkait KBM, metode apa saja

Saintific (mengamati, menanya,

yang biasanya bapak/ibu gunakan?

mengumpulkan informasi,
mengasosiasikan,
mengkomunikasikan)

2.

Apa saja jenis media pembelajaran

Lingkungan sekolah, Power Point

IPA Biologi yang biasa bapak/ibu

Presentation (PPT)

gunakan?
3.

4.

Apakah media pembelajaran

Media yang digunakan dari hasil

tersebut, atas dasar pengembangan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran

sendiri atau dibeli?

(MGMP)

Bagaimana respon siswa terkait

Respon/tanggapan siswa

media pembelajaran yang sudah

bermacam-macam, ada yang

ada?

merasa media dapat membantu
mereka untuk memahami materi,
ada yang biasa-biasa saja dan ada
yang menanggap tidak penting
(hanya formalitas)

5.

Apakah penggunaan media tersebut

Sudah sesuai

sudah sesuai dengan fungsinya?
6.

7.

Apakah media tersebut

Media tersebut sangat membantu

berpengaruh terhadap hasil belajar

siswa dalam memahami materi

siswa?

yang di pelajari

Terkait penggunaan media tersebut,

Sudah cukup efektif

apakah sudah efektif di gunakan
guru/siswa?
8.

Apa saja hambatan yang dihadapi

Sejauh ini, tidak ada hambatan

oleh bapak/ibu selama penggunaan

dalam penggunaan media baik

media tersebut dan upaya apa untuk

guru maupun siswa
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mengatasinya?
9.

Menurut bapak/ibu, apa pentingnya

Media sangat mempengaruhi

penggunaan media pembelajaran?

proses KBM. Penggunaan media
dapat membantu siswa dalam
memahami materi dengan baik
sehingga harapannya indikator
dan tujuan pembelajaran dapat
tercapai

10.

Apa saja kelebihan dan kekurangan

Penyajian materi melalui media

dari media yang sudah ada?

gambar,video mempermudah
siswa mempelajari siklus
kehidupan makhluk hidup yang
sulit dijangkau seperti tumbuhan
dan hewan laut namun tidak
secara spesifik. Sementara media
pengamatan langsung di
lingkungan sekolah mudah
didapatkan dan mudah di ingat
namun bahannya cukup terbatas

11.

Media apa yang telah digunakan

Video dan gambar yang disajikan

bapak/ibu dalam materi sistem

dalam bentuk PPT

ekskresi kelas VIII
12.

Bagaimana karateristik media

Media yang cocok yaitu penyajian

pembelajaran yang cocok dengan

dalam bentuk gambar

materi sistem ekskresi?
13.

Apakah bapak/ibu sudah pernah

Belum

mencoba membuat komik digital?
14.

Menurut bapak/ibu, apakah

Sangat relevan, karena siswa lebih

penggunaan media komik digital

tertarik untuk membaca materi di

sudah relevan jika digunakan dalam sajikan dalam bentuk komik
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materi sistem ekskresi?

digital. Penyajian teks dalam
bentuk komik digital lebih singkat
dan menggunakan bahasa yang
mudah di pahami siswa.

d. Wawancara/Observasi Sekolah (SMP Maria Immaculata
Marsudirini Yogyakarta)

Ibu Guru IPA Biologi SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta

No
1.

Pertanyaan

Jawaban

Terkait KBM, metode apa

Metode diskusi, tanya

saja yang biasanya

jawab, ceramah.

bapak/ibu gunakan?

Penggunaan metode ini di
sesuaikan dengan materi
yang akan dipelajari.

2.

3.

Apa saja jenis media

Media pembelajaran seperti

pembelajaran IPA Biologi

PPT, video, buku cetak,

yang biasa bapak/ibu

gambar dan pengamatan

gunakan?

langsung.

Apakah media

Media telah disediakan oleh

pembelajaran tersebut, atas

sekolah seperti sel, paru-

dasar pengembangan

paru, jantung. Selain itu

sendiri atau dibeli?

guru mengajak siswa untuk
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melatih keterampilannya
dengan membuat sebuah
alat peraga sederhana seperti
model sel tiga dimensi.
4.

Bagaimana respon siswa

Siswa sangat antusias dalam

terkait media pembelajaran

mengikuti pembelajaran.

yang sudah ada?
5.

6.

Apakah penggunaan media

Sudah sesuai dengan materi

tersebut sudah sesuai

pembelajaran yang akan

dengan fungsinya?

dipelajari.

Apakah media tersebut

Media pembelajaran

berpengaruh terhadap hasil

memudahkan siswa dalam

belajar siswa?

mengingat materi yang yang
telah dipelajari, adanya
peningkatan hasil nilai
ulangan dan hasil ujian
semester.

7.

Terkait penggunaan media

Media pembelajaran yang

tersebut, apakah sudah

digunakan saat ini sudah

efektif di gunakan

efektif dan di sesuaikan

guru/siswa?

dengan setiap materi yang
akan di pelajari.

8.

9.

Apa saja hambatan yang

Persediaan alat yang

dihadapi oleh bapak/ibu

terbatas, mengharuskan guru

selama penggunaan media

untuk menyajikan materi

tersebut dan upaya apa

dalam bentuk video yang di

untuk mengatasinya?

download dari internet.

Menurut bapak/ibu, apa

Penggunaan media dalam

pentingnya penggunaan

pembelajaran terkesan
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media pembelajaran?

menyenangkan bagi siswa
seperti media bergambar,
video, pengamatan
langsung. Selain menarik,
media pembelajaran juga
mempermudah siswa dalam
memahami konsep.

10.

Apa saja kelebihan dan

Buku cetak memberikan

kekurangan dari media

cukup banyak penjelasan

yang sudah ada?

terkait materi yang ingin di
pelajari namun jika
membaca dalam waktu yang
lama, siswa akan merasa
bosan karena di dalam buku
cetak hanya terdapat teori
serta tersedia beberapa
gambar saja.

11.

Media apa yang telah

Video, gambar yang

digunakan bapak/ibu dalam

bersumber dari internet dan

materi sistem ekskresi

buku cetak sebagai panduan

kelas VIII

siswa untuk belajar dan
mengerjakan latihan soal.

12.

Bagaimana karateristik

Video, dengan penjelasan

media pembelajaran yang

materi yang cukup

cocok dengan materi sistem sederhana dengan
ekskresi?

menggunakan bahasa yang
mudah dipahami karena
materi sistem ekskresi
bersifat abstrak.

13.

Apakah bapak/ibu sudah

Belum pernah
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pernah mencoba membuat
komik digital?
14.

Menurut bapak/ibu, apakah

Sangat efektif, karena

penggunaan media komik

komik berbasis digital

digital sudah relevan jika

menjelaskan materi yang

digunakan dalam materi

cukup sederhana, mudah di

sistem ekskresi?

pahami siswa disertai
gambar yang cukup menarik
yang di sajikan dalam
bentuk video.
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Lampiran 7
Lembar Validasi Guru IPA
a. SMP Negeri 1 Berbah
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b. SMP Budya Wacana Yogyakarta
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Lampiran 8
Lembar Validasi Ahli Materi
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Lampiran 9
Lembar Validasi Ahli Media
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