
SEAQIS RESEARCH GRANTS 2017

PENELITIAN

SEAMEO QITEP IN SCIENCE

PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPA DENGAN MENGGUNANAKAN

BAHAN AJAR BERBENTUK KOMIK DAN LKS BERBENTUK

PUZZLE AND MATCH DI KELAS VIII SMPN 30 PADANG

NAMA : ARNA FERA. S.Si, M.Pd
NIP : 198001042005012007

SMP NEGERI 30 PADANG

TAHUN 2017



i

Biodata Peneliti

Nama : ARNA FERA. S.Si. M.Pd
NIP : 198001042005012007
Pangkat/ Golongan : Penata TK 1 / III. d
Penugasan : Guru IPA SMPN 30 Padang
Tempat dan Tanggal lahir : Padang / 4 Januari 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Instansi : SMPN 30 Padang
Alamat Instansi : Jl. Baru Andalas No. 15
No. Tlp/ Fax. Instansi : 0751 27939
Alamat Rumah : Jl. M. Hatta No 13 B RT 1 RW 1 Pasar

Ambacang Kec. Kuranji Padang
Alamat e-mail : arnafera@gmail.com
Nomor HP : 081363416037
Riwayat Pendidikan : SD 17 Pasar Ambacang Thn 1986-1992

SMPN 10 Padang Thn 1992 – 1995
SMAN 9 Padang Thn 1995 – 1998
S.1 Biologi UNAND Thn 1998 – 2002
AKTA IV Stain M. Djamil Jambek Thnn 2014
S.2 Pendidikan Biologi UNP Thn 2010 – 2012

Riwayat penelitian : Tahun 2012 Pengembangan media komik berbasis
problem solving pada meteri zat additif pada
makanan di sekolah menengah pertama



ii

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Peningkatan Pembelajaran IPA dengan Menggunanakan
Bahan Ajar Berbentuk Komik dan LKS Berbentuk
Puzzle and Match di Kelas VIII SMPN 30 Padang

Nama Lengkap : ARNA FERA. S.Si, M.Pd

NIP : 198001042005012007

Pangkat / Golongan : Guru Muda / III. d

Penugasan : Guru IPA

Nama Instansi : SMPN 30 Padang

Alamat Instansi : Jl. Baru Andalas No. 15 B Kel. Simpang Haru

Kec. Padang Timur, Kota Padang, SUMBAR

Nomor Telp Institusi : 0751 27393

Rencana Tempat Penelitian : SMPN 30 Padang

Lama Penelitian : 3 Bulan

Dana Bantuan Yang

Diusulkan : SEAMEO QITEP IN SCIENCE

Sumber Dana Lainnya : Dana pribadi



iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan peneltian

yang berjudul ”Peningkatan Pembelajaran IPA dengan Menggunanakan Bahan

Ajar Berbentuk Komik dan LKS Berbentuk Puzzle and Match di Kelas VIII

SMPN 30 Padang ”.

Penelitian ini tentu tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya

pertolongan dari Allah SWT, melalui orang-orang yang telah diketuk pintu

hatinya untuk mengulurkan tangan membagikan sebagian ilmu yang dimilikinya,

serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terimakasih kepada dosen-dosen UNP yang telah

membantu memvalidasi komik ini, serta teman-teman sesama guru yang sudah

bersedia menjadi guru validator dan observer pada penelitain ini.

Teristimewa buat kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Umar dan Ibunda

Agustina yang menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih yang

tak dapat penulis ungkapkan pada suami tercinta Supriandi serta kedua anakku

Farid Dzaki Andira dan Fikri Adis Andira yang dengan setia dan sabar

mendampingi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Padang, Oktober 2017

Penulis



iv

DAFTAR ISI

BIODATA PENGUSUL......................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ ii

KATA PENGANTAR...........................................................................................iii

DAFTAR ISI........................................................................................................ iii

DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR........................................................................................... vii

ABSTRACT........................................................................................................viii

ABSTRAK............................................................................................................ ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang......................................................................................... 1

B. Tujuan Penelitian..................................................................................... 3

C. Manfaat Penelitian....................................................................................3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar .................................................................................................4

1. Pengertian Bahan Ajar.......................................................................... 4

2. Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar ............................................................. 5

B. Bahan Ajar Komik....................................................................................... 5

1. Pengertian Komik.................................................................................. 5

2. Perkembangan Komik............................................................................6

3. Bahan ajar komik................................................................................... 8

C. LKS berbentuk gambar Puzzle and Match.................................................. 9

D. Aktivitas Belajar........................................................................................ 10

E. Motivasi Belajar......................................................................................... 12

F. Penelitian yang Relevan............................................................................. 15

G. Kerangka Berpikir..................................................................................... 16

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....................................................................................18

B. Setting Penelitian................................................................................. 18

C. Prosedur Penelitian.............................................................................. 18

D. Teknik Pemantauan..............................................................................23



v

E. Kriteria Keberhasilan Tindakan........................................................... 23

F. Teknik Analisa Data.............................................................................23

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validasi Bahan Ajar Komik.........................................................................26

B. Motivasi Siswa............................................................................................. 27

1. Motivasi Siswa Melalui Angket........................................................... 27

2. Motivasi Siswa menurut pengamatan observer.................................... 31

C. Aktivitas Siswa................................................................................................ 33

1. Aktivitas individu................................................................................. 33

2. Aktivitas Kelompok..............................................................................36

D. Hasil Belajar.................................................................................................... 36

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.......................................................................................................... 42

B. Saran ..............................................................................................................43

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... 43

LAMPIRRAN..................................................................................................... 45



vi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Validasi Bahan Ajar Komik Untuk Ahli (Pakar)............................................45

2. Angket Motivasi Bahan Ajar Komik Dan Lks Berbentuk Puzzle And Match

Untuk Guru...................................................................................................... 47

3. Angket Motivasi Bahan Ajar Komik Biologi Dan Lks Berbentuk Puzzle

And Match Untuk Siswa................................................................................. 49

4. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Yang Belajar Dengan Menggunakan

Bahan Ajar Komik Dan Lks Berbentuk Puzzle And Match............................. 52

5. Hasil Validasi Bahan Ajar Komik.................................................................... 54

6. Instrumen Penilaian Kelompok Untuk Lks...................................................... 56

7. Instrumen Pengamatan Aktivitas Siswa Secara Individu................................ 57

8. Soal Evaluasi Pada Siklus 1..............................................................................58

9. Soal Evaluasi Pada Siklus 2..............................................................................62

10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1............................................................ 65

11. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2............................................................ 71

12. Perhitungan Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas VIII SMP 30 Padang Pada

Siklus 1 ................................................................................................................... 77

13. Perhitungan Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas VIII SMP 30 Padang Pada

Siklus 2....................................................................................................................... 79

14. Hasil Perhitungan Aktivitas Kelompok Mengerjakan LKS and Puzzle

pada Siklus 1...............................................................................................................81

15. 15. Hasil Perhitungan Aktivitas Kelompok Mengerjakan LKS and Puzzle

pada Siklus 2...............................................................................................................82

16. Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smpn 30 Padang Pada Siklus 1........... 83

17. Nilai Hasil Belajar Siswa Kelas Viii Smpn 30 Padang Pada Siklus 2........... 84

18. Angket Motivasi Siklus 1 Mennurut Penilaian Siswa.................................... 88

19. Angket Motivasi Siklus 2 Mennurut Penilaian Siswa.................................... 91

20. Angket Motivasi Siklus 1 Menurut Penilaian Guru....................................... 93

21. Angket Motivasi Siklus 2 Menurut Penilaian Guru....................................... 94

22. Gambar Yang Digunakan Untuk Pembuatan Puzzle Pada Siklus 1...............97

23. Gambar Yang Digunakan Untuk Pembuatan Puzzle Pada Siklus 2...............98

24. Huruf Dibelakang puzzle................................................................................99



vii

25. Lks puzzle Dan Match Siklus 1....................................................................100

26. Lks puzzle Dan Match Siklus 2....................................................................101

27. Hasil Dokumentasi Pada Siklus 1.................................................................102

28. Hasil Dokumentasi Siklus 2......................................................................... 110

29. Bahan Ajar Komik................................................................................................ 112



viii

DAFTAR GAMBAR

1. Skema kerangka berfikir...................................................................................17

2. Siklus PTK menurut Arikunto..........................................................................22

3. Siswa membaca komik................................................................................... 101

4. Siswa membaca komik yang sedang diamati oleh observer...........................101

5. Tanya jawab dengan siswa setelah membaca komik......................................102

6. Siswa kelompok 2 menyusun LKS puzzle and match....................................102

7. Siswa kelompok 3 menyusun LKS puzzle and match....................................103

8. Siswa kelompok 3 menyusun LKS puzzle and match....................................103

9. Siswa kelompok 5 menyusun LKS purzle and match.................................... 104

10. Siswa kelompok 5 menyusun LKS purzle and match.................................. 104

11. Siswa kelompok 7 menyusun LKS purzle and match ................................. 105

12. Siswa kelompok 8 menyusun LKS puzzle and match..................................105

13. Evaluasi Belajar pada materi zat aditif pada makanan................................ 106

14. Evaluasi belajar pada materi zat adiktif dan psikotropika............................106

15. Siswa lagi mempresentasikan hasil kerja kelompok.................................... 107

16. Siswa mengerjakan LKS berbentuk puzzle and match................................ 107

17. Observer sedang mengamati aktivitas kerja kelompok................................ 108

18. Guru sedang mengamati aktivitas siswa mengerjakan LKS........................ 108



ix

DAFTAR TABEL

1. Hasil Uji Coba Validasi Bahan Ajar Komik.................................................... 26

2. Angket Motivasi Bahan Ajar Komik dan Lks Berbentuk Puzzle AndMatch

untuk Siswa Pada Siklus 1 dan 2...................................................................... 28

3. Data Motivasi Siswa Menurut Pengamatan Observer......................................31

4. Aktivitas Siswa Pada Saat Membaca Komik................................................... 33

5. Aktivitas Kelompok pada Siklus 1 dan 2......................................................... 36

6. Hail Belajar Siswa pada Siklus 1 dan 2............................................................38



x

ABSTRACT

Arna Fera, 2017: Improving Science Lesson by Using Comic Instruction
Materials and LKS Shaped LKS Forms of Puzzle and Match in Class VIII SMPN
30 Padang

The low understanding of concepts, motivation and student learning activities on
science subjects affect the learning outcomes. Less active attitude, less student-
centered classes, and the number of comics found in student bags during class
raids. The number of students borrowing comics in libraries compared to other
storybooks. The low reading interest of students to textbooks, monotonnya
implementation of learning process, that is especially in the use of methods and
teaching materials and learning evaluation, is a problem faced in learning science
class VIII in SMP Negeri30 Padang. The bad impact is the mastery of the
concepts and mastery of their learning 65%, therefore used commercially shaped
materials and LKS in the form of Puzzle and match that will make students
become active. Puzzle and match is a combination of 2 methods. Puzzle method
using the picture while the match looking for answers from the question so that
students are easier to find answers and children are motivated to do the problem.
The type of this research is classroom action research carried out for two cycles.
The results showed that there was an increase of motivation from teacher's
appraisal with 83,75% to 91,25% to be motivated to be highly motivated.
According to student appraisal 88,63% to 91,65 with motivated category become
highly motivated. The activity of students reading comics on cycles 1 and 2 is
active with the value of 74.23% to 75.75% in cycle 2. Group activity also
increased from cycle 1 and cycle 2. Students' learning outcomes from the cycle
cycle that is in cycle 1 as much as 82% not yet completed classically become
completely classical with 87.1% complete value.

Keywords: Comic, LKS puzzle and match -Student Activity.
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ABSTRAK

Arna Fera, 2017: Peningkatan Pembelajaran IPA dengan Menggunanakan Bahan
Ajar Berbentuk Komik dan LKS Berbentuk LKS Berbentuk Puzzle and Match di
Kelas VIII SMPN 30 Padang
.

Rendahnya pemahaman konsep, motivasi dan aktivitas belajar siswa pada
mata pelajaran IPA berpengaruh terhadap hasil belajar. Sikap kurang aktif, kelas
kurang berpusat pada siswa, dan banyaknya ditemukan komik dalam tas siswa
pada saat diadakan razia dikelas. Banyaknya siswa meminjam komik
diperpustakaan dibandingkan dengan buku cerita lainnya. Rendahnya minat baca
siswa terhadap buku teks pelajaran, monotonnya pelaksanaan proses pembelajaran,
yaitu terutama dalam penggunaan metode dan bahan ajar serta evaluasi
pembelajaran, merupakan masalah yang dihadapi pada pembelajaran IPA kelas
VIII di SMP Negeri30 Padang. Dampak buruknya adalah penguasaan konsep dan
ketuntasan belajar mereka 65%, oleh karena itu digunakanlah bahan ajar
berbentuk komik dan LKS yang berbentuk Puzzle dan match yang akan membuat
siswa menjadi aktif. Puzzle dan match ini merupakan gabungan 2 metode. Metode
Puzzle menggunakan gambar sedangkan match mencari jawaban dari pertanyaan
sehingga siswa lebih mudah mencari jawabannya dan anak termotivasi untuk
mengerjakan soal. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
dilaksanakan selama dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan adanya
peningkatan motivasi dari penilaian guru dengan angka 83,75% menjadi 91,25%
menjadi termotivasi menjadi sangat termotivasi. Menurut penilaian siswa 88,63%
menjadi 91,65 dengan kategori termotivasi menjadi sangat termotivasi. Aktivitas
siswa membaca komik pada siklus 1 dan 2 tergolong aktif dengan nilai 74,23%
menjadi 75,75% pada siklus 2. Aktivitas kelompok juga meningkat dari siklus 1
dan siklus 2. Hasil belajar siswa dari siklus kesiklus yaitu pada siklus 1 sebanyak
82% belum tuntas secara klasikal menjadi tuntas secara klasikal dengan nilai
ketuntasan 87,1 %.

Kata kuci : Komik, LKS puzzle and match – Aktivitas Siswa.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistim Pendidikan Nasional dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 adalah

keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan diselenggarakan dengan

memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan yang berfungsi untuk

menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan perubahan dalam

kehidupan lokal, nasional, dan global melalui pembelajaran aktif, inovatif, dan

menyenangkan.

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang menyenangkan apabila

disajikan dengan metode yang kreatif. IPA merupakan pembelajaran yang dapat

mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor, sehingga guru harus

membangkitkan potensi yang ada pada siswa yang harus dituntut aktif dalam

belajar. Pada umumnya pada saat sekarang ini guru IPA hanya mengajarkan teori

saja, Namun dalam pembelajaran IPA yang penuh dengan praktek. Dengan kasus

demikian siswa kurang tertarik dengan pelajaran IPA sehingga potensi kurang

tergali, ditambah lagi dengan buku teks yang berbentuk paragraph yang panjang,

sehingga siswa tidak tertarik untuk membacanya. Berdasarkan hasil observasi

pada tanggal 17 Maret 2017 di SMP 30 Padang kelas VIII.1 dari nilai mid

semester banyaknya siswa yang belum tuntas memahami materi IPA ditandai

denagan ketuntasan klasikal hanya 60%. Belajar sehari-hari banyak ditemukan

siswa yang lebih suka melihat gambar saja daripada membaca keterangan gambar

dengan paragraf-paragraf yang panjang dan sulit dipahami siswa. Apalagi siswa

pada tingkat SMP merupakan siswa yang baru akan menginjak masa remaja yang

biasanya lebih suka melihat gambar saja daripada membaca buku pelajaran.

Berdasarkan hasil survey UNESCO menunjukkan minat baca orang

Indonesia paling rendah di tinggkat ASEAN. Orang Indonesia rata-rata hanya

membaca satu buku pertahun bahkan ada yang tidak membaca satu judul buku

sama sekali (Irkham, 2010:1).
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Hasil pengamatan terhadap siswa SMP 30 Padang pada umumnya

cendrung lebih menyukai komik dibandingkan dengan buku teks. Ditandai dengan

seringnya ditemukan komik dalam tas anak-anak pada saat razia tas yang

dilakukan oleh guru. Pada waktu itu razia tas dilakukan dikelas VIII. 7 dan barang

yang tidak termasuk pembelajaran akan disita oleh guru. Dari razia tersebut

didapatkan 7 buah buku komik dalam tas anak-anak di kelas itu. Sedangkan hasil

pengamatan yang dilakukan di perpustakaan ditemukan data bahwa buku cerita

yang dipinjam di perpustakaan lebih banyak bentuk komik daripada bentuk teks.

Komik banyak disukai oleh anak – anak maupun orang dewasa. Oleh

karena itu, jika media yang menyenangkan ini dipakai dalam proses pembelajaran,

ia akan membawa suasana menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jika siswa

mendapati suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, mereka akan

terlibat total dalam proses pembelajaran itu. Keterlibatan secara total ini penting

untuk melahirkan hasil akhir yang sukses. Menurut Wurianti (2009:1) komik

dinilai sebagai sarana yang cocok untuk menyampaikan suatu pesan karena

sifatnya yang menghibur, terutama anak-anak yang lebih menyukai membaca

komik dibandingkan membaca buku pelajaran.

Penggunaan komik dalam media pengajaran sebaiknya dipandu dengan

metode mengajaran sehingga komik akan menjadi alat pengajaran yang efektif.

Kita semua sekiranya bisa membimbing selera anak-anak terutama minat baca

mereka. Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana anak membacanya tanpa

harus dibujuk, melalu bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai

jembatan untuk menumbuhkan minat baca. Guru harus membantu para siswa,

menemukan komik yang baik dan mengasyikan juga mengajaran mereka untuk

memilih buku komik, sehingga kita yakin dapat menerima bacaan komik bagi

anak-anak kita, sesuai dengan taraf berfikirnya.

Anak usia remaja seperti anak SMP pada umumnya menyukai buku

bergambar oleh sebab itu memadukan bahan ajar berbentuk komik dengan LKS

berbentuk Puzzle dan match dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar.

LKS berbentuk Puzzle and match ini merupakan gabungan 2 metode. Metode

Puzzle menggunakan gambar sedangkan match mencari jawaban dari pertanyaan

sehingga siswa lebih mudah mencari jawabannya dan anak termotivasi untuk
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mengerjakan soal. Pada hakikatnya belajar adalah wujud aktivitas pada saat

terjadinya pembelajaran di kelas. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas fisik

dan mental siswa. Piaget (dalam Nasution: 2000) berpendapat bahwa, seorang

anak berfikir sepanjang ia berbuat. Tanpa berbuat, anak tak berfikir. Agar anak

berfikir, ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri.

Pembelajaran yang mengembangkan diskusi dan kerja kelompok

memberikan aktivitas lebih banyak pada siswa. Pernyataan ini didukung pendapat

Nasution (2000 : 92), bahwa metode diskusi, sosiodrama, kerja kelompok,

pekerjaan diperpustakaan dan laboratorium banyak membangkitkan aktivitas pada

anak-anak.

Oleh karena itu demi mendorong siswa yang kurang termotivasi dalam

mengikuti pembelajaran IPA, penulis dengan melibatkan siswa melalui kegiatan

Penelitian yaitu Peningkatan Pembelajaran IPA dengan Menggunanakan Bahan

Ajar Berbentuk Komik dan LKS Berbentuk Puzzle and Match di Kelas VIII

SMPN 30 Padang.

B. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi, aktivitas dan hasil belajar

siswa dalam pelajaran IPA dengan menggunakan Bahan Ajar Berbentuk Komik

dan LKS Berbentuk Puzzle and Match

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Guru

Sebagai bahana ajar dan LKS alternatif dan efesien dalam mengajarkan

pelajaran IPA untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi Siswa

a. Lebih mudah dan menyenangkan dalam memahami pelajaran IPA.

b. Meningkatkan minat baca dan motivasi dalam belajar IPA dan lebih

tertarik untuk memahami materi pembelajaran IPA karena penuh

gambar, cerita dan warna yang menarik.

3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh pengetahuan

tentang cara penggunaan komik sebagai bahan ajar dan arti penting
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sebuah bahan ajar pada proses pembelajaran, sehingga dapat digunakan

pada proses pembelajaran selanjutnya

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi

untuk penelitian selanjutnya terutama yang menyangkut pembelajaran

dengan menggunakan bebagai macam metode dan bahan ajar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Ajar

1. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang dapat mendukung

proses pembelajaran. Menurut Prastowo (2011: 17) bahan ajar merupakan

segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara

sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai

peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut

Abdorrahman Gintings (2007: 152) bahan ajar adalah rangkuman materi yang

diajarkan, diberikan pada siswa dalam bentuk bahan tercetak ataupun dalam

bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik verbal maupu tertulis,

sejalan dengan itu Kingosfhytoel (2010) (http: //www: scribd. Com)

mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang

disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/instruktur

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan

atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.

2. Tujuan dan Fungsi Bahan Ajar

Bahan ajar yang akan di terapkan dalam proses pembelajaran

memiliki pungsi dan tujuan yang jelas. Adapun tujuan dan fungsi bahan ajar

menurut Kingosfcytoel (2010) adalah sebagai berikut:

Penyusunan bahan ajar bertujuan diantaranya :

1) Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Segala informasi yang di
dapat dari sumber belajar, kemudian di susun dalam bentuk bahan ajar.
Hal ini kemudian membuka wacana dan wahana baru bagi peserta didik,
Karena materi ajar yang di sampaikan adalah sesuatu yang baru dan
menarik.

2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, pilihan bahan ajar yang di
maksud tidak terpaku oleh satu sumber saja, melainkan dari berbagai
sumber belajar yang dapat di jadikan suatu acuan dalam penyusunan
bahan ajar.

3) Memudahkan guru dalam pelaksaan pembelajaran.Guru sebagai
fasilitator dalam kegiatan pembelajaran akan termudahkan karena bahan
ajar disusun sendiri dan di sampaikan dengan cara yang bervariatif.
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4) Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dengan berbagai jenis
bahan ajar yang bervariatif di harapkan kegiatan pembelajaran tidak
monoton hanya terpaku oleh satu sumber buku/di dalam kelas saja.

Bahan ajar agar berfungsi sebagai berikut :

1) Pedoman bagi guru yang akan megarahkan semua aktifitasnya dalam
proses pembelajaran.Sekaligus merupakan substansi yang seharusnya
diajarkan kepada siswa.

2) Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam
proses pembelajaran.sekaligus substansi kompetensi yang seharusnya
yang di kuasainya.

3) Alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran yang telah di
lakukan.

Berdasarkan penjelasan tujuan dan fungsi bahan ajar tersebut. Maka

dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dan pungsi bahan ajar tidak dapat

terpisahkan satu sama lainnya. Tujuan bahan ajar yang lebih terfokus kepada

pelayanan terhadap suatu bahan ajar yang memiliki suatu tujuan untuk

mempermudah penggunaannya, Sedangkan fungsi bahan ajar lebih

menekankan pada acuan atau pedoman bagi penggunaannya, dalam hal ini

guru dan siswa sehingga bahan ajar tersebut dapat digunakan dalam proses

pembelajaran.

B. Bahan Ajar Komik

1. Pengertian Komik

Komik konon berasal dari bahasa Yunani “Komikos” atau dalam bahasa

latinnya “Comicos” yang berarti segala sesuatu yang lucu, komedi atau segala

sesuatu yang sifatnya menghibur. Banyak sekali sebutan untuk kata komik

antara lain comic book dan comic strip (Negara-negara berbahasa Inggris)

Bandes Decines atau disingkan BD (Prancis), fummeti italia, manga (Jepang),

manhawa (Cina), bilderstreefen atau bildergeschichter (Jerman), Historia an

quadradinhos atau disingkat historiotas (portugis) dan komiek (belanda).

Menurut Nurseto (2008: 20), “Komik merupakan salah satu media grafis

yang dapat dimanfaatkan dalam pengajaran”. Sedang menurut Basuki dan

Farida (2004: 65) “ Komik adalah sarana pengungkapan yang benar-benar
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orisinil, karena menggabungkan gambar dan teks. Komik berbeda dengann

karya lain yang mirip, yaitu cerita bergambar dan sinema”.

Menurut Dafrendorf dalam Kurt dan Meierbehard (1986:55) komik adalah

kisah bertekanan pada gerak dan tindakan yang ceritanya dalam urutan gambar

dengan daftar dan jenis yang khas. Komik terdiri dari perpaduan kata-kata dan

gambar (Kurt 1986:55). Sedangkan menurut Surjanti dan Mursidah (2008)

bahwa komik terdiri atas gambar-gambar yang bercerita sehingga komik

disajikan tanpa deretan kalimat yang panjang.

Defenisi lain tentang komik dikemukakan oleh Scoot (2008:209) komik

memiliki arti sebagai gambar serta lambang yang berdekatan, bersebelahan

dengan urutan tertentu untuk mendapatkan informasi dan memberi nilai estetis

sehingga komik merupakan media visual yang mempunyai kekuatan untuk

menyampaikan informasi secara popular dan mudah dimengerti.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komik

merupakan perpaduan tulisan dan gambar yang membentuk alur cerita

sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan mudah

dimengerti dan memberi nilai keindahan (estetika). Selain itu komik dapat

didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan

memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar

dan dirancang untuk memberikan informasi kepada para pembacanya.

2. Perkembangan Komik

Perkembangan komik di Indonesia dari segi kualitas memang sangat

kurang tapi dari segi kuantitas semakin banyak tiap tahunnya. Pembaca komik

semakin hari semakin bertambah. Jarak umur untuk pembaca komik semakin

hari semakin luas, karena sifatnya yang menghibur, komik dinilai sebagai

sarana yang cocok untuk menyampaikan suatu pesan. Terutama anak-anak

akan lebih mudah untuk membaca komik dibandingkan buku pelajaran. Komik

merupakan sarana paling baik untuk mendidik anak-anak. Hanya saja komik

yang berada di Indonesia masih banyak yang kurang mendidik. Akibatnya

tanggapan orang tua dan masyarakat terhadap komik sangat negatif dan

potensial edukasi komikpun diabaikan (Siwi, 2009:4).
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Komik yang kini digemari anak-anak adalah komik jepang atau manga.

Komik jepang banyak menceritakan tema-tema keseharian dan tokoh-tokohnya

orang biasa. Namun disayangkan komik-komik yang ada banyak yang hanya

bersifat menghibur semata. Jarang komik yang membelajarkan pembacanya,

kalaupun ada jumlahnya belum sebanyak komik-komik yang menghibur. Ada

komik yang mempunyai visi pendidikan dengan menyampaikan pesan-pesan

pendidikan, namun hanya sebatas pesan-pesan moral saja (moral education).

Hanya sedikit ditemukan pesan-pesan pendidikan dengan nuansa ilmu sains

(Waluyanto, 2005:45).

Dari kondisi tersebut, muncullah ide untuk membuat komik yang mampu

membelajarkan sekaligus menghibur pembacanya, dengan kata lain

menerapkan konsep edutainment. Komik seperti ini disebut sebagai Bahan ajar

komik (comic Learning)

3. Bahan Ajar Komik

Jepang merupakan contoh negara yang sejak puluhan tahun telah

mengembangkan komik sebagai salah media komunikasi dan media hiburan.

Contohnya komik “ Belajar bersama Dora emon “, telah disadur dalam

bahasa Indonesia sebanyak tiga seri. Komik ini didesain secara khusus untuk

membelajarkan baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan

cerita yang menarik serta ilustrasi yang mendukung, tanpa meninggalkan

unsur-unsur dari sebuah komik.

Komik dapat digunakan sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat

baca. Untuk itu para pendidik dan orang tua dapat membimbing murid untuk

menemukan komik yang baik, bermanfaat mendidik. Komik dapat dikatakan

sebagai media pembelajaran bila isinya tidak hanya sekedar menghibur, tapi

lebih ditekankan pada unsur pembelajaran. Bahan ajar komik Tidak hanya

sebatas membangun minat baca anak, tetapi lebih dari itu Bahan ajar komik

harus mampu membangun minat dan motivasi anak untuk belajar (Sudjana

dan Rivai, 2009;70).

Bahan ajar komik dapat menjadi salah satu sumber belajar yang

menyenangkan murid dan dapat mempertahankan minat murid untuk terus
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belajar. Dengan komik ini diharapkan murid akan lebih mudah mengerti

sebuah materi pelajaran, terutama pelajaran-pelajaran eksakta, sehingga

kegiatan belajar menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan bagi mereka.

Komik sebagai media berperan sebagai alat yang mempunyai fungsi

menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam konteks ini pembelajaran

menunjuk pada sebuah proses komunikasi antara pemelajar dan sumber

belajar (dalam hal ini Bahan ajar komik). Komunikasi belajar akan berjalan

dengan maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut,

dan menarik (Nurseto, 2008:19)

C. LKS Berbentuk Gambar Puzzle and Match

Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa permainan dalam pembelajaran

seperti permainan gambar puzzle adalah salah satu cara yang dapat menarik

karena cara ini dapat memotivasi siswa untuk menyukai pelajaran IPA. Puzzle

Picture menurut Wojowasito dan Poerwadaminta (1980 : 165) adalah teka-teki

berupa gambar yang dapat merangsang anak untuk berpikir.

Menurut Adenan (1989:9) dinyatakan bahwa puzzle dan game adalah

materi memotivasi siswa secara nyata dan merupakan daya penarik yang kuat.

Puzzle dan game dapat menmotivasi diri karena hal itu menawarkan sebuah

tantangan yang dapat dilakukan dan berhasil. Tarigan (1986:234) menyatakan

bahwa siswa menyukai permaiannan dan mereka dapat memahami dan melatih

cara penggunaan kata-kata, puzzle, crossword puzzle, anagram dan palindrom.

Hanya saja sebelum kita mengajarkannya di depan kelas, guru harus

mengetahui strategi yang tepat untuk mengajarkannya. Sebelum kita mengajar

kita harus melakukan persiapan. Salah satunya adalah mengetahui keadaan

siswa yang akan diajar dan mempersiapkan strategi yang tepat dan semenarik

mungkin untuk menghadapinya. Sedangkan metode match yaitu metode

menjodohkan pertanyaan dengan jawaban. Metode ini dapat merangsang siswa

untuk berpikir, selain itu metode ini dapat meningkatkan aktivitas dann hasil

belajar siswa (Satriani, 2013), sehingga dengan mengkombinasikan Puzzle and

match siswa akan lebih mengerti pembelajaran yang dihadapi dan juga

menyenangkan.
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Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa memberikan LKS

melalui permainan gambar puzzle bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan

menjaga motivasi siswa untuk belajar IPA dan dapat mengembangkan

pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan metode match dapat

membuat siswa berpikir untuk menentukan jawaban.

D. Aktivitas Belajar

Interaksi dalam pembelajaran dapat dicapai dengan adanya komunikasi

yang jelas antara guru (pengajar) dengan siswa (pelajar), sehingga dapat

tercapainya tujuan pemebelajaran. Aktivitas belajar adalah aktivitas yang

bersifat fisik maupun mental, sehingga sering terjadi kegagalan pengajaran

disebabkan lemahnya komunikasi. Untuk itulah guru perlu mengembangkan

pola komunikasi yang efektif dalam proses pemebelajaran. Menurut Sudjana

(2004: 30) tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan

interaksi dinamis antara guru dengan siswa adalah (1) komunikasi sebagai aksi

atau komunikasi satu arah, dalam komunikasi ini guru sebagai pemberi aksi

dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. Komunikasi ini

kurang banyak menghidupkan aktifitas siswa dalam belajar, (2) komunikasi

sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, dalam komunikasi ini guru dan

siswa dapat berperan sama, ini lebih baik dari yang pertama sebab kegiatan

guru dan siswa relatif sama (3) komunikasi banyak arah atau komunikasi

sebagai tranaksi, dalam komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi antara

guru dengan siswa tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yanng

satu dengan siswa yang lainnya. Pola komunikasi ini mengarah kepada proses

pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang optimal, sehingga

menumbuhkan siswa belajar aktif.

Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan

di sekolah. Artinya berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan ditentukan

oleh bagaimana proses belajar dan pembelajaran yang dialami siswa. Belajar

merupakan usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri

dan berinteraksi dengan lingkungan. Keberhasilan belajar seseorang
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dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah “aktivitas belajar” yang

dimiliki seseorang (Sardiman 2004:97).

Pendidikan modern lebih menitikberatkan pada aktivitas sejati, dimana

siswa belajar sambil bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem

pembelajaran dewasa ini sangat menekan pada pendayagunaan aktivitas dalam

proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Aktif mencari mengandung arti bahwa siswa diharapkan mencari sendiri

pengetahuan tentang biologi baik melalui tugas yang diberikan guru maupun

tidak. Aktif menggali, diharapkan siswa tidak hanya puas terhadap materi yang

diberikan guru tetapi siswa harus aktif menggali untuk memperdalam ilmu

pengetahuaannya dengan belajar sendiri dan beraktivitas sendiri baik disekolah

maupun di rumah.

Aktivitas merupakan hal penting dalam pembelajaran, karena belajar

pada prinsipnya merupakan proses perubahan tingkah laku. Menurut Sadirman

(2004:194) “Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas”. Untuk

mengelompokkan aktivitas yang sedang berlangsung Sadirman (2004:99)

membedakan aktivitas tersebut menjadi beberapa jenis yaitu:

a.Visual activities, yaitu mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik,
dan pidato.

b. Oral activities, yaitu menyatakan, bertanya, mengeluarkan pendapat,
memberi saran, merumuskan, wawancara, diskusi, dan interupsi.

c.Listening activities, yaitu mendengarkan uraian, percakapan, diskusi,
musik, dan pidato.

d. Writing activities, yaitu menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan
menyalin.

e.Drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram.
f.Motor activities, yaitu melakukan percobaan, membuat konstruksi, model,

mereparasi, berkebun, bermain, dan beternak.
g. Mental activities, yaitu menanggapi, mengingat, memecahkan soal,

menganalisa, melihat hubungan, dan memutuskan.
h. Emotional activities, yaitu menaruh minat, bosan, gembira, bersemangat,

berani, bergairah, tenang, dan perasaan gugup.

Dengan berpedoman pada pengelompokan aktivitas yang dikemukakan

di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut terdiri dari:

1) Aktivitas verbal yaitu kegiatan yang mengeluarkan ujaran atau suara;
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2) Aktivitas non verbal yaitu kegiatan yang tidak mengutamakan ujaran;

3) Aktivitas mental yaitu kegiatan yang memperlihatkan perubahan sikap atas

dasar perubahan pikiran dan perasaan siswa.

Aktivitas belajar siswa akan meningkat dan lebih bergairah dalam

belajar jika ada yang diharapkan, yaitu pengetahuan serta nilai yang baik. Hal

ini sesuai dengan Prayitno (1992: 123) yang menyatakan bahwa: “Siswa akan

meningkat kegairahan belajarnya karena ingin mendapatkan nilai yang baik,

untuk tes yang akan dihadapinya”.

E. Motivasi belajar siswa

Seseorang yang akan melibatkan diri dalam suatu aktivitas, terlebih

dahulu menyadari akan arti dan manfaat tersebut bagi dirinya sendiri. Dalam

pemilihan suatu aktivitas dipengaruhi oleh motivasi yang datang dari dalam

diri siswa (intrinsik) yang tidak lain merupakan minat dari siswa. Minat

merupakan salah satu aspek psikis yang dapat membantu siswa menentukan

pilihan yang berguna bagi dirinya. Hal ini disebabkan karena setiap individu

mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan segala sesuatu

yang dianggap akan memberikan kesenangan. Berdasarkan rasa senang

tersebut akan timbul minat untuk memperoleh, mengembangkan dan sekaligus

mempertahankan sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan kesenangan.

Minat akan timbul apabila seseorang melihat ciri-ciri obyek sesuai dengan

keinginan/kemauan dari kebutuhannya. Menurut Sardiman, Raharjo dan Anung

(2007:74) “Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila

seseorang melihat ciri-ciri atau sementara suatu situasi yang dihubungkan

dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”. Seseorang

yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas iu secara

konsisten dengan rasa senang.

Minat erat berkaitan dengan kepribadian, dan selalu mengandung unsur

afektif atau perasaan, kognitif, dan kemauan (Kartini, 1990:112). Menurut

Yayasan Dharma Graha (2003:9) bahwa “Minat adalah usaha dan kemauan

untuk mempelajari (learning) dan mencari sesuatu. Menurut Slameto (1995:

57), Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan
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terus menerus yang disertai dengan rasa senang sehingga diperoleh kepuasan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Winkel (2005:188) bahwa, minat diartikan

sebagai kecenderungan subyek yang menetap, untuk merasa tertarik pada

bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari

materi itu. Menurut pendapat Tabrani, Atang dan Zainal (1989: 121),

mengemukakan bahwa untuk menumbuhkan minat pada diri seseorang dapat

dilakukan dengan cara: 1) membangkitkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan

untuk menghargai suatu keindahan, untuk mendapatkan penghargaan, dan

sebagainya; 2) menghubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau;

3) memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Muhibbin,

2005: 136). Menurut Poerwadarminta (1984:731), “Minat adalah perhatian,

kesukaan, keinginan”. Minat menurut Winkel (2005:188), ”Minat adalah

kemauan yang terdapat dalam hati atas sesuatu; gairah, keinginan”.

Minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar. Siswa yang berminat

terhadap suatu mata pelajaran tertentu akan mempelajari materi tersebut

dengan sungguh-sungguh karena ada daya tarik baginya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Winkel (2005:105) yang mengemukakan bahwa “Dengan minat,

subyek akan merasa tertarik dan merasa senang mempelajari materi dari suatu

bidang studi”. Minat merupakan hal yang penting dalam menentukan

bagaimana kita memilih dan mempertahankan dalam proses penentuan tipe-

tipe informasi yang diketahui.

Minat sebagai salah satu bentuk dari motivasi, dapat dijelaskan sebagai

berikut, bahwa suatu kegiatan akan berjalan dengan lancar apabila ada minat

atau motivasi yang besar. Minat berperan dalam motivasi seorang untuk

melakukan kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (1980:114) yang

mengemukakan “Pentingnya minat yaitu : 1) Minat sebagai sumber motivasi

yang kuat untuk belajar; 2) Minat mempengaruhi bentuk dan intensitas aspirasi

anak; 3) Minat menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang diikuti

seseorang”.



58

Menurut Muhibbin (2005 :136) minat mempunyai peranan yang sangat

penting dalam mencapai suatu prestasi belajar. Peranan minat akan melahirkan

perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Perhatian menunjukan pada

kencenderungan manusia untuk mencari atau menolak sesuatu kegiatan

(Hurlock, 1980:112). Adanya perhatian siswa kepada pelajaran yang kita

berikan maka isi dari materi pelajaran akan terserap dengan baik ( Arikunto

2005:103). Keingintahuan pada siswa ditunjukan oleh tingkah lakunya, yaitu

hanya menerima apa yang diberikan oleh guru dan hanya mempelajari apa

yang ditunjuk, atau hanya mempelajari hal-hal yang disuruhkan kepadanya.

Anak yang demikian didalam kelas seringkali mengajukan pertanyaan bila

diberi kesempatan dan diluar kelas kelihatan pula selalu menginginkan sesuatu

“yang lebih” dari apa yang sudah diterima. (Arikunto 2000:80).

Motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan

bila tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan

tidak suka itu. Motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi

adalah tumbuh didalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan

belajar dan yang memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan

yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai (Sardiman dkk, 2007:75).

Kebutuhan timbul karena adanya keadaan yang tidak seimbang, tidak

serasi atau rasa ketegangan yang menuntut suatu kepuasan. Jika kebutuhan

telah terpenuhi dan terpuaskan maka aktivitas akan berkurang dan sesuai

dengan dinamika kehidupan manusia, sehingga akan timbul tuntutan kebutuhan

yang baru ( Sardiman dkk, 2007:78)

Minat merupakan salah satu alat motivasi yang dapat membangkikan

kegairahan belajar siswa dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu guru

perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan mudah

dipahami oleh siswa. Menurut Syaiful dan Aswan (2002:133), ada beberapa

macam cara yang dapat guru lakukan untuk membangkitkan minat anak didik

sebagai berikut: 1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak
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didik, sehingga siswa rela belajar tanpa paksaan.; 2) Menghubungkan bahan

pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak

didik, sehingga anak didik mudah menerima bahan pelajaran.; 3) Memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik

dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang kreatif dan kondusif. Dalam

kaitannya dengan belajar Lie (2004:63) mengemukakan bahwa “Pemusatan

perhatian dalam belajar adalah pengarahan pikiran seseorang siswa terhadap

suatu mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal yang tidak

berhubungan dengan pelajaran itu, dan minat mempunyai peranan sebagai

berikut: 1) Melahirkan perhatian yang serta merta; 2) Memudahkan terciptanya

pemusatan perhatian ; 3) Mencegah gangguan perhatian dari luar.

Untuk meningkatkan minat siswa pada suatu pembelajaran, salah

satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran

dapat meningkatkan perhatian siswa dalam suatu pembelajaran

F. Penelitian yang Relevan

Penggunaan bahan ajar komik serta LKS berbentuk Puzzle dan match,

belum ada dilakukan penelitian sebelumnya, tapi penelitian yang hanya

menggunakan bahan ajar komik atau LKS berbentuk Puzzle sudah ada

dilakukan sebelumnya, umumnya hasil penelitian tersebut menegaskankan

bahwa penggunaan komik dan LKS berbentuk Puzzle and match dapat

meningkatkan kemampuan aktivitas dan hasil belajar siswa. Beberapa

penelitian diantaranya.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh netty (2005) tentang pengaruh

penggunaan media komik biologi terhadap hasil belajar sains biologi pada

siswa kelas II SMPN 2 IV Angkek Candung ternyata dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pembelajaran biologi

2. Suryanto (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa metode Puzzle dapat

meningkatkan pemahaman, motivasi dan hasil belajar siswa.

3. Hasil penelitian Saymzani (2009) tentang pengaruh penggunaan media komik

biologi dalam model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement

division terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMPN 4 Padang Panjang Tahun

Pelajaran 2008/2009 menunjukkan bahwa penggunaan media komik dalam
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pembelajaran biologi sangata membantu siswa dalam pembelajaran biologi,

sangat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah.

4. Arinil janah (2011) Permainan Puzzle dapat meningkatkan keterampilan

menulis binatang dan tumbuahn pada pembelajaran Bahasa Indonesia bagi

siswa kelas VIII.

3. Satriani (2013) Tipe make a match dengan menggunakan kartu dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi struktur dan bagian tumbuhan

G. Kerangka Berfikir

Metode pembelajaran yang digunakan guru selama ini belum optimal

dan belum dapat membantu sebagian siswa dalam memahami materi pelajaran

sehingga mengakibatkan ketuntasan belajar siswa hanya 60 %. Berdasarkan

pengalaman penulis mengajar di kelas VIII1 dimana siswanya juga terlihat

kurang motivasi untuk membaca buku teks yang panjang dan kurangnya

aktivitas dalam belajar, Dengan demikian, diperlukan suatu bahan ajar yang

menarik dan metode dalam pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk

bisa lebih memahami materi pelajaran yang dipelajarinya dan juga

meningkatkan aktivitas siswa sehingga juga meningkatkan mutu pembelajaran

IPA.

Salah satu bahan ajar yang menarik bagi siswa diusia SMP adalah

komik dan metode pembelajaran yang diperkirakan dapat meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar adalah metode purzzle and macth hingga siswa akan

bisa lebih terbantu dalam memahami materi pelajaran IPA. Kerangka berfikir

sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Skema kerangka berfikir

Siswa:

Motivasi membaca buku
pembelajaran rendah,

Aktivitas dan hasil belajar
rendah

Guru:
belum optimalnya Lembar
Kerja Siswa yang digunakan
guru dalam pembalajaran

Guru menggunakan bahan ajar

komik dan LKS yang berbentuk

Puzzle and Match.

Aktivitas dan hasil belajar
meningkat
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas.

(PTK). merupakan penelitian yang dilakukan guru dikelasnya sendiri melalui

refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki pembelajaran(Arikunto, 2011: 3) .

Penelitian ini lebih menekankan pada proses pembelajaran. Penelitian terdiri dari

empat langkah yaitu: (1) Perencanaan (Planning), (2) Tindakan (Action), (3)

Pengamatan (Observasi), (4) Refleksi (Reflection)

B. Setting Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII1 SMP Negeri 30

Padang yang berjumlah 33 orang yang terdiri dari 18 orang siswa perempuan dan

15 orang siswa laki-laki. Alasan utama yang melandasi pengambilan siswa kelas

VIII1 sebagai subjek penelitian karena selama penulis mengajar di kelas tersebut,

aktivitas belajar dan pemahaman materi pelajaran yang masih rendah, dan

disamping itu adanya rasa tanggungjawab atas keberhasilan suatu proses

pembelajaran di kelas tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil (bulan Juli sampai

dengan Oktober 2017) tahun pelajaran 2017/2018. Pelaksanaan penelitian

mengikuti jadwal pelajaran yang disusun di SMP Negeri 30 Padang.

C. Prosedur Penelitian

prosedur penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut.

1. Tahap pengenalan masalah.

2. Tahap persiapan tindakan. Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yaitu,

Penyusunan jadwal penelitian. Penyusunan rencana penelitian. Pembuatan

Bahan ajar komik. Pemvalidasian Bahan ajar komik oleh para ahli.

Pembuatan Purzzle. Penyusunan silabus dan RPP pembelajaran. Membagi
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siswa menjadi 8 kelompok. Penyusunan soal evaluasi. Merancang instrumen

penelitian.

Pembuatan bahan ajar komik juga melalui beberapa tahapan Define atau

pendefenisian dan Design atau Perancangan.

Proses Penciptaan Bahan Ajar Komik

a. Tahap Define atau Pendefenisian

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan tahap define. Pada tahap ini

dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran dengan menganalisis stándar

kompetensi dan bahan materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru

berdasarkan stándar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

b. Tahap Design atau Perancangan

Tahap design bertujuan untuk merancang protype media pembelajaran

berupa komik yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Komik

disusun sesuai dengan kurikulum meliputi standar kompetensi, kompetensi

dasar dan indikator yang telah ditentukan. Tahap design terdiri atas

beberapa langkah sebagai berikut.

a) Penetapan Ide/Konsep

Ide atau konsep cerita disesuaikan dengan indikator materi

pembelajaran yang akan dibuatkan komik.

b) Penulisan Skenario

Skenario yang dimaksud adalah pengembangan dari ide cerita yang

disajikan dalam bentuk urutan percakapan atau dialog yang dilengkapi

dengan keterangan situasi, tempat dan gambar.

c) Pembuatan Sketsa Gambar

Berdasarkan skenario yang telah ditulis, dibuatlah sketsa gambar

secara manual yaitu dengan menggunakan pensil dan kertas gambar.

Gambar yang dibuat diurutkan sesuai cerita pada dialog.

d) Scen Sketsa Gambar

Sketsa gambar yang telah dibuat lalu discen dengan

menggunakan mesin scen. Sehingga gambar manual bisa disimpan dalam

bentuk soft ware dikomputer.
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e) Pemberian Out Line

Hasil scan lalu dicopy ke program macromedia flash 8 untuk dilakukan

pemberian out line (garis bagian luar) pada masing-masing gambar.

Pemberian out line ini bertujuan untuk membantu dalam pewarnaan.

f) Pewarnaan

Pewarnaan dilakukan dengan menggunakan program macromedia flash 8.

Warna yang digunakan disesuaikan dengan objek gambar yang ada.

Termasuk warna untuk latar (background) gambar.

g) Penambahan Balloons dan Teks Dialog

Gambar yang sudah berwarna ditambahkan balloons dan teks dialog.

h) Penyimpanan

Komik yang sudah jadi disimpan dalam format word.

i) Percetakan dan Perbanyakan

Komik yang disimpan dalam bentuk word dicetak dan diperbanyak untuk

dilakukan uji validitas, praktikalitas dan efektifitas.

3. Tahap penyusunan rencana tindakan.

Rencana tindakan disusun dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat

tahap, yaitu tahap perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan

interprestasi serta tahap analisis dan refleksi.

4. Tahap implementasi tindakan.

Dalam tahap ini penulis akan mengimplementasi rencana tindakan untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan menggunakan bahan

ajar komik dan LKS yang berbentuk purzzle and match di kelas VIII1 SMP

Negeri 30 Padang.

5. Tahap Pengamatan.

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengamatan dengan bantuan observer

terhadap siswa yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan

bimbingan guru.

6. Tahap Penyusunan Laporan.

Pada tahap ini penulis akan menyusun laporan dari semua kegiatan yang akan

dilakukan selama penelitian.
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Indikator yang ingin dicapai adalah peningkatan motivasi, aktivitas dan hasil

belajar siswa dengan menggunakan bahan ajar komik dan LKS yang

berbentuk purzzle and match di kelas VIII1 SMP Negeri 30 Padang.

Rancangan Siklus 1 :

Siklus I.

1. Membuka pembelajaran dengan menanyakan pembelajaran yang telah lalu,

dan memotivasi siswa untuk pelajaran hari ini yaitu zat aditif pada

makanan.

2. Membagikan Bahan ajar komik pada masing-masing siswa

3. Siswa membaca komik selama 20 menit

4. Tanya Jawab mengenai materi pembelajaran yang ada dalam komik

5. Membagi siswa kedalam 8 kelompok

6. Tiap kelompok terdiri atas 4 orang siswa

7. Membagikan LKS yang berbentuk purzzle dan match

8. Siswa memahami LKS (lembar kerja siswa). LKS sudah terdiri dari cara

kerja penyusunan purzzle, pertanyaan yang akan dijodohkan.

9. Membagikan gambar purzzle yang dibelakangnya sudah diberi huruf-

huruf, jawaban pertanyaan di LKS.

10. 35 menit siswa menyusun gambar purzzle dengan bantuan pertanyaan

yang sudah disiapkan di LKS.

11. Siswa mempresentasikan hasil gambar purzzlle yang didapat didepan kelas.

12. Penarikan kesimpulan, ringkasan atau rangkuman

13. Untuk mempertajam konsep 35 menit terakhir evaluasi pekerjaan sekolah

yang diberikan guru, guru memberikan penjelasan sehubungan dengan

kesalahan-kesalahan yang banyak dijumpai. Melakukan diskusi dengan

soal – soal aplikasi dan kehidupan sehari-hari.

14. Tes akhir 5 menit, mengisi angket untuk mengevaluasi program berupa :

tes Harian, tes Perbuatan, penarikan Angket, evaluasi Kegiatan

15. Refleksi I .Pada kegiatan ini peneliti lakukan untuk mendapatkan tingkat

pemahaman siswa rata – rata dimana sebagai dasar untuk tindakan yang

akan dilaksanakan pada siklus II (dua).
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Siklus II

1. Melanjutkan materi zat aditif dan psikotropika dengan menggunakan

bahan ajar komik dan LKS yang berbentuk purzzle and match.

2. Siklus dua ini dilakukan sama dengan tahapan siklus yang pertama.

3. Peran guru dalam siklus dua ini sebagai motivator dan moderator.

4. Memberikan soal-soal pemahaman konsep secara individu dan memantau

Pekerjaan siswa dan Pekerjaan rumah siswa.

5. Melakukan evaluasi berdasarkan format pemantauan. Tujuannya untuk

mengetahui efektifitas keberhasilan dan hambatan terhadap tindakan yang

dilakukan.

6. Refleksi II, dilakukan peneliti untuk mendapatkan nilai pemahaman rata –

rata siswa. setelah sejumlah tindakan dilakukan apakah tindakan ini bisa

meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pelajaran yang

diberikan.

Gambar 2. Siklus PTK menurut Arikunto ( 2011 : 16 )

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengamatan

SIKLUS I

Refleksi

?

Pelaksanaan

Perencanaan

SIKLUS II

Pengamatan

Refleksi
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D. Teknik Pemantauan

Ada beberapa teknik pemantauan yang diterapkan pada PTK ini,

1. Pengamatan partisipatif, yaitu dilakukan oleh guru yang bersangkutan dan dua

orang kolaborator, pengamatan ini dilakukan untuk merekam perilaku,

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Teknik wawancara secara bebas, dilakukan untuk mengungkap data yang

diungkapkan dengan kata-kata secara lisan tentang sikap, pendapat, wawasan

subjek penelitian maupun kolaborator mengenai baik buruknya proses

pembelajaran yang telah berlangsung.

3. Teknik pemanfaatan data dokumen meliputi : silabus dan sistem penilaian,

catatan guru, hasil nilai unjuk kerja, hasil pengisian angket siswa, foto-foto

kegiatan pembelajaran

E. Kriteria Keberhasilan Tindakan

Kriteria keberhasilan tindakan dapat dilihat dari :

1. Peningkatan kualitas proses belajar siswa dengan indikator peningkatan

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan kerjasama antarsiswa dalam

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran

2. Peningkatan hasil belajar siswa dengan indikator adanya peningkatan perasaan

puas pada siswa dan peningkatan kompetensi siswa dalam pembelajaran ini

F. Teknik Analisis Data

Analisis data diambil dari instrumen seperti lembar pengamatan,

catatan guru, angket siswa, catatan hasil kegiatan wawancara, hasil tes unjuk

kerja, dan dokumentasi foto dikelompokkan menurut pokok permasalahan

yang sejenis. Tahap kedua, data tersebut disajikan secara deskriptif kualitatif.

Tahap ketiga adalah inferensi, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel atau

diagram. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu

menafsirkan data yang sudah dikelompokkan. Data yang diambil diambil

diantaranya.

1. Analisis validitas komik
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Data validasi komik berupa nilai mulai dari 1 sampai 4, data ini

kemudian dianalisis sesuai yang dikemukakan Sudjana (2005:77) dengan

kriteria sebagai berikut.

1,00 – 1,99 = tidak valid

2,00 – 2,99 = kurang valid

3,00 – 3,49 = valid

3,50 – 4,00 = sangat valid

2. Motivasi Siswa

Angket motivasi diberikan kepada siswa dan juga kepada observer

kemudian dideskripsikan dengan teknik analisis frekuensi data dengan

rumus.

Tingkat motivasi = �th� ���������
�th���t�����

x 100%

Kriteria penilaian yaitu.

0 – 50% = tidak termotivasi

51 – 70% = kurang termotivasi

71 – 90% = termotivasi

91 – 100% = sangat termotivasi

Dimodifikasi dari Sari (2010:30)

3. Aktivitas Siswa

Data aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan

komik dan LKS berbentuk Puzzleand Match dianalisis dengan

menggunakan persentase (%) yaitu.

P = �
�

x 100%

Keterangan :

P = Persentase aktivitas siswa

F = Frekuensi siswa aktif

N = Jumlah siswa keseluruhan

Data persentase aktivitas siswa yang diperoleh dilakukan

pengelompokkan sesuai dengan kriteria berikut.

81 – 100% = aktif sekali

61 – 80% = aktif

41 – 60% = cukup aktif
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21 – 40% = kurang aktif

0 - 20% = sangat kurang aktif

Dewi (2010 : 40)

4. Hasil Belajar

Analisa hasil belajar siswa dilihat dari hasil belajar ranah kognitif.

Analisa ini dilihat dari standar ketuntasan minimal (KKM). KKM

ditentukan dari ketuntasan individual. Untuk menentukan ketuntasan

belajar siswa (invidual) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan

sebagai betikut.

KB = �
Tt

X 100%

Keterangan :

KB = Ketuntasan belajar

T = Jumlah skor yang diperoleh siswa

Tt = Jumlah skor total

(Trianto, 2010: 241)

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya, jika proporsi jawaban

benar siswa ≥ 80%. Suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya jika didalam

kelas terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas belajarnya (Depdikbud,

1996 dalam Trianto, 2010 : 241). Bahan ajar komik dan LKS berbentuk

Puzzleand Match dikatakan efektif jika hasil belajar siswa telah

memenuhi standar yang telah ditentukan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validitas Bahan Ajar Komik

Berdasarkan data validasi yang dilakukan oleh 3 orang validator ahli (dosen)

dan 3 orang validator guru IPA SMP dapat dilihat secara rinci pada Lampiran

5 dan secara ringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Coba Validasi Bahan Ajar Komik

NO PERNYATAAN RATA-RATA KRITERIA

1. Syarat Didaktik 3,399 Valid

2. Syarat Konstruksi 3,455 Valid

3. Syarat Teknis 3.333 Valid

RATA-RATA 3,413 Valid

Hasil validasi menyatakan bahwa bahan ajar komik sudah valid

dengan rata-rata nilai sebesar 3,413. Menurut Trianto (2010:225), valid

berarti bahwa penilaian sudah memberikan informasi yang akurat tentang

bahan ajar yang dikembangkan. Validasi yang dilakukan pada penelitian ini

menekankan pada validasi didaktik, validasi kontruksi dan validasi teknis.

Bahan ajar komik dinyatakan sudah memenuhi syarat didaktik karena

materi pada komik sesuai dengan kurikulum yang berlaku (KTSP) dan dapat

mendukung pemahaman konsep sehingga baik digunakan untuk mengukur

kemampuan siswa. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata syarat didaktik

3,399 dengan kategori valid.

Secara konstruksi dinyatakan valid oleh validator karena susunan

kalimat, kesederhanaan pemakaian kata dan mudah dimengerti oleh siswa .

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 3,455 termasuk kategori valid. Untuk

memudahkan siswa dalam memahami isi komik maka digunakan gaya bahasa

tidak resmi. Menurut Keraf 2009 dalam Wati (2011:75) gaya bahasa tidak

resmi lebih santai, kata-katanya lebih sederhana dan kalimatnya lebih singkat.

Selain itu, bahan ajar komik juga dinyatakan sudah memenuhi syarat

teknis. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 3,333 dengan kategori valid.
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Hal ini disebabkan oleh, tulisan, warna, gambar dan penampilan yang sesuai

dan menarik bagi siswa. Gambar pada komik didominasi warna-warna terang

seperti ungu, kuning dan biru. Menurut Morton (dalam Rakhmat 2010:277)

Warna terang dapat meningkatkan energi dan kreativitas siswa. Warna ungu

merupakan salah satu warna terbaik untuk merangsang pembelajaran. Kuning

merupakan warna pertama yang dikenali otak dan sangat baik digunakan

dalam kelas. Biru merupakan warna yang paling menenangkan dan memberi

perasaan yang nyaman bagi yang melihatnya.

Bahan ajar komik telah memenuhi syarat-syarat penyusunan bahan

ajar yang baik, diantaranya kesesuaian isi pada media pembelajaran,

kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran, keserasian warna,

tampilan gambar dan tulisan pada materi sehingga memudahkan siswa

memahami materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Galitz, dkk.

(dalam Festiyet 2008: 52) tampilan bahan ajar yang menarik dengan banyak

gambar dan objek sesuai dengan tuntutan materi, akan meningkatkan

ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran.

Menurut Angkowo & Kosasih (2007: 12) yang menyatakan bahwa

dalam memilih bahan ajar yang digunakan sebagai media perlu

memperhatikan tiga hal yaitu (1) kejelasan maksud dan tujuan media; (2) sifat

dan ciri-ciri media yang dipilih; (3) adanya sejumlah media yang dapat

dibandingkan. Hasil validasi di atas menunjukkan bahwa bahan ajar komik

yang dihasilkan telah teruji dan telah dinyatakan valid oleh validator. Setelah

dihasilkan bahan ajar Bahan ajar komik IPA yang valid, maka baru dipakai

pada pembelajaran IPA.

B. Motivasi Siswa

Untuk mendata motivasi siswa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan

menyebarkan angket pada siswa dan melalui pengamatan observer.

1. Motivasi Siswa Melalui Angket

Data motivasi siswa melalui angket baik pada siklus 1 dan 2 seacra rinci

dapat dilihat pada lampiran 16 dan 17 secara ringkas pada tabel 2 dan dalam

bentuk diagram dapat dilihat pada diagram 1.
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Tabel.2 Angket Motivasi Bahan Ajar Komik dan LKS Berbentuk Puzzle And
Match Untuk Siswa Pada Siklus 1 dan 2

No Aspek yang
dinilai

SIKLUS 1 SIKLUS 2
Skor (%) kategori Skor

(%)
kategori

1. Minat siswa 87.25 Termotivasi 90.65 Sangat
Termotivasi

2. Proses
penggunaan 86.53 Termotivasi 89.07 Termotivasi

3. Pemahaman
konsep dan materi 88.33 Termotivasi 92.87 Sangat

Termotivasi

4. Waktu 90.90 Sangat
Termotivasi 93.18 Sangat

Termotivasi

5. Evaluasi 90.25 Sangat
Termotivasi 92.42 Sangat

Termotivasi

Rata-Rata 88.63 Termotivasi 91.64 Sangat
Termotivasi

Diagram 1. Angket Motivasi Bahan Ajar Komik dan Lks Berbentuk Puzzle And
Match Untuk Siswa Pada Siklus 1 dan 2

Berdasarkan analisis data angket siswa di SMP 30 Padang terhadap

bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match ini berkategori sangat
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termotivasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata motivasi yang

didapatkan pada siswa di SMP 30 Padang pada siklus 1 adalah 88,63%

dengan kategori termotivasi , Pada siklus 2 didapatkan nilai rata-rata 91,64%

dengan katagori sangat termotivasi. Ini berarti menunjukkan secara

keseluruhan bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match ini

disenangi dan bisa dimengerti oleh siswa. Siswa termotivasi untuk membaca

komik dan mengerjakan LKS karena melihat gambar dalam komik dan LKS.

Ini dapat dilihat dari nilai angket motivasi siswa pada aspek minat siswa di

SMP 30 Padang dengan kategori termotivasi pada siklus 1 dan sangat

termotivasi pada siklus 2. Hal ini sesuai dengan pendapat Wati (2011:3) anak

pada tahap perkembangan remaja awal pada usia SMP lebih menyukai buku

bergambar dari pada buku teks.

Aspek proses penggunaan mendapat kategori termotivasi baik pada

siklus 1 dan 2 pada SMP 30 Padang. Ini disebabkan oleh penggunaan komik

dan LKS berbentuk Puzzle and Match tidak memerlukan alat elektronik yang

khusus untuk menggunakannya ahan ajar komik inipun mudah dibawa

kemana saja.

Aspek pemahaman konsep dan materi mendapat kategori termotivasi

pada siklus 1 dan sangat termotivasi pada siklus2 di SMP 30 Padang. Ini

disebabkan karena kolaborasi antara teks dan gambar yang merangkai alur

cerita sehingga isi pada bahan ajar komik mudah dipahami dan ditambah pula

dengan lembar kerja siswa yang berbentuk gambar sehigga sangat mudah

dingat siswa. Ini sesuai dengan pendapat Maharsi (2010:7) Gambar pada

komik membuat cerita menjadi mudah diserap. Teks membuat komik jadi

mudah dimengerti dan alur cerita membuat pesan atau informasi yang ingin

disampaikan akan mudah untuk diikuti dan diingat.

Aspek waktu mendapat kategori sangat termotivasi baik disiklus 1 dan

2 di SMP 30 Padang. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan komik

siswa dapat langsung membaca pelajaran tanpa harus diterangkan oleh guru

sehingga dapat menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Aspek evaluasi

mendapat kategori sangat termotivasi baik disiklus 1 dan 2 di SMP 30 Padang.
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Ini disebabkan evaluasi yang dibuat sesuai dengan indikator materi yang ada,

sehingga mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

Bahan ajar komik berperan dalam menyajikan konsep-konsep abstrak

kedalam contoh konkrik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses

pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien dan menarik. Penggunaan bahan

ajar dan LKS yang tepat dan menarik akan menambah motivasi belajar dan

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari

pembelajaran dapat tercapai (Sadiman 2003: 7 dan Sudjana, 1989: 99).

2. Motivasi Siswa menurut pengamatan observer

Tingkat motivasi bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match

menurut penilaian observer seperti ditunjukan pada Tabel 3 dan diagram 2

serta dapat dilihat secara rinci pada Lampiran 18 dan 19

Tabel 3. Data Motivasi Siswa Menurut Pengamatan Observer

No Aspek yang
dinilai

SIKLUS 1 SIKLUS 2
Skor
(%)

kategori Skor
(%)

kategori

1. Minat siswa 78.13 Termotivasi 90.63 Termotivasi

2. Proses
penggunaan

86.11 Termotivasi 93.06 Termotivasi

3. Pemahaman
konsep dan materi

85.00 Termotivasi 87.50 Termotivasi

4. Waktu 75.00 Termotivasi 87.50 Termotivasi

5. Evaluasi 87.50 Termotivasi 100.00
Sangat
Termotivasi

Rata-Rata 82,34 Termotivasi 91,73 Sangat
Termotivasi
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Diagram 2. Motivasi Siswa Menurut Pengamatan Observer

Hasil analisis angket oberver menunjukkan bahan ajar komik serta LKS

berbentuk Puzzle and Match pada siklus 1 mendapat nilai rata-rata 82,34%

dikategorikan termotivasi dan pada siklus 2 mendapat nilai 91,73% dikatagorikan

sangat termotivasi pada proses pembelajaran. Ini berarti bahwa bahan ajar komik

serta LKS berbentuk Puzzle and Match dapat membantu dan memudahkan guru

dalam memberikan penjelasan yang benar terhadap konsep-konsep IPA kepada

siswa. Selama ini, kebanyakan guru-guru dalam memberikan materi pembelajaran

dan mendudukkan konsep yang benar pada siswa hanya menggunakan catatan

yang diberikannya.

Berdasarkan aspek ketertarikan siswa dengan nilai 78,16% pada siklus 1

dan 90,63 dengan kategori termotivasi dan sangat sangat. Ini disebabkan gambar

dan warna pada komik serta LKS yang berbentuk Puzzle and Match dapat

memancing minat belajar siswa. Aspek proses penggunaan komik dan LKS

berbentuk Puzzle and Match juga dikatagorikan termotivasi pada siklus 1 dan

sangat termotivasi pada siklus 2 dengan nilai 86,11% dan 93,06%, ini disebabkan

oleh karena bahan ajar komik mudah dibaca dan LKS berbentuk Puzzle and

Match mudah digunakan. Sesuai dengan pendapat Hurlock (1980:9) Komik

mudah digunakan dan mudah dibaca, bahkan anak yang kurang mampu membaca
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dapat memahami arti dari gambarnya. Pemahaman konsep dan materi dengan nilai

85,00% pada siklus 1 dan 87,50 pada siklus 2 dengan kategori termotivasi, serta

waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan media komik ini dengan nilai 75,00%

pada siklus1 dan 87,50 pada siklus 2 dengan kategorikan termotivasi. Ini berarti

bahan komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match dapat membantu guru untuk

mengalokasikan waktu dalam menyampaikan materi sesuai dengan tuntutan

kurikulum. Menurut Trianto (210: 235) salah satu keuntungan penggunaan bahan

ajar dan lembar kerja siswa adalah menimbulkan persepsi akan sebuah konsep

yang sama. Seorang guru profesional diharuskan dapat membuat dan

mengembangkan bahan ajar sendiri. Hal ini bermanfaat untuk memperoleh bahan

ajar yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa, tidak tergantung

kepada buku teks, dan media pembelajaran yang ada. Aspek evaluasi dengan nilai

87,50% pada siklus 1 dan 100% pada siklus2 dengan kategori termotivasi dan

sangat termotivasi, karena bahan ajar komik yang dilengkapi dengan latihan

mampu mengukur ketercapaian indikator pembelajaran.

Perpaduan antara bahasa verbal (teks dialog) dengan bahasa non verbal atau

visual (gambar) mampu menambah daya tarik (Pebriani 2006:2). Kedua bahasa ini

harus dipadukan penggunaannya dalam bahan ajar komik agar tercipta

komunikasi yang efektif sehingga mempelancar pemahaman terhadap materi.

Bahan ajar komik berperan dalam menyajikan konsep-konsep abstrak

kedalam contoh konkrik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses

pembelajaran dapat berjalan efektif, efisien dan menarik. Penggunaan media

pembelajaran yang tepat dan menarik akan menambah motivasi belajar dan

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari

pembelajaran dapat tercapai (Sadiman 2003: 7 dan Sudjana, 1989: 99).

Penyediaan media pembelajaran yang bervariasi membuat siswa merasa

mendapatkan manfaat yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa

akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan

siswa akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang

harus dikuasainya. Hal ini membuat Bahan ajar komik memiliki nilai interprestasi

yang baik sehingga mudah dipahami oleh guru IPA.



77

Setelah tindakan dilakukan pada siklus I dan 2, menurut pengamatan

observer ada peningkatan rasa puas pada diri siswa. Berdasarkan hasil

pengamatan peningkatan rasa puas siswa dapat dilihat dari ekpresi wajah dan

reaksi spontan siswa seperti tertawa ataupun bertepuk tangan. Siswa juga

terlihat lebih senang dalam mengikuti proses pembelajaran.

Disamping itu, berdasarkan hasil refleksi baik secara tertulis maupun

lisan, sebagian besar siswa menyatakan senang mengikuti proses pembelajaran.

Pada pembelajaran siklus II, dari hasil refleksi, hampir semua siswa

menyatakan lebih senang mengikuti proses pembelajaran siklus kedua. Siswa

juga menyatakan lebih puas dengan hasil pembelajaran yang dicapainya.

Peningkatan rasa puas pada siswa menggambarkan bahwa siswa sangat

termotivasi belajar dengann menggunakan bahan ajar komik dan LKS yang

berbentuk Puzzle and Match

C. Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa diamati adalah aktivitas individu pada saat membaca komik

dan aktivitas kelompok pada saat menyusun Puzzle and Match.

1. Aktivitas Individu

Aktivitas individu dapat dilihat secara rinci pada lampiran 4 dan 5 serta

secara ringkas pada tabel 4 dan diagram 3.

Tabel 4. Aktivitas Siswa Pada Saat Membaca Komik

No Yang Diamati
Siklus 1 Siklus 2

NILAI KATEGORI
NILA
I

KATEGOR
I

1

Membaca komik
dengan sungguh-
sungguh 96,96 Sangat Aktif 100

Sangat
Aktif

2
Mengajukan
pertanyaan 72,72 Aktif 63,63 Aktif

3
Menjawab
Pertanyaan 69,69 Aktif 73,73 Aktif

4
Menanggapi
jawaban pertanyaan 57,57 Cukup Aktif 66,66 Aktif
Rata rata 74,23 Aktif 75,25 Aktif
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Diagram 3. Aktivitas Siswa pada Saat Membaca Komik

Tabel 4 dan diagram 3 menampilkan data aktivitas dari 33 siswa SMP 30

Padang yang telah mengikuti proses pembelajaran menggunakan bahan komik dan

LKS berbentuk Puzzle and Match, dari keempat aktivitas yang diukur didapatkan

rata-rata pada siklus 1 adalah 74,23 % dengan tergolong kategori aktif, pada siklus

2 didapatkan rata-rata 75,25% Maka dapat disimpulkan proses pengan katagori

akktif. Berarti adanya peningkatan aktivitas siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Dan

ini berarti pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar komik dan LKS

berbentuk Puzzle and Match dapat meningkatkan aktivitas siswa SMP 30 Padang.

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa SMP 30 sebayak 33

orang, selama proses pembelajaran merupakan salah satu informasi mengenai

tanggapan siswa tentang media yang digunakan. Aktivitas siswa merupakan

kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. Menurut

Sriyono (dalam Yasa, 2008: 1), “aktivitas adalah segala kegiatan yang

dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud

adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, mengajukan

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru dan bisa

bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang

diberikan”.

Aspek aktivitas siswa yang diamati oleh pengamat selama proses

pembelajaran dengan menggunakan komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match
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dalam penelitian ni antara lain. Membaca komik dengan serius, mengajukan

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan.

Berdasarkan hasil pengamatan observer, siswa SMP 30, pada siklus 1

sebanyak 96,96% dan sebanyak 100% pada siklus 2 membaca komik dengan

serius dan termasuk kategori sangat aktif. Keseriusan siswa membaca komik ini

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) komik merupakan bahan ajar yang

baru bagi siswa disekolah tersebut (2) komik memiliki alur cerita yang butuh

keseriusan membacanya agar bisa memahami cerita yang ada didalam komik

tersebut; (3) gambar dan warna komik yang bisa memancing minat baca siswa.

artinya bahan ajar komik mampu memancing minat siswa dan memotivasi siswa

untuk belajar. Sesuai dengan pendapat Hurlock (1980:9) gambar dalam komik

berwarna-warni dan cukup sederhana dan dimengerti anak-anak sehingga dapat

memancing minat siswa untuk membacanya.

Aktivitas yang kedua yang diamati adalah aktif mengajukan pertanyaan.

Siswa yang bertanya pada pada siklus 1 sebanyak 72,72% dan pada siklus 2

63,63% tergolong kategori aktif, walaupun mengalami penurunan. Hal ini dapat

disebabkan siswa telah mengerti materi yang diajarkan pada saat siswa membaca

komik. Bertanya adalah cara untuk mengungkapakan rasa keingintahuan akan

jawaban yang tidak atau belum diketahui. Rasa ingin tahu merupakan dorongan

atau rangsangan yang efektif untuk belajar dan mencari jawaban (Suhito, 1987;

dalam Ribowo, 2006). Kegiatan bertanya di kelas adalah aktivitas yang penting

dalam proses belajar mengajar. Bukan hanya bagi guru, namun juga bagi para

siswa. Aktivitas di kelas adalah pertanda bahwa kegiatan belajar mengajar di

dalam kelas itu ada.

Aktivitas ketiga yaitu aktivitas menjawab pertanyaan. Aktivitas ini

memperoleh nilai 69,69% pada siklus 1 dan 73,73% pada siklus 2 tergolong

kategori aktif. Aktivitas keempat aktivitas menangapi jawaban pertanyaan.

Aktivitas ini pada siklus 1 memperoleh nilai 57,57% dan pada siklus 2

memperoleh nilai 66,66%, tergolong kategori aktif. Aktifitas menjawab

pertanyaan terkait dengan aktifitas bertanya, dengan adanya aktivitas tanya jawab

ini memperlihatkan suasana di kelas akan lebih hidup karena sambutan kelas lebih

baik, disebabkan siswa tidak hanya mendengarkan saja. Dengan tanya jawab
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partisipasi siswa lebih besar dan berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan

baik dan mencoba untuk memberikan jawaban yang tepat, sehingga siswa

menerima pelajaran dengan aktif berpikir dan tidak pasif (mendengarkan saja).

Berdasarkan hasil observasi kempat aktivitas siswa selama proses

pembelajaran menggunakan komik, rata-rata kategori aktif menunjukkan bahwa

komik pembelajarn dapat memunculkan aktivitas positif siswa, sehingga dari

gambaran ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran dengan

menggunakan Bahan ajar komik berhasil meningkatkan aktivitas siswa.

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama

proses belajar mengajar. Menurut Sriyono (dalam Yasa, 2008: 1), “aktivitas

adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani.

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses

belajar seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat

menjawab pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta

tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan”.

Aspek aktivitas siswa yang diamati oleh pengamat selama proses

pembelajaran dengan menggunakan Bahan ajar komik dalam penelitian

pengembangan ini antara lain: membaca komik dengan serius, mengajukan

pertanyaan, menjawab pertanyaan dan menangapi pertanyaan

2. Aktivitas Kelompok

Aktivitas kelompok dapat dilihat secara rinci pada lampiran 12 dan 13

serta secara ringkas pada tabel 5.

Tabel 5. Aktivitas Kelompok pada Siklus 1 dan 2

No Kelompok
Siklus 1 Siklus 2

Angka Kategori
Kelompok Angka Kategori

Kelompok
1 1 13 Cukup 15 Cukup
2 2 23 Hebat 24 Hebat
3 3 17 Baik 19 Baik
4 4 17 Baik 22 Hebat
5 5 14 Cukup 17 Baik
6 6 15 Baik 16 Baik
7 7 16 Cukup 16 Baik
8 8 18 Baik 19 Baik
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Jika dilihat dari penilaian kelompok dari data yang diperoleh terlihat

adanya peningkatan tingkat aktivitas siswa dalam kerja kelompok. Dari data

yang diperoleh terlihat adanya peningkatan partisipasi siswa dalam kelompok

yang diperoleh dari observasi. Adapun peningkatan tersebut terlihat pada 2

siklus, yaitu pada siklus I, dari 8 kelompok yang terbentuk 1 kelompok

tergolong kelompok hebat, 4 kelompok baik dan 3 Kelompok cukup, kemudian

meningkat cukup pesat pada siklus II, pada siklus ke II terdapat 2 kelompok

hebat, 5 kelompok baik dan 1 kelompok cukup, tetapi pada setiap kelompok

terdapat peningkatan nilai masing-masing kelompok. Hasil refleksi dari siklus 1

belum maksimalnya aktivitas kerja kelompok pada siswa disebabkan guru

kurang mempedulikan dan memberi teguran pada siswa yang mengganggu

temannya pada saat kerja kelompok. Selain itu siswa juga belum terbiasa belajar

mengerjakan LKS didalam kelompok yang mengharuskan siswa untuk berbagi

mengetahuan antara siswa dan siswapun masih kaku dalam menggunakan

bahan ajar komik. Kekurangan-kekurangan tersebut dijadikan dasar untuk

melaksanakan siklus 2 sehingga setelah pelaksanaan tindakan pada siklus 2

yaitu menggunakan bahan ajar komik dan mengerjakan LKS dalam bentuk

Puzzle and Match dalam kelompok maka terjadilah peningkatan aktivitas

kelompok pada masing-masing kelompok.

Pemantauan peningkatan partisipasi siswa dalam kelompok siswa yang

dilakukan pada saat pembelajaran, tingkat aktivitas dalam kelompok belajar

secara kualitatif yaitu memberikan ide, menerima pendapat, melaksanakan

tugas, kerjasama dan kepedulian pada keikutsertaan sesama anggota kelompok.

Bahan ajar komik serta LKS berbentuk Puzzle and Match memberikan

pengaruh positif terhadap pembelajaran IPA, dan proses pembelajaran tampak

lebih menyentuh berbagai tingkat lapisan tingkat kemampuan siswa. Siswa

yang termasuk kaegori Cukup dalam kegiatan belajarnya tampak belajar tanpa

merasa terbebani oleh muatan-muatan konsep yang dirasakan berat jika

dipelajari dengan kegiatan pembelajaran konvensional.
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D. Hasil Belajar

Hasil belajar diperoleh dari ulangan harian berupa tes objektif yang

merupakan penilaian kognitif. Soal tes objektif berasal dari 40 soal yang sudah

divalidasi pada siklus 1 dan 20 soal yang telah divalidasi pada siklus 2. Soal

inilah yang diberikan setelah siswa selesai melaksanakan pembelajaran

menggunakan bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match. Data

hasil belajar siswa pada siklus 1 dan 2 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel. 6. Hail Belajar Siswa pada Siklus 1 dan 2

NO SISWA
SIKLUS 1 SIKLUS 2

NILAI KETUNTASAN NILAI KETUNTASAN

1 80.0 Tuntas 90.0 Tuntas

2 82.5 Tuntas 90.0 Tuntas

3 92.5 Tuntas 80.0 Tuntas

4 90.0 Tuntas 80.0 Tuntas

5 90.0 Tuntas 75.0 Tidak Tuntas

6 82.5 Tuntas 85.0 Tuntas

7 87.5 Tuntas 90.0 Tuntas

8 77.5 Tidak Tuntas 95.0 Tuntas

9 77.5 Tidak Tuntas 85.0 Tuntas

10 82.5 Tuntas 95.0 Tuntas

11 75.0 Tidak Tuntas 80.0 Tuntas

12 87.5 Tuntas 80.0 Tuntas

13 85.0 Tuntas 95.0 Tuntas

14 92.5 Tuntas 90.0 Tuntas

15 90.0 Tuntas 70.0 Tidak Tuntas

16 90.0 Tuntas 90.0 Tuntas

17 82.5 Tuntas 95.0 Tuntas

18 90.0 Tuntas 90.0 Tuntas
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19 87.5 Tuntas 80.0 Tuntas

20 77.5 Tidak Tuntas 80.0 Tuntas

21 87.5 Tuntas 80.0 Tuntas

22 87.5 Tuntas 95.0 Tuntas

23 90.0 Tuntas 85.0 Tuntas

24 90.0 Tuntas 85.0 Tuntas

25 87.5 Tuntas 90.0 Tuntas

26 72.5 Tidak Tuntas 75.0 Tidak Tuntas

27 85.0 Tuntas 95.0 Tuntas

28 82.5 Tuntas 85.0 Tuntas

29 80.0 Tuntas 95.0 Tuntas

30 82.5 Tuntas 90.0 Tuntas

31 97.5 Tuntas 100.0 Tuntas

32 95.0 Tuntas 95.0 Tuntas

33 70.0 Tidak Tuntas 90.0 Tuntas

Jumlah 2807.5
Tuntas

2875.0
Tuntas

Rata-Rata 80.2 87.1

Soal yang digunakan pada pembelajaran IPA dengan menggunakan

bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match pembelajaran

dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 9. Pengolahan data secara rinci untuk

hasil belajar siswa SMP 30 setelah menggunakan bahan ajar komik dan

LKS berbentuk Puzzle and Match dapat dilihat pada Lampiran .14 dan 15.

Perhitungan hasil belajar pada siklus 1 menunjukkan bahwa 82% siswa

sudah tuntas dan 18% siswa yang belum tuntas, bila dibandingkan dengan

nilai KKM klasikal (85%), maka nilai siswa pada siklus 1 dinyatakan belum

tuntas secara klasikal, tetapi pada siklus 2 menunjukkan peningkatan

sebanyak 90% siswa sudah tuntas dan hanya 10 % siswa yang tidak tuntas.
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Sehingga pada siklus 2 siswa dinyatakan tuntas secara klasikal karena telah

melebihi 85% siswa lulus secara klasikal. Ini disebabkan pada siklus 1

siswa belum terbiasa belajar dengan menggunakn bahan ajar komik dan

LKS berbentuk Puzzle and Match, selain itu guru pada aktivitas guru juga

kurang memberikan motivasi dan apersepsi kepada siswa, setelah siklus 2

terjadi peningkatan hasil belajar karena siswa telah terbiasa menggunakan

bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match.

Analisis hasil belajar digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar

masing-masing siswa pada pembelajaran IPA dengan materi zat additif pada

makanan dan zat adiktif dan psikotropika dengan menggunakan Bahan ajar

komik. Hasil belajar diperoleh dari pemberian ulangan harian berupa tes

objektif sebanyak 40 soal pada siklus 1 dan 20 soal pada siklus 2. Trianto

(2010: 235) mengemukakan ”tes hasil belajar merupakan butir tes yang

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran”.

Ketuntasan individual dalam kompetensi dasar mengenai materi zat

aditif pada makanan dan zat adiktif dan psikotropika diperoleh dengan

membandingkan rata-rata hasil pengolahan nilai dengan KKM. Menurut

Trianto (2010: 235) KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan

oleh satuan pendidikan (masing-masing sekolah). Nilai KKM untuk mata

pelajaran IPA di SMP 30 Padang adalah 80.

Menurut Depdikbud 1996 (dalam Trianto, 2010: 241) “Setiap siswa

dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individual), jika proporsi jawaban

benar siswa ≥ 80%, dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan

klasikal), jika dalam kelas tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas

belajarnya”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

dengan menggunakan bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and

Match secara umum dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini karena

belajar dengan bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and Match

mampu membuat suasana belajar jadi menyenangkan, karena siswa belajar

sambil membaca cerita dan menikmati gambar yang ada dalam komik dan

mengerjakan lKS sambil bermain. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh
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Hadi (2008:6), bahwa belajar dengan menggunakan bahan ajar komik an

LKS berbentuk Puzzle and Match dapat membuat siswa merasa senang,

santai dan tidak merasa tegang mengikuti pembelajaran, sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Dari hasil penelitian ada 6 orang yang tidak tuntas pada siklus 1 dan

3 orang yang tidak tuntas pada siklus 2, ketidaktuntasan ini dipengaruhi oleh

kemampuan siswa yang masih lambat untuk memahami materi yang ada

pada komik. Karena dibatasi waktu yang hanya 2X40 menit untuk proses

pembelajaran. Menurut Riyanto (2009:4-5), seseorang dapat dikatakan

belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara banyak melakukan

latihan. Sehingga akan menimbulkan perubahan. Ditambahkan oleh

Darsono (2000:29), bahwa dengan latihan siswa mengulang-ulang materi

yang telah dipelajari sehingga materi tersebut semakin mudah diingat.

.

.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan berikut

ini.

1. Validitas bahan ajar komik untuk materi zat aditif pada makanan dan zat

adiktif psikotropika untuk sekolah menengah pertama dengan kategori

valid.

2. Motivasi siswa meningkat dari siklus 1 kesiklus 2 menurut angket

penilaian siswa dan pengamatan observer.

3. Aktivitas siswa dilihat secara individu pada saat membaca komik dan

secara kelompok pada saat mengerjakan bahan ajar berbentuk Puzzle and

Match memperlihatkan kategori aktif dan sangat aktif. Penilaian kelompok

menunjukkan kategori kelompok hebat dan baik.

4. Hasil belajar menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa

dari siklus 1 ke 2, sehingga pada siklus dua hasil belajar menunjukkan

tuntas secara klasikal karena melebihi 85% siswa telah tuntas.

B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan dari penelitian ini, maka

peneliti menyampaikan Saran sebagai berikut.

1. Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan

menyenangkan, guru harus kreatif dan mempunyai kemauan tinggi dalam

melakukan pembaharuan, salah satunya dengan cara melakukan

pengembangan terhadap bahan ajar dan LKS.

2. Dalam penggunaan bahan ajar komik dan LKS berbentuk Puzzle and

Match, guru harus menguasai materi mempunyai teknis penyampaian

tertentu serta mempersiapkan segala alat dan bahan selama proses

pembelajaran berlangsung.

3. Untuk mengembangkan bahan ajar komik untuk materi-materi lainya

sehingga seluruh materi IPA yang dipelajari di SMP ada dalam bentuk

komik.
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Lampiran 1

VALIDASI BAHAN AJAR KOMIK UNTUK AHLI (PAKAR)

A. Pengantar.

Angket ini disampaikan kepada bapak/ibu, dimaksudkan untuk mendapatkan

masukan tentang validitas komik yang peneliti buat. Data hasil angket ini peneliti

butuhkan sebagai data penelitian yang berjudul “Peningkatan Pembelajaran Ipa

Dengan Menggunanakan Bahan Ajar Berbentuk Komik Dan Lks Berbentuk

Puzzle and Match di Kelas VIII SMPN 30 Padang.

Peneliti sangat mengharapkan bantuan bapak/ibu berupa

pendapat/masukan dalam bentuk pengisian angket yang sesuai dengan keadaan

sebenarnya, atas bantuan kerja sama bapak/ibu , peneliti ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk pengisian.
Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat

bapak/ibu pada angket sebagaimana terlampir dengan cara memberi tanda (√)
pada kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia adalah:

Tidak Valid (TV) = 1,00 – 1,99
Kurang Valid (KV) = 2,00 – 2,99
Valid (V) = 3,00 – 3,49
Sangat Valid(SV) = 3,50 – 4,00

C. Angket Uji Validitas Bahan Ajar Komik Untuk Ahli (Pakar)
NO ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN

1 2 3 4
1. Syarat Didaktik

1. Materi pada komik mengacu pada KTSP
2. Materi pada komik menunjang pencapaian

SK dan KD
3. Materi pada komik sesuai dengan

indikator pembelajaran.
4. Komik yang dibuat dapat mendukung

pemahaman konsep
5. Komik yang dibuat dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa.
6. Komik yang dibuat sesuai dengan

karakteristik siswa.
7. Komik yang dibuat dapat meningkatkan

hasil belajar siswa.
8. Komik dapat digunakan perorangan dan

kelompok.
9. Gambar yang ada pada bahan ajar

merangsang daya pikir dan analisis siswa.
10. Gambar dan cerita pada komik dapat
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merangsang daya pikir dan analisis siswa.
11. Gambar yang disamapaikan sesuai dengan

perkembangan siswa.
12. Latihan dalam komik dapat mengukur

ketercapaian kompetensi.

2. Syarat Konstruksi
13. Materi pada komik disajikan dengan

bahasa sederhana dan jelas serta dekat
dengan kehidupan sehari-hari

14. Materi pada komik mengemukakan
masalah dan penyelesaiannya (berbasis
PS).

15. Kalimat yang digunakan pada komik
mudah dipahami siswa.

16. Komik mempunyai identitas (judul
materi).

17. Pada komik berisi materi pokok dan
rinciannya.

18. Ilustrasi pada komik telah sesuai dan
memperjelas konsep.

19. Komik mempunyai tata urutan yang
sesuai dengan kemampuan siswa

20. Daftar istilah pada komik mempermudah
siswa memahami istilah sulit.

21. Rangkuman pada komik membantu
pemahaman materi.

3. Syarat Teknis.
22. Ukuran huruf yang digunakan pada komik

jelas dan tepat.
23. Jenis tulisan yang digunakan pada komik

menarik dan jelas.
24. Komik ini memiliki pemilihan warna yang

menarik
25. Komik ini memiliki cerita dan penampilan

yang menarik
(dimodifikasi Wati, 2011: 95)
Saran Umum dan Saran Perbaikan
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Padang, 2017
Validator

(………………………..)
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Lampiran 2

ANGKET MOTIVASI BAHAN AJAR KOMIK DAN LKS BERBENTUK
PUZZLE AND MATCH UNTUK GURU

A. Pengantar

Angket disampaikan kepada guru, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

tentang kepraktisan komik yang diharapkan dapat menarik minat siswa yang bias

digunakan dalam proses pembelajaran disekolah dan dapat digunakan siswa untuk

belajar secara mandiri. Isian angket ini peneliti butuhkan sebagai data penelitian

yang berjudul “eningkatan Pembelajaran Ipa Dengan Menggunanakan Bahan

Ajar Berbentuk Komik Dan Lks Berbentuk Puzzle and Match di Kelas VIII

SMPN 30 Padang”.

Penulis sangat mengharapkan bantuan berupa pendapat/masukan/
Ibu/Bapak dalam bentuk pengisian angket yang sesuai dengan keadaan
sebenarnya, atas bantuan dan kerjasama Ibu/Bapak , peneliti ucapkan
terimaksih.

B. Petunjuk Pengisian
Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat saudara

pada angket sebagaimana terlampir dengan cara memberikan tanda (√) pada
kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia adalah:

Tidak Termotivasi (TT) = 0 – 50% nilai 1
Kurang Termotivasi (KT) = 51 – 70% nilai 2
Termotivasi (T) = 71 – 90% nilai 3
Sangat Termotivasi (ST) = 91 - 100% nilai 4

C. Angket Uji Motivasi Bahan Ajar Komik dan LKS berbentuk Puzzle and
Match Uutuk Guru

No Pernyataan Penilaian
1 2 3 4

1. Ketertarikan Siswa
1. Belajar dengan komik dapat membangkitkan aktivitas

belajar siswa
2. Penyampaian materi dalam komik ini menarik.
3. Siswa tidak mengantuk jika belajar dengan

menggunakan komik ini.
4. Siswa rileks belajar dan tidak cepat bosan belajar

dengan menggunakan komik ini
2. Proses Penggunaan
5. Belajar dengan menggunkan komik ini lebih praktis

dan mudah
6. Siswa dapat belajar sendiri dengan menggunakan

komik ini jika tidak ada guru atau teman.
7. Siswa dapat belajar menggunakan komik sesuai

dengan kecepatan belajarnya.
8. Guru mudah membantu aktivitas siswa dalam proses
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pembelajaranmenggunakan komik.
9. Komik yang digunakan dapat mengubah peran guru

dari seorang pengajar menjadi fasilisator.
10. Penggunaan komik ini dapat mengurangi baban guru

untuk menjelaskan materi pelajaran berulang-ulang.
11. Penggunaan komik dapat menghemat waktu dan

tenaga guru untuk menuliskan segala sesuatu kepapan
tulis.

12. Penggunaan komik dapat meningkatkan proses
pembelajaran menjadi lebih efektif dan aktif.

13. Kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan melalui
penggunaan komik.

3. Pemahaman Konsep dan Materi
14. Belajar dengan menggunakan media komik ini

membuat siswa mampu menghubungkan pembelajaran
dengan permasalahan yang ada serta mencari
pemecahannya (PS).

15. Komik dapat meningkatkan daya ingat siswa terhadap
materi zat aditif pada makanan.

16. Komik dapat menambah pengetahuan siswa tentang
zat aditif pada makanan.

17. Komik dapat merangsang daya pikir siswa.
18. Daftar istilah dan rangkuman mempermudah siswa

dalam memahami materi.
4. Waktu
19. Belajar dengan menggunakan komik ini tidak

memerlukan waktu yang lama bagi siswa dalam
memahami materi

5. Evaluasi
20. Latihan dalam komik membantu siswa dalam

memahami konsep.
(dimodifikasi dari Wati, 2011: 97)

Kritik Dan Saran
………………………………………………………………………………………
………………………….............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................

Padang 2017
Guru

(……………………)
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Lampiran 3

ANGKET MOTIVASI BAHAN AJAR KOMIK BIOLOGI DAN LKS
BERBENTUK PUZZLE AND MATCH UNTUK SISWA

A. Pengantar

Angket disampaikan kepada siswa, dimaksudkan untuk mendapatkan masukan

tentang bahan ajar komik dan LKS berbentuk purzzle and match yang diharapkan

dapat menarik minat siswa yang bias digunakan dalam proses pembelajaran

disekolah dan dapat digunakan siswa untuk belajar secara mandiri. Isian angket

ini peneliti butuhkan sebagai data penelitian yang berjudul “Peningkatan

Pembelajaran IPA Dengan Menggunanakan Bahan Ajar Berbentuk Komik

Dan LKS Berbentuk Puzzle And Match Di Kelas VIII Smpn 30 Padang

Penulis sangat mengharapkan bantuan berupa pendapat/masukan/
siswa/siswi dalam bentuk pengisian angket yang sesuai dengan keadaan
sebenarnya, atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti ucapkan terimaksih.

B. Petunjuk Pengisian
Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pendapat saudara

pada angket sebagaimana terlampir dengan cara memberikan tanda (√) pada
kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia adalah:

Tidak Termotivasi (TT) = 0 – 50% nilai 1
Kurang Termotivasi (KT) = 51 – 70% nilai 2
Termotivasi (T) = 71 – 90% nilai 3
Sangat Termotivasi (ST) = 91 - 100% nilai 4

C. Angket Uji Motivasi Pembelajaran IPA Dengan Menggunanakan Bahan
Ajar Berbentuk Komik Dan LKS Berbentuk Puzzle And Match untuk siswa
No Pernyataan Penilaian

1 2 3 4
1. Ketertarikan Siswa
1. Belajar dengan komik serta LKS Berbentuk Puzzle

And Match dapat membangkitkan motivasi belajar
saya

2. Saya selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti
pelajaran dengan menggunakan komik serta LKS
Berbentuk Puzzle And Match.

3. Penyampaian materi dalam komik serta LKS
Berbentuk Puzzle And Match ini menarik bagi saya.

4. Saya tidak mengantuk jika belajar dengan
menggunakan komik serta LKS Berbentuk Puzzle And
Match ini.

5. Saya rileks belajar dan tidak cepat bosan belajar
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dengan menggunakan komik serta LKS Berbentuk
Puzzle And Match.

6. Saya mendapatkan hal-hal yang baru yang belum
pernah saya dapatkan sebelumnya dengan
menggunakan komik serta LKS Berbentuk Puzzle And
Match

2. Proses Penggunaan
7. Belajar dengan menggunkan komik serta LKS

Berbentuk Puzzle And Match ini lebih praktis dan
mudah bagi saya

8. Saya dapat belajar sendiri dengan menggunakan
komik serta LKS Berbentuk Puzzle And Match ini
jika tidak ada guru.

9. Saya dapat belajar menggunakan komik serta LKS
Berbentuk Puzzle And Match sesuai dengan
kecepatan belajar saya.

10. Saya dengan mudah dapat meningkatkan motivasi
dalam proses pembelajaran menggunakan komik serta
LKS Berbentuk Puzzle And Match.

11. Saya dapat membaca Bahan ajar komik ini dengan
berulang-ulang.

12. Menggunakan komik dan LKS berbentuk Puzzle and
Match ini dapat meningkatkan aktivitas belajar sya

13. Penggunaan komik serta LKS Berbentuk Puzzle And
Match dapat menghemat waktu bagi saya

14. Saya dapat lebih efektif dan aktif pada proses
pembelajaran dalam Penggunaan komik serta LKS
Berbentuk Puzzle And Match

15. Kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan melalui
penggunaan komik serta LKS Berbentuk Puzzle And
Match bagi saya

3. Pemahaman Konsep dan Materi
16. Belajar dengan menggunakan media komik serta LKS

Berbentuk Puzzle And Match ini membuat saya
mampu menghubungkan pembelajaran dengan
permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari

17. Komik dan LKS Berbentuk Puzzle And Match dapat
meningkatkan daya ingat saya terhadap materi
pembelajaran

18. Komik serta LKS Berbentuk Puzzle And Match dapat
menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran
biologi

19. Komik serta LKS Berbentuk Puzzle And Match dapat
merangsang daya pikir saya.

20. Daftar istilah dan rangkuman dalam komik
mempermudah saya dalam memahami materi.

No Pernyataan Penilaian
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1 2 3 4
4. Waktu
21. Belajar dengan menggunakan komik serta LKS

Berbentuk Puzzle And Match ini tidak memerlukan
waktu yang lama bagi saya dalam memahami materi

Kritik Dan Saran
………………………………………………………………………………………
………………………….............................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................

Padang 2017
siswa

(……………………)
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Lampiran 4

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA YANG BELAJAR
DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN AJAR KOMIK DAN LKS

BERBENTUK PUZZLE AND MATCH

Nama Sekolah : SMP Negeri 30 Padang
Kelas : VIII
Mata Pelajaran : IPA Terpadu
Materi pokok :

Petunjuk pengisian
Amatilah aktivitas siswa selama kegiatan belajar berlangsung, kemudian isilah
lembar observasi dengan prosedur berikut:

a. Tulislah hasil pengamatan anda pada kotak yang sesuai
b. Berilah kode cek list (√) yang sesuai dengan kategori yang diamati.
c. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai pelajaran secara serentak oleh

2 observer.

NO NOMOR PENGAMAT PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
SISWA A1 A2 A3 A4

1 1 P1
P2

2 2 P1
P2

3 3 P1
P2

4 4 P1
P2

5 5 P1
P2

6 6 P1
P2

7 7 P1
P2

8 8 P1
P2

9 9 P1
P2

10 10 P1
P2

11 11 P1
P2
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NO NO SISWA PENGAMAT
PENGAMATAN AKTIVITAS

SISWA
A1 A2 A3 A4

12 12 P1
P2

13 13 P1
P2

14 14 P1
P2

15 15 P1
P2

16 16 P1
P2

17 17 P1
P2

18 18 P1
P2

19 19 P1
P2

20 20 P1
P2

Dst dst P1
P2

JUMLAH
PERSENTASE (%)

KATEGORI/ASPEK YANG DIAMATI
RATA-RATA PERSENTASE DAN

KATEGORI/KELAS
Keterangan
P1 = Pengamat 1
P2 = Pengamat 2

A1 =
Membaca komik dengan sungguh-
sungguh

A2 = Mengajukan pertanyaan
A3 = Menjawab Pertanyaan

A4 =
Menanggapi
jawabanpertanyaan

Padang, ……………..2017
Observer

(……………………….)
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HASIL VALIDASI BAHAN AJAR KOMIK

NO KRITERIA PENILAIAN PENILAIAN VALIDATOR RATA
RATA

KATE
GORIV1 V2 V3 V4 V5 V6

1. Syarat Diktatik
1. Materi pada komik mengacu

pada KTSP
4 3 3 4 4 4 3,66 Sangat

Valid
2. Materi pada komik

menunjang pencapaian SK
dan KD

4 3 3 4 3 4 3,50 Sangat
Valid

3. Materi pada komik sesuai
dengan indikator
pembelajaran.

4 3 3 4 4 4 3,66 Sangat
Valid

4. Komik yang dibuat dapat
mendukung pemahaman
konsep

33 3 4 3 4 3,50 Sangat
Valid

5. Komik yang dibuat dapat
meningkatkan motivasi
belajar siswa.

3 3 3 4 4 3 3,33 Valid

6. Komik yang dibuat sesuai
dengan karakteristik siswa.

3 3 4 3 4 3 3,33 Valid

7. Komik yang dibuat dapat
meningkatkan hasil belajar
siswa.

3 3 3 4 4 3 3,33 Valid

8. Komik dapat digunakan
perorangan dan kelompok.

3 3 4 4 3 3 3,33 Valid

9. Gambar yang ada pada
bahan ajar merangsang daya
pikir dan analisis siswa.

3 3 3 3 4 3 3,16 Sangat
Valid

10. Gambar dan cerita pada
komik dapat merangsang
daya pikir dan analisis siswa.

3 3 3 3 3 4 3,16 Valid

11. Gambar yang disamapaikan
sesuai dengan perkembangan
siswa.

3 3 3 3 4 4 3,33 Valid

12. Latihan dalam komik dapat
mengukur ketercapaian
kompetensi.

3 3 3 4 4 4 3,50 Sangat
Valid

Rata-Rata 3,33 3,06 3,1 3,66 3,66 3,5 3,39 Valid
NO KRITERIA PENILAIAN PENILAIAN VALIDATOR RATA

RATA
KATE
GORIV1 V2 V3 V4 V5 V6

13. Syarat Kontruksi
14. Materi pada komik disajikan

dengan bahasa sederhana
dan jelas serta dekat dengan
kehidupan sehari-hari

3 3 3 4 4 4 3,50 Sangat
Valid

15. Materi pada komik
mengemukakan masalah dan
penyelesaiannya (berbasis

3 3 3 3 4 4 3,33 Valid

4

Lampiran 5
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PS).
16. Kalimat yang digunakan

pada komik mudah dipahami
siswa.

4 3 3 4 4 4 3,66 Sangat
Valid

17. Komik mempunyai identitas
(judul materi).

3 3 4 4 4 3 3,50 Sangat
Valid

18. Pada komik berisi materi
pokok dan rinciannya.

3 3 3 4 3 4 3,33 Valid

19. Ilustrasi pada komik telah
sesuai dan memperjelas
konsep.

3 3 3 3 4 4 3,33 Valid

20. Komik mempunyai tata
urutan yang sesuai dengan
kemampuan siswa

3 3 3 3 4 4 3,33 Valid

21. Daftar istilah pada komik
mempermudah siswa
memahami istilah sulit.

3 4 3 4 4 4 3,66 Sangat
Valid

22. Rangkuman pada komik
membantu pemahaman
materi.

3 3 3 4 4 4 3,50 Sangat
Valid

Rata-Rata 3,11 3,11 3,11 3,66 3,88 3,88 3,45 Valid
NO KRITERIA PENILAIAN PENILAIAN VALIDATOR RATA

RATA
KATE
GORIV1 V2 V3 V4 V5 V6

23. Syarat Teknis
24. Ukuran huruf yang

digunakan pada komik jelas
dan tepat.

3 3 3 3 3 3 3,00 Valid

25. Jenis tulisan yang digunakan
pada komik menarik dan
jelas.

3 3 3 4 4 3 3,33 Valid

26. Komik ini memiliki
pemilihan warna yang
menarik.

3 3 3 4 4 4 3,50 Sangat
Valid

27. Komik ini memiliki cerita
dan penampilan yang
menarik

3 3 3 4 4 4 3,50 Sangat
Valid

Rata-Rata 3,00 3,00 3,00 3,75 3,75 3,50 3.33 Valid
Jumlah 80 76 78 92 94 92 512

Rata-Rata 3,20 3,04 3,12 3,68 3,76 3,68 3,41 Valid

Keterangan:

V1 = Nilai dari validator 1: Dr. Abdul Razak, MS.i
V2 = Nilai dari validator 2: Dr. Ngusman Manaf. M. Hum
V3 = Nilai dari validator 3: Dr. Linda Advinda. M. Kes
V4 = Nilai dari validator 4: Elsi Arfina. SPd
V5 = Nilai dari validator 5: Alexum Diana. SPd
V6 = Nilai dari validator 6: Arminianti, S.Pd, M.M
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Lampiran 6

INSTRUMEN PENILAIAN KELOMPOK UNTUK LKS

NAMA SEKOLAH : SMPN 30 Padang
NAMA GURU : ARNA FERA. S.Si, M.Pd
MATA PELAJARAN : IPA
Konsep / sub konsep :
KELAS /SEMESTER :
Jumlah Siswa : 33 siswa
Kelompok : ............................................

NO Pengamatan yang tercatat 1 2 3 4 5 Jumlah

A Merakit puzzle

B Menjodohkan pertanyaan

C Menyajikan di depan kelas hasil
kerja kelompok

D Menjawab pertanyaan

E Memberikan pendapat komentar

Keterangan :

NO A point 5 Merakit benar ,cepat. Point 4 merakit benar .
point 3 merakit benar , lama point 2 Merakit salah cepat
point 1 merakit salah lambat.

NO B. point 5 Menjodohkan benar ,cepat. Point 4 Menjodohkan benar .
point 3 Menjodohkan benar , lama point 2 Menjodohkan salah cepat
point 1 Menjodohkan salah lambat.

NO C point 5 menyajikan sangat baik Point 4 menyajikan baik
point 3 menyajikan cukup . point 2 menyajikan sedang
point 1 menyajikan kurang lengkap.

NO C, D, E

Point 1 tidak relevan sama sekali dengan topik
point 2 menyimpang dengan topik
Point 3 kurang Relevan dengan topik
Point 4 Masih relevan dengan topik
Point 5 Bermutu sesuai topik

Observer
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Lampiran 7
INSTRUMEN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SECARA INDIVIDU

NOMOR
SISWA

PENGAMAT PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA
A1 A2 A3 A4

1 P1
P2

2 P1
P2

3 P1
P2

4 P1
P2

5 P1
P2

6 P1
P2

7 P1
P2

8 P1
P2

9 P1
P2

10 P1
P2

11 P1
P2

12 P1
P2

13 P1
P2

dsb P1

Keterangan
P1 = Pengamat 1
P2 = Pengamat 2
A1 = Membaca komik dengan sungguh-sungguh
A2 = Mengajukan pertanyaan
A3 = Menjawab Pertanyaan
A4 = Menanggapi jawabanpertanyaan
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Lampiran 8

SOAL EVALUASI PADA SIKLUS 1

MATA PELAJARAN : IPA
KELAS/SEMESTER : VIII/I
TAHUN AJARAN : 2017/2018

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Vitamin dan mineral yang ditambahkan
pada makanan bertujuan untuk
a. memberi rasa manis
b. memberi warna
c. menyedapkan makanan
d. menambah nilai gizi pada makanan

2. Ketika memasak sayur mia tidak lupa
memasukkan vetsin. Tujuan agar sayur
lebih
a. cepat matang
b. sedap
c. tahan lama
d. lunak

3. Pemberian pewarna pada makanan
bertujuan untuk......
a. Menambah daya tahan
b. Menambah cita rasa
c. Menambah daya tarik
d. Membuat makanan jadi lunak

4. Penggunaan cuka pada acar dapat
membuat acar tahan lama karena
mikroba tidak dapat hidup pada…
a. lingkungan yang kering
b. lingkungan yang lembab
c. kondisi yang asam
d. tempat yang tertutup

5. Ragi pada saat pembuatan roti
berfungsi untuk…
a. pewarna
b. pengental
c. pengembang
d. pemutih

6. Zat aditif pada makanan yang berfungsi
untuk mempertahankan penampilan
dan rasa pada makanan termasuk ke
dalam jenis......
a. Pemanis
b. Pewarna
c. Pengawet
d. Penyedap

7. Pemberian penyedap rasa pada
makanan bertujuan untuk.....
a. Menambah warna
b. Menambah daya tahan
c. Menambah cita rasa
d. Membuat lunak

8. Berikut ini zat aditif yang terdapat pada
bahan makanan kecuali,
a. zat perasa
b. zat pemanis
c. zat penyedap
d. zat pengawet

9. Untuk menambah cita rasa suatu
makanan kita dapat menambahkan zat
aditif yang termasuk kelompok ....

a. pengawet
b. pewarna
c. penyedap
d. natrium benzoate

10. Pengertian dari zat aditif adalah
a. bahan yang ditambahkan pada
makanan untuk menambah citarasa
dan nilai gizi makanan

b. bahan yang ditambahkan untuk
berbanyak makanan

c. bahan yang ditambahkan agar
makanan lebih menarik
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d. bahan yang ditambahkan agar
makanan menjadi enak

11. Manfaat penggunaan zat aditif pada
makanan dibawah ini kecuali adalah

a. mengawetkan makanan
b. mengurangi zat gizi pada
makanan

c. menutupi kerusakan yang terdapat
pada makanan

d. membuat penampilan makanan
lebih mengugah selera

12. Dibawah ini yang bukan termasuk
kegunaan zat aditif pada makanan
adalah…
a. memperbaiki kualitas atau nilai gizi
b. membuat makanan agar lebih

menarik
c. meningkatkan cita rasa
d. membuat makanan menjadi lebih

mahal harganya.

13. Tujuan daging kaleng ditambahkan
senyawa nitrat dan nitrit adalah
sebagai berikut kecuali

a. membentuk senyawa perantara yang
tidak dapat dioksidasi

b. memberikan warna merah yang
menarik

c. menghambat pertumbuhan bakteri
pembusuk

d. mengurangi kadar air pada daging
kaleng yang diawetkan

14. Beberapa bahan perwarna dapat
berbahaya bagi manusia karena
a. dapat menurunkan nutrisi makanan
b. dapat mengurangi rasa makanan
c. menyebabkan menurunnya daya

ingat
d. dapat menyebabkan kanker

15. Chinise Restautant Syndrome (CRS)
merupakan gejala alergi akibat
mengkonsumsi makanan yang
mengandung….
a. asam sorbet.
b.Tartrazin.
c. Vensin.

d.Sakarin.

16. Zat pewarna tartrazin dapat
menginduksi reaksi alergi, terutama
orang yang alergi terhadap…
a. telur.
b. protein.
c. aspirin.
d. debu.

17. pada tahun 1992 orang-orang banyak
sakit dan meninggal karena keracunan
biscuit kaleng. Ternyata setelah
diperiksa biscuit tersebut terlalu banyak
menggunakan senyawa natrium
propionat. Senyawa ini termasuk zat
a. penyedap
b. pemanis
c. pewarna
d. pengawet

18. Zat aditif buatan yang berfungsi
sebagai bahan penyedap adalah.....
a. Cuka
b. Penisilin
c. MSG
d. Tartazin

19. Bahan pewarna buatan disebut juga.....
a. Sintesis
b. Glukosa
c. Oplosan
d. Campuran

20. Berikut ini merupakan pengawet
alami, yaitu.....
a. Borak
b. Cuka
c. Sirsak
d. Garam

21. Berikut ini adalah bahan kimia
penyedap makanan yang biasa
ditambahkan pada makanan kecuali
a. momosodium glutamate
b. vetsin
c. ajinimoto
d. asam askorbat

22. Berikut ini bahan pewarna alami
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kecuali
a. daun suji
b. tartrazine
c. kunyit
d. sari paprika

23. Berikut ini adalah contoh zat aditif
buatan yang berfungsi untuk
menambah rasa manis pada minuman
adalah.............
a. Sakarin
b. MSG
c. karoten
d. Asam asetat

24. Zat pengawet yang sering digunakan
pada bakso adalah…

a. nitrat
b. nitrit
c. asam fosfat
d. asam boraks (boraks)

25. Ibu Ani membuat masakan “sate
padang” dengan menggunakan bahan
dan bumbu-bumbu sebagai berikut:
Bahan : daging, beras
Bumbu : kunyit, jahe, lengkuas,
bawang merah, bawang putih,
ketumbar, bumbu penyedap (MSG),
dan daun salam
Zat aditif buatan yang terdapat pada
bumbu “sate padang” di atas adalah
a. kunyit
b. ketumbar
c. jahe
d. bumbu penyedap (MSG)

26. Salah satu contoh zat kimia yang dapat
dipakai untuk memerahkan warna
makanan adalah ....
a. karoten
b. kloroil
c. amaranth
d. caramel

27. Zat pewarna tekstil yang sekarang ini
banyak digunakan sebagai zat pewarna
makanan adalah…
a. rhodamin
b. amarant

c. caramel
d. eritrosin

28. Pemberi warna coklat secara alami
pada makanan adalah
a. caramel
b. klorofil
c. sari paprika
d. kunyit

29. Dibawah ini yang bukan termasuk
kedalam zat pemanis alami adalah
a. gula tebu
b. madu
c. gula aren
d. sakarin

30. bahaan kimia yang ditambahkan pada
adonan roti agar stabil dan tidak
memisah disebut
a. pemanis
b. pewarna
c. pegental
d. pengawet

31. Bang Arman membuat es rasa nanas,
Bang Arman dapat menambahkan
a. butyl butirat
b. isoamil valerat
c. tartrazinbutil butirat
d. isobutyl propionat

32. Untuk menambahkan aroma pada
masakan kita dapat menggunakan
kecuali…
a. lada
b. daun jeruk purut
c. kulit manis
d. daun salam

33. Zat pengembang alami yang
digunakan pada saat kita membuat
donat adalah…..
a. tepung
b. ragi
c. gula
d. garam

34. Asam alginate termasuk zat…
a. pengembang
b. pengental
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c. pemutih tepung
d. penambah aroma

35. Penganti gula untuk penderita
diabetes adalah
a. Aspartam
b. sukrosa
c. laktosa
d. sakarin

Untuk soal no 36-88
data suatu label kemasan mie instan.
Komposisinya adalah sebagai berikut:
Komposisi mie: tepung terigu, minyak
sayur, teping tapiaka, garam, kalium
benzoat, pengental, tartrazin, Cl19140.
Komposisi bumbu: garam, monosodium
glutamate, hydrolysin vegetable protein,
gula, penyedap rasa aroma ayam, bubuk
bawang merah, lada, cabe.

36. Yang termasuk penyedap rasa buatan
adalah
a. garam, bubuk lada, monosodium

glutamate.
b. Penyedap rasa aroma ayam,

Hydrolysin vegetable protein,
monosodium glutamate.

c. Monosodium glutamate, bubuk
bawang merah, gula

d. Hydrolysin vegetable protein,
penyedap rasa aroma ayam, bubuk
cabe

37. pewarna yang digunakan adalah
a. tartrazin
b. 19140Hydrolysin vegetable protein
c. monosodium glutamate
d. bubuk cabe

38. yang bertindak sebagai pengawet
adalah
a. pengental
b. Hydrolysin vegetable protein
c. tartrazin 19140
d. kalium benzoat

39. gambar disamping merupakan jenis
zat

a. penyedap
b. pengawet
c. pemanis
d. pewarna

40. Adi sangat menyukai makanan ringan
karena makanan ringan terasa gurih. Rasa
gurih pada makanan ringan disebabkan
adanya
a. zat penyedap
b. zat pemanis
c. zat pewarna
d. zat pengawet



106

Lampiran 9

SOAL EVALUASI PADA SIKLUS 2

Pilihlah jawaban yang benar.

1. Berikut ini yang tidak termasuk bagian dari zat adiktif adalah…..

a. Ekstasi c. Alkohol

b. kafein d. Tar tembakau

2. Menurut UU narkoba jenis psikotropika yang termsuk golongan III

kecuali

a. amorbarbital c. mogadon

b. brupronorfina d. ganja

3. Menurut UU narkoba jenis psikotropika yang termasuk golongan IV

adalah?

a. Lexotan b. ganja

b. Sabu-sabu c. kafein

4. Akibat mengkonsumsi ekstasi adalah…

a. Mudah tersinggung c. susah tidur

b. Mata sayu d. benar semua

5. Beberapa tindakan atau prilaku yang dapat membantu kalianuntuk

terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika adalah hal-

hal berikut ini kecuali…

a. Aktif berorganisasi

b. Bergaul dengan siapa saja

c. Rajin beribadah

d. Rajin berolahraga

6. Apakah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya…

a. NAPKOZA c. NAPIZA

b. NAPZA d. NAPKOPIZA

7. Gambar dibawah ini yang menunjukkan daun ganja adalah…

a. c.



107

b. d.

8. Singkatan dari MDMA adalah……

a. Methylenedioxy methamphetamine

b. Methyline methamphetamine

c. Methamphetamine methylenedioxy

d. methamphetamine Methyline

9. Salah satu jenis psikotropika yang pencandunya mengkonsumsi

menggunakan suatu alat yang disebut bong adalah……..

a. Inex c. Afetamin

b. Alladin d. Sabu-sabu

10. Dari beberapa jenis psikotropika berikut…….

I. Ekstasi III. Magadon V. Afetamin.

II. Fenetilin IV. Diazepan

Menurut Undang-Undang Narkotika RI tentang narkoba, yang

termasuk narkotika golongan II adalah………

a. I dan II c. IV dan V

b. II dan IV d. III dan IV

11. Menurut Undang-Undang Narkotika RI tentang narkoba, yang

termasuk narkotika golongan III adalah, kecuali….

a. Asetil c. Petidin

b. Dhidrocodeina d. dokstroproposifen

12. Didalam Undang-Undang No berapa…. Dan Tahun berapa…. Yang

menjelaskan tentang narkotika…….

a. UU RI No 20 Tahun 1987 c. UU RI No 22 Tahun 1997

b. UU RI No 20 Tahun 1997 d. UU RI No 22 Tahun 1987

13. Sejenis narkotika golongan I yang bias menimbulkan ketergantungan

adalah…..

a. Ekstasi c. Alkohol
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b. Lafetin d. Tar tembakau

14. Bagian zat pada rokok yang ditunjukkan dengan tanda panah

adalah……..

a. Karbon monoksida c. Vinil klorida

b. Butana d. Aseton

15. Zat berbahaya dalam rokok yang paling efektif menyebabkan timbulnya

kangker paru-paru adalah…….

a. Nikotin c. Tar tembakau

b. Urethane d. Karbon monoksida

16. Dari pernyataan berikut yang merupakan salah satu bentuk pengaruh

langsung akibat kebiasaan suka merokok adalah…….

a. Bronkitis. c. radang saluran pernapasan

b. Tekanan darah tinggi d. peningkatan denyut

jantung

17. Orang yang menghirup asap rokok disebut dengan istilah

perokok………

a. Perokok aktif c. perokok aktif dan pasif

b. Perokok pasif d. Salah semua

18. Orang yang kecanduan merokok digolongkan kedalam kelompok……..

a. Perokok aktif c. perokok aktif dan pasif

b. Perokok pasif d. Salah semua

19. Gas yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna pada

peristiwa merokok adalah…………

a. Butana c. Karbon dioksida

b. Aseton d. Karbon monoksida

20. Bagian dari rokok yang bisa bersifat sebagai zat karsinogenik

adalah……

a. Nikotin c. Amonia

b. Aseton d. Tar tembakau
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Lampiran 10

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS 1

Satuan pendidikan : SMP N 30 Padang
Kelas : VIII (delapan)
Semester : I (Satu)
Mata Pelajaran : IPA - Biologi
Jumlah Pertemuan : 4 x Pertemuan (8 x 40’)

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Memahami kegunaan bahan kimia
dalam kehidupan

1. Mengkomunikasikan informasi tenang
kegunaan dan efek samping bahan kimia

2. Mendeskripsikan bahan kimia alami dan
bahan kimia buatan dalam kemasan yang
terdapat dalam bahan makanan

Indikator Pencapaian Tujuan Pembelajaran

1.1.Mengidentifikasi fungsi dan efek
samping bahan kimia yang
terkandung dalam makanan

1. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi
bahan kimia yang terdapat dalam
makanan

2. Siswa dapat mengetahui efek samping
bahan kimia yang terdapat dalam
makanan

1.2. Mengidentifikasi efek samping
bahan kimia yang terdapat dalam
suatu produk

1.Siswa dapat mengidentifikasi bahan kimia
yang terdapat dalam suatu produk makanan

a. Menjelaskan bahan-bahan kimia
alami dan bahan-bahan kimia
buatan yang dapat digunakan
sebagai bahan pewarna, pemanis,
pengawet dan penyedap yang
terdapat dalam bahan makanan
kemasan

1. Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pewarna.
2. Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pemanis.
3. . Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pengawet.
4. . Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai penyedap
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b. Menjelaskan bahan-bahan kimia
alami dan bahan-bahan kimia
buatan yang dapat digunakan
sebagai bahan penambah aroma,
pengental, pemutih dan
pengembang yang terdapat dalam
bahan makanan kemasan

1. . Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai penambah aroma.
2. . Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pengental
3. . Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pemutih atau pengemulsi.
4. Siswa dapat menjelaskan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan yang dapat
digunakan sebagai pengembang

c. Menunjukkan contoh makanan
yang menggunakan bahan kimia
alami dan buatan

1.Siswa dapat memberikan contoh makanan
yang menggunakan bahan kimia alami
2. Siswa dapat memberikan contoh makanan
yang menggunakan bahan kimia buatan.
3. Siswa dapat menunjukkan contoh produk
yang menggunakn bahan kimia alami dan
buatan.

Karakter siswa yang diharapkan :
 Rasa hormat dan Perhatian (Respect)
 Tekun ( Diligence )
 Gemar Membaca
 Tanggung jawab (Responsibility)
 Disiplin (Discipline)
 Ketelitian (Carefulness)
 Kreatif (Creative)
 Kerja sama (Cooperation)
 Toleransi (Tolerance)
 Percaya diri (Confidence)
 Keberanian (Bravery)

MATERI AJAR

ZAT ADITIF PADAMAKANAN

Fakta

Setiap kita memerlukan makanan untuk mendapatkan energi (karbohidrat dan lemak
untuk pertumbuhan sel-sel baru, mengantikan sel-sel yang rusak (protein)
Makanan tidak tergantung pada suatu ukuran, warna, kelezatan, aroma atau
kesegarannya tetapi tergantung pada kandungan zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
Suatu makanan dikatakan sehat apabila mengandung satu macam zat atau lebih zat
yang dibutuhkan tubuh
Orang tidak akan tertarik pada suatu makanan apabila makanan itu tidak menarik
warnanya, tidak beraroma, tidak kelihatan segar.
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Konsep
Pengertian zat aditif pada makanan zat yang ditambahkan atau dicampurkan pada
waktu pengolahan makanan untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan
cita rasa, memperkaya kandungan gizi dan menjaga makanan agar tidak cepat busuk.
Bahan yang tergolong kedalam zat aditif makanan harus dapat :

1. Memperbaiki kualitas atau nilai gizi makanan
2. Membuat makanan agar lebih menarik
3. Meningkatkan cita rasa makanan
4. Membuat makanan lebih tahan lama dan tidak cepat busuk

Berdasarkan fungsinya zat aditif dikelompokkan atas :
1. Zat pewarwa
2. Zat pemanis
3. Zat pengawet
4. Zat penyedap cita rasa
5. Zat Pewarna

Pemberian warna pada makanan umumnya bertujuan untuk makanan terlihat
lebih segar dan menarik sehingga menimbulkan selera untuk memakannya.
Zat pewarna yang biasa digunakan sebagai zat aditif pada makanan adalah
a. Zat pewarna alami

Dibuat dari ekstrak bagian tumbuhan tertentu misalnya misalnya warna
hijau dari daun pandan atau daun suji, warna kuning dari kunyit, warna
coklat dari buah coklat (karame), warna merah dari daun jati atau sari
paprika, warna orange dari sari wortel. Karena jumlah pilihan warna dari
zat bewarna alami terbatas maka dilakukan upaya mensintesis zat warna
yang cocok pada makanan dari zat-zat kimia.

b. Zat pewarna sintetik
Dibuat dari bahan-bahan kimia, dibandingkan dengan pewarna alami
pewarna sintetik memiliki beberapa kelebihan memiliki pilihan warna
yang lebih banyak, mudah disimpan dan tahan lama. Zat pewarna
sintetik yang bukan untuk makanan dan minuman (pewarna tekstil)
seperti Rhodamin B dapat penyebab karsinogen (penyebab kanker)
contoh :
1. sunset yellow FCF warnanya orange
2. tartrazine warnanya kuning
3. quineline yellow warnanya kuning
4. fast green FCF warnanya hijau
5. briliant blue FCF warnanya biru
6. amarath warnanya merah

 2. Zat Pemanis
Bahan pemanis adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis. Ada dua jenis
bahan pemanis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami,
misalnya gula pasir (gula putih) dan gula merah (gula kelapa atau gula aren),
serta madu. Pemanis buatan, antara lain:
a. Neotam, merupakan pemanis buatan turunan dari Aspartam.
b. Sorbitol, digunakan untuk pasta gigi
c. Aspartam, memiliki kadar kemanisan 200 kali.
d. Sukralosa, memiliki kadar kemanisan 600 kali gula.
e. Siklamat, memiliki kadar kemanisan 50 kali gula.
f. Dulsin, memiliki kadar kemanisan 250 kali gula.
g. Sakarin, memiliki kadar kemanisan 400 kali larutan gula 10 %
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 3. Zat Pengawet
Bahan pengawet makanan adalah bahan yang sudah ditambahkan ke dalam
makanan dengan tujuan yaitu untuk mencegah dan menghambat kerusakan atau
pembusukan makanan. Dengan pemberian zat pengawet, proses fermentasi
(pembusukan), pengasaman, atau penguraian karena aktivitas mikroorganisme
dapat dicegah sementara waktu.
Ada dua macam cara pengawetan pada makanan,yaitu pengawet alami dan
pengawetan buatan.
a. Pengawetan alami itu dengan cara
• Menggunakan gula dan penggaraman, contohnya pembuatan manisan.
• Pengasapan, contohnya pada kelapa.
• Pendinginan, contohnya pada ikan dan buah-buahan.
b. Pengawet buatan, biasanya dilakukan dengan pemberian senyawa

kimia,seperti:
• Garam benzoat digunakan untuk sirup, margarin, dan kecap.
• Asam benzoat dan natrium benzoat: dipakai untuk pengawet minuman,

jus buah, saus, dan kecap.
• Asam propionat dan natrium propionat: dipakai pada pengawet roti dan keju.
• Asam sorbat: dipakai untuk pengawet keju.

 4. Zat penyedap rasa
Penyedap rasa adalah bahan yang berfungsi untuk meningkatkan cita rasa
makanan sehingga menambah rasa nikmat dan memperjelas rasa. Salah satu
bahan penyedap sintetis yang populer adalah Monosodium Glutamat (MSG) atau
vetsin. Penggunaan MSG berlebihan itu berbahaya dan dapat menimbulkan
Chinese Restaurant Syndrome (CRS), yang ditandai dengan sesak napas, sakit
dada, pusing, dan mudah letih. Bahan pengawet sintetis lainnya adalah HVP
(Hydrolisyn Vegetable Protein), garam guainat, dan garam inosinat. Bahan
penyedap alami contohnya kayak biji pala, cengkeh, daun salam, sereh, kayu
manis, lada, laos, bawang putih, kaldu sapi, dan kaldu ayam.

 Efek samping zat aditif pada makanan
1. Zat pewarna Menimbulkan alergi, kanker hati, menyebabkan hyperthyroid

2. Zat pemanis Menyebabkan kanker kantong kemih (sakarin)
Gangguan saraf dan tumor otak (Aspartam) Mutagenik

3. zat pengawet Menyebabkan sesak napas gatal-gatal dan bengkak (sulfit),
BHT dan BHA ( dapat menyebabkan kelainan kromosom
pada orang yang alergi dengan aspirin)

4. Zat penyedap Kerusakan otak, kelainan hati, trauma, stress, demam tinggi,
mempercepat proses penuaan, mual, muntah, migren, asma,
ketidakmampuan belajar dan depresi

Bahan aditif lainnya, adalah bahan pengental, pengembang, penambah aroma dan
pemutih. bahan pengental pada makanan berguna untuk membuat
campuran/suspensi menjadi homogen dan tercampur sempurna. Bahan pengental
digunakan untuk pembuatan saus (saus tomat, sambal, kecap, dan mayonaise).
Bahan pengental saus yang digunakan adalah tepung (tepung beras atau maizena),
cornstarch (krim kental segar), liaison (susu dan kuning telur) dan egg yolk
(kuning telur). CMC, gliserin, dan asam alginat. bahan pengembang banyak
digunakan dalam industri makanan, baik kue basah maupun kue kering. Bahan
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pengembang alami berupa ragi. Bahan pengembang buatn berupa backing
powder, soda kue dan TBM.

Primsip

Zat aditif zat yang ditambahkan pada makanan pada saat pengolahan
makanan. Penambahannya zat aditif pada makanan tidak boleh melebihi ketentuan
BPOM

Prosedur

Siswa terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian zat aditif pada
makanan, fungsi zat aditif pada makanan, macam-macam zat aditif pada makanan
( zat pewarna, pemanis, pengawet dan penyedap). Sebelum pempelajari tentang
efek samping zat aditif pada makanan.

ALOKASI WAKTU

Beban belajar Waktu
(Menit)

Bentuk kegiatan / tugas

TM 1 x 40
2 x 40

2 x 40

2 x 40
1 x 40

- Belajar dengan bahan ajar komik
- Tanya jawab tentang materi zat aditif pada makanan
- Mengerjakan latihan pada bahan ajar komik
- Mengerjakan LKS bentuk puzzle and match
- Mengidentifikasi jenis produk yang menggunakan

bahan makanan alami dan buatan.
- Presentasi LKS kedepan kelas
- Tes hasil belajar

PT 60 - Mencari dirumah nama-nama tumbuhan yang
digunakan untuk pewangi, pemanis, pewarna dan
penyedap makanan

METODE PEMBELAJARAN

1. Tanya jawab
2. Tugas Individu
3. Diskusi kelompok
4. Diskusi Informasi

MODEL PEMBELAJARAN

1. Pembelajaran langsung
2. Kooperatif learning

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 dan 2 (4 x 40 menit)

Kegiatan
waktu Peralatan

mendukung
Ket

A. Pendahuluan
Absensi
Apersepsi
Menanyakan kepada siswa “Sebutkan 4 macam
bahan kimia rumah tangga berdasarkan
kegunaan” (Percaya diri)

10 menit
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- Motivasi
Menanyakan kepada siswa “bagaimana dengan
makanan yang kita makan, apakah ada juga
bahan kimianya, berupa apa bahannya?”
(Percaya diri dan berani)
Menyampaikan tujuan pembelajaran

-Tujuan
Untuk mengetahui fungsi dan efek samping
kimia makanan

B. Inti
Eksplorasi
1. Siswa membaca komik tentang Zat aditif pada
makanan yang dibagikan oleh guru (Ingin tahu,
gemar membaca).

Elaborasi
2. Melakukan diskusi kelas tentang fungsi dan
efek sampng zat aditif pada makanan (kreatif,
kerjasama, tanggung jawab, toleransi, berani)

3. Siswa membuat kesimpulan dari diskusi dan
Tanya jawab (Tekun)

Konfirmasi
1. Bersama siswa guru menarik kesimpulan
dari hasil diskusi siswa (Kreatif dan tekun).

2. Memberi penguatan dan menyimpulkan hasil
diskusi kelompok (Kreatif, teliti)

C. Penutup
Mengerjakan latihan yang ada didalam bahan
ajar komik (Disiplin)

30 menit

50 menit

10 menit

60 menit

Buku komik

Pertemuan ke 2 (4 x 40 menit)

Kegiatan waktu Peralatan
mendukung

Ket

A. Pendahuluan
- Absensi
- Appersepsi

Menanyakan kepada siswa apa saja zat kimia yang
berperan sebagai pemanis, penyedap, pengawet dan
pewarna “ Percaya diri)
Motivasi
Menanyakan kepada siswa “apa efeknya memakan
makanan mengandung zat pewarna dalam jangka
waktu panjang ?” (Percaya diri dan berani)
Menyampaikan tujuan pembelajaran

- Tujuan
mengidentifikasi bahan kimia yang terdapat dalam
suatu produk makanan

10



115

B. Inti
Kegiatan Inti

Eksplorasi
1. Guru meminta siswa duduk di

kelompoknya (Toleransi)
2. Guru membagikan LKS berbentuk puzzle

and Match.
3. Guru Menjelaskan cara penggunaan LKS

berbentuk puzzle and match.(Teliti dan
hati-hati)

Elaborasi
1. Guru meminta setiap kelompok siswa

untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya

Konfirmasi
2. Guru meminta salah satu kelompok untuk

menjelaskan kembali tentang materi yang
telah didiskusikan

3. Guru memberikan penghargaan pada
siswa/kelompok yang memiliki kinerja
terbaik

A. Penutup
1. Guru membantu siswa merangkum

pelajaran (Teliti)
2. Guru menanyakan pada siswa tentang apa

yang belum dipahami
3. Evaluasi (Tes tulis pilihan ganda) (jujur)
4. Guru memberi tugas tentang zat adiktif dan

psikotropika (Disiplin)

40
menit

30
menit

10
menit

80
menit

Buku komik
Puzzle and
Match zat
additif pada
makanan

PENILAIAN

Prosedur penilaian
Aspek penilaian Jenis tagihan Bentuk tagihan

Sikap
Kognitif

individu
Tugas individu

Lembar pengamatan sikap
Tes pilihan ganda

Penilaian Sikap pada saat diskusi (Aktivitas)

No Nama Siswa Sikap
Membaca
komik

Mengajukan
pertanyaan

Menjawab
pertanyaan

Menangapi
jawaban
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Penilaian Kognitif/ Pengetahuan

Instrumen : Ada pada lampiran

Format Penilaian
Norma penilaian

a. Pilihan ganda: benar skor 1 dan salah skor 0
b. Standar kelulusan : siswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai ≥ 80

Lembar Penilaian

Lembar penilaian
Skor total

Persen nilai

kelulusan lulus

Tidak lulus

Tindak lanjut Remedy

Melanjutkan

pengayaan

Nilai pengetahuan dan pemahaman konsep

SUMBER

1. Buku komik zat aditif pada makanan
2. Buku IPA, Bsc
3. Buku kimia SMP

Diketahui : Padang, Juli 2017
Kepala SMP N 30 Padang Guru Mata Pelajaran IPA

FIRDAUS.Z, S.Pd, MM ARNA FERA. S. Si, M.Pd
NIP. 195810101984121001 NIP. 198001042005012007
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Lampiran 11

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) SIKLUS 2

Satuan Pendidikan : SMPN 30 PADANG
Semester/Kelas : I/VIII
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Jumlah Pertemuan : 160 menit (4 x Pertemuan)

A. Standar Kompetensi

Memahami kegunaan bahan kimia dalam kehidupan.

B. Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan sifat pengaruh zat adiktif dan psikotropika.

C. Indikator pencampaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian zat adiktif dan psikotropika

2. Menjelaskan sisfat zat adiktif dan psikotropika.

3. Menjelaskan dampak negatif zat adiktif (rokok dan minuman keras) dan

psikotropika bagi kesehatan, ekonomi, dan sosial.

4. Menjelaskan cara menghindari diri dari zat adiktif dan psikotropika

5. Menjelaskan zat adiktif dan psikotropika dari segi sudut pandang agama.

6. Menjelaskan dampak negatif zat adiktif dan psikotropika dipandang dari

segi agama.

D. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan I

1. Siswa dapat menjelaskan perbedaan zat adiktif dan psikotropika.

2. Siswa dapat menyebutkan beberapa contoh zat adiktif dan psikotropika.

3. Siswa dapat menjelaskan UU RI tentang zat adiktif dan psikotropika.

4. Siswa dapat menjelaskan dampak negatif merokok dan minuman keras

bagi kesehatan ekonimi sosial.

5. Siswa dapat memahami Al-Quran tentang zat adiktif dan psikotropika.

6. Siswa dapat mengetahui dampak negatif dari zat adiktif dan psikotropika

dari sudut pandang agama.

7. Siswa dapat mengetahui cara menghindari diri dari zat adikif dan

psikotropika.

E. Materi Pembelajaran
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1. Pengertian zat adiktif dan psikotropika.

2. Jenis zat adiktif dan psikotropika.

F. Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Diskusi

4. Tugas Individu

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.

1. Pertemuan I, 2 dan 3 (6x 40 menit)

a. Pendahuluan

- Berdoa (contoh nilai yang ditanamkan adalah taqwa).

- Mengecek kehadiran siswa (contoh nilai yang ditanamkan: disiplin)

- Menanyakan kabar siswa-dengan pokus pada mereka yang tidak

datang dan/atau yang pada pertemuan sebelumnya tidak datang

(contoh nilai yang ditanamkan adalah empati, peduli)

- Apersepsi: guru menayakan siapa yang pernah mendengar berita

tentang tertangkapnya bandar narkoba.

- Motivasi:

 Peserta didik diminta menjelaskan sekilas tentang akibat

narkoba.

- Guru mengimformasikan tujuan pembelajaran.

b. Kegiatan inti

- Guru membagikan komik kepada siswa

- Siswa membaca komik yang telah dibagikan

- Guru memberikan penjelasan seputar materi untuk memancing

timbulnya pertanyaan

- Melakukan diskusi kelas tentang zat adiktif dan pskotropika,

- pandangan Agama tentang zat adiktif dan pzikotropika

- dampak buruk zat adiktif dan psikotropika bagi kesehatan,

ekonomi, dan sosial.

- Membagi siswa menjadi 8 kelompok

- Siswa duduk berkelompok
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- Guru membagikan LKS berbentuk berbentu Puzzle and Match

- Siswa mengerjakan LKS berbentuk Puzzle and Match

- Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok

didepan kelas

- Siswa membuat kesimpulan dari diskusi dan Tanya jawab.

(contoh nilai-nilai yangditanamkan melalui kegiatan diatas: tanggung

jawab, saling menghargai pendapat, percaya diri, tidak sombong,

menyadari akan kebesaran sang pencipta, menambah keyakinan terhadap

sang pencipta, dll).

c. Penutup

- Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran.

- Memberikan penguatan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok

- Penilaian

- Refleksi: peserta didik mengungkapkan kesan terhadap pentingnya

mempelajari zat adiktif dan psikotropika.

- Guru memberikan pesan dan kesan kepada siswa seputar zat adiktif

dan psikotropika dan nilai-nilai agama.

- Guru mengimformasikan kepada peserta didik bahwa pertemuan

berikutnya akan diadakan tes hasil belajar.

- Berdoa dan keluar kelas dengan tertip pada waktunya

2. Pertemuan 4.

1. Penilaian Hasil Belajar

- Instrument : ada pada lampiran

- Prosedur Penilaian

Aspek

Penilaian

Jenis Tagihan Bentuk Tagihan Ket

Kognitif Tugas Individu Tes Pilihan Ganda -

2. Format Penilaian

1. Norma penilaian
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- Pilihan ganda : benar skor 1 dan salah skor 0

2. Standar Kelulusan

- Siswa dikatakan lulus jika memperoleh nilai ≥ 80

3. Lembar penilaian

Lembar Penilaian

Skor Total
Persen Nilai

Kelulusan Lulus

Tidak lulus

Tidak Lanjut Remedi

Melanjutkan

Pengayaan

Nilai pengetahuan dan nilai pengetahuan agama.

H. Sumber Belajar

1. Komik zat adiktif dan psikotropika

2. Buku acuan yang relevan

3. Buku biologi kelas VIII Erlangga

4. Buku biologi kelas VIII Erlangga

Diketahui : Padang, Juli 2017
Kepala SMP N 30 Padang Guru Mata Pelajaran IPA

FIRDAUS.Z, S.Pd, MM ARNA FERA. S. Si, M.Pd
NIP. 195810101984121001 NIP. 198001042005012007
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Lampiran 12
PERHITUNGAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS VIII SMP 30

PADANG PADA SIKLUS I

NO
NOMOR

PENGAMAT
PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SISWA A1 A2 A3 A4
1 1 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
2 2 P1 √

P2 √
3 3 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
4 4 P1 √ √

P2 √ √
5 5 P1 √

P2 √
6 6 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
7 7 P1 √ √ √

P2 √ √ √
8 8 P1 √ √ √

P2 √ √ √
9 9 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
10 10 P1 √ √

P2 √ √
11 11 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
12 12 P1 √ √ √

P2 √ √ √
13 13 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
14 14 P1 √

P2 √
15 15 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
16 16 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
17 17 P1 √ √

P2 √ √
18 18 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
19 19 P1 √ √ √

P2 √ √ √
20 20 P1 √ √ √
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P2 √ √ √
21 21 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
22 22 P1 √ √ √

P2 √ √ √
23 23 P1 √ √ √

P2 √ √ √
24 24 P1 √ √ √

P2 √ √ √
24 24 P1 √ √ √

P2 √ √ √
26 26 P1 √ √

P2 √ √
27 27 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
28 28 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
29 29 P1 √ √

P2 √ √
30 30 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
31 31 P1 √ √ √

P2 √ √ √
32 32 P1 √

P2 √
33 33 P1 √ √ √

P2 √ √ √
JUMLAH 64 48 46 38

PERSENTASE (%) 96,96 72,72 69,69 57,57
KATEGORI/ASPEK YANG

DIAMATI
SANGAT
AKTIF AKTIF AKTIF

CUKUP
AKTIF

RATA-RATA PERSENTASE DAN
KATEGORI/KELAS 74,23 AKTIF

Keterangan
P1 = Pengamat 1
P2 = Pengamat 2
A1 = Membaca komik dengan sungguh-sungguh
A2 = Mengajukan pertanyaan
A3 = Menjawab Pertanyaan
A4 = Menanggapi jawabanpertanyaan
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Lampiran 13
PERHITUNGAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA KELAS VIII SMP 30

PADANG PADA SIKLUS 2

NO
NOMOR

PENGAMAT
PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SISWA A1 A2 A3 A4
1 1 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
2 2 P1 √ √ √

P2 √ √ √
3 3 P1 √ √ √

P2 √ √ √
4 4 P1 √ √

P2 √ √
5 5 P1 √ √ √

P2 √ √ √
6 6 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
7 7 P1 √ √

P2 √ √
8 8 P1 √ √

P2 √ √
9 9 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
10 10 P1 √ √

P2 √ √
11 11 P1 √ √ √

P2 √ √ √
12 12 P1 √ √ √

P2 √ √ √
13 13 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
14 14 P1 √

P2 √
15 15 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
16 16 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
17 17 P1 √

P2 √
18 18 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
19 19 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
20 20 P1 √ √
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P2 √ √
21 21 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
22 22 P1 √ √

P2 √ √
23 23 P1 √ √ √

P2 √ √ √
24 24 P1 √ √

P2 √ √
24 24 P1 √ √ √

P2 √ √ √
26 26 P1 √ √

P2 √ √
27 27 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
28 28 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
29 29 P1 √ √

P2 √ √
30 30 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
31 31 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
32 32 P1 √ √ √ √

P2 √ √ √ √
33 33 P1 √ √ √

p2 √ √ √
JUMLAH 64 42 48 44

PERSENTASE (%) 100 63,63 72,72 66,66
KATEGORI/ASPEK YANG

DIAMATI
SANGAT
AKTIF AKTIF AKTIF AKTIF

RATA-RATA PERSENTASE DAN
KATEGORI/KELAS 75,75 AKTIF

Keterangan
P1 = Pengamat 1
P2 = Pengamat 2
A1 = Membaca komik dengan sungguh-sungguh
A2 = Mengajukan pertanyaan
A3 = Menjawab Pertanyaan
A4 = Menanggapi jawabanpertanyaan
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Lampiran 14

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS KELOMPOK PADA SAAT MENGERJAKAN LKS
BERBENTUK PURZLE AND MATCH PADA SIKLUS I

NO PENGAMATAN YANG
TERCATAT

KELOMPOK

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merakit puzzle 3 5 3 4 3 4 3 3

2
Menyajikan di depan kelas
hasil kerja kelompok 2 4 3 3 3 3 2 4

3 Mengajukan pertanyaan 3 4 3 3 2 3 4 4

4 Menjawab pertanyaan 3 5 4 3 3 3 3 4

5
Memberikan pendapat
komentar 2 5 4 4 3 3 3 3

Jumlah 13 23 17 17 14 16 15 18

Cukup Hebat Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik

Ket : 21 - 25 = Hebat

16 - 20 = Baik

11 - 15 = Cukup
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Lampiran 15

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS KELOMPOK PADA SAAT MENGERJAKAN LKS
BERBENTUK PURZLE AND MATCH PADA SIKLUS 2

NO
PENGAMATAN YANG

TERCATAT

KELOMPOK

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Merakit puzzle 3 5 4 5 4 4 3 4

2
Menyajikan di depan kelas
hasil kerja kelompok 3 5 4 5 4 3 3 4

3 Mengajukan pertanyaan 4 4 3 4 3 3 4 4

4 Menjawab pertanyaan 3 5 4 4 3 3 3 4

5
Memberikan pendapat
komentar 2 5 4 4 3 3 3 3

Jumlah 15 24 19 22 17 16 16 19

Cukup Hebat Baik Hebat Baik Baik Baik Baik

Ket : 21 - 25 = Hebat

16 - 20 = Baik

11 - 15 = Cukup
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Lampiran 16

NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII SMPN 30
PADANG PADA SIKLUS 1

NO NOMOR SISWA SKOR NILAI KETUNTASAN
1 1 32 80.0 Tuntas
2 2 33 82.5 Tuntas
3 3 37 92.5 Tuntas
4 4 36 90.0 Tuntas
5 5 36 90.0 Tuntas
6 6 33 82.5 Tuntas
7 7 35 87.5 Tuntas
8 8 31 77.5 Tidak Tuntas
9 9 31 77.5 Tidak Tuntas
10 10 33 82.5 Tuntas
11 11 30 75.0 Tidak Tuntas
12 12 35 87.5 Tuntas
13 13 34 85.0 Tuntas
14 14 37 92.5 Tuntas
15 15 36 90.0 Tuntas
16 16 36 90.0 Tuntas
17 17 33 82.5 Tuntas
18 18 36 90.0 Tuntas
19 19 35 87.5 Tuntas
20 20 31 77.5 Tidak Tuntas
21 21 35 87.5 Tuntas
22 22 35 87.5 Tuntas
23 23 36 90.0 Tuntas
24 24 36 90.0 Tuntas
25 25 35 87.5 Tuntas
26 26 29 72.5 Tidak Tuntas
27 27 34 85.0 Tuntas
28 28 33 82.5 Tuntas
29 29 32 80.0 Tuntas
30 30 33 82.5 Tuntas
31 31 39 97.5 Tuntas
32 32 38 95.0 Tuntas
33 33 28 70.0 Tidak Tuntas

Jumlah 1123 2807.5 Tuntas
Rata-Rata 34.030 80.2

KKM = 80
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Lampiran 17

NILAI HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII SMPN 30 PADANG
PADA SIKLUS 2

KKM = 80

NO NOMOR SISWA SKOR NILAI KETUNTASAN
1 1 18 90.0 Tuntas
2 2 18 90.0 Tuntas
3 3 16 80.0 Tuntas
4 4 16 80.0 Tuntas
5 5 14 75.0 Tidak Tuntas
6 6 17 85.0 Tuntas
7 7 18 90.0 Tuntas
8 8 19 95.0 Tuntas
9 9 18 85.0 Tuntas
10 10 19 95.0 Tuntas
11 11 16 80.0 Tuntas
12 12 16 80.0 Tuntas
13 13 19 95.0 Tuntas
14 14 18 90.0 Tuntas
15 15 14 70.0 Tidak Tuntas
16 16 18 90.0 Tuntas
17 17 19 95.0 Tuntas
18 18 18 90.0 Tuntas
19 19 16 80.0 Tuntas
20 20 16 80.0 Tuntas
21 21 16 80.0 Tuntas
22 22 19 95.0 Tuntas
23 23 17 85.0 Tuntas
24 24 17 85.0 Tuntas
25 25 18 90.0 Tuntas
26 26 15 75.0 Tidak Tuntas
27 27 19 95.0 Tuntas
28 28 17 85.0 Tuntas
29 29 19 95.0 Tuntas
30 30 18 90.0 Tuntas
31 31 20 100.0 Tuntas
32 32 19 95.0 Tuntas
33 33 18 90.0 Tuntas

Jumlah 575 2875.0 Tuntas
Rata-Rata 17.424 87.1
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Lampiran 18

Angket Motivasi Siklus 1 Mennurut Penilaian Observer

NO NOMOR OBSERVER
RATA-
RATA TINGKAT KRITERIA

PERNYATAAN O.1 O.2 MOTIVASI
1 1 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
2 2 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
3 3 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
4 4 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
5 5 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
6 6 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
7 7 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
8 8 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
9 9 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
10 10 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
11 11 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
12 12 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
13 13 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
14 14 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
15 15 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
16 16 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
17 17 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
18 18 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
19 19 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
20 20 4 3 3.500 87.500 Termotivasi

Rata-Rata 3.350 83.750 Termotivasi

Keterangan

O.1 = : KASMERA IDA. S.Pd

O.2 = : ALEXUMDIANA.SPd
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Lampiran 19

HASIL UJI MOTIVASI BAHAN AJAR KOMIK DAN LKS BERBENTUK
PURZLE ANDMATCH MENURUT PENILAIAN OBSERVER PADA SIKLUS 2

NO NOMOR OBSERVER
RATA-
RATA TINGKAT KRITERIA

PERNYATAAN O.1 O.2 MOTIVASI
1 1 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
2 2 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
3 3 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
4 4 3 3 3.000 75.000 Termotivasi
5 5 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
6 6 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
7 7 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
8 8 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
9 9 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
10 10 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
11 11 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
12 12 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
13 13 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi
14 14 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
15 15 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
16 16 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
17 17 4 3 3.500 87.500 Termotivasi
18 18 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
19 19 3 4 3.500 87.500 Termotivasi
20 20 4 4 4.000 100.000 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.650 91.250 Sangat Termotivasi

Keterangan

O.1 = : KASMERA IDA. S.Pd

O.2 = : ALEXUMDIANA.SPd
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Lampiran 20
Angket Motivasi siklus 1 mennurut Penilaian Siswa

N
O

NOMOR NO URUT SISWA RATA
-

RATA

TINGKA
T

KRITERIA

PERNYATAA
N 123456789

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3

KEPRAK
TISAN(%

)

I Minat Siswa

1 1 333333333 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.364 84.091 Termotivasi

2 2 333333333 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3.485 87.121 Termotivasi

3 3 334333343 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3.576 89.394 Termotivasi

4 4 333333333 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.485 87.121 Termotivasi

5 3 333343344 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.545 88.636 Termotivasi

6 3 333323434 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.485 87.121 Termotivasi

Rata-Rata 3.490 87.247 Termotivasi

II Proses Penggunaan
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7 7 333334344 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.515 87.879 Termotivasi

8 8 434333333 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3.576 89.394 Termotivasi

9 9 433343444 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.727 93.182 Sangat Termotivasi

10 10 433344333 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

11 11 433333333 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.424 85.606 Termotivasi

12 12 333333433 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3.394 84.848 Termotivasi

13 13 433333333 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3.273 81.818 Termotivasi

14 14 433333333 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3.273 81.818 Termotivasi

15 15 433333333 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3.333 83.333 Termotivasi

Rata-Rata 3.461 86.532 Termotivasi

III Pemahaman Konsep dan Materi

16 16 333334334 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.545 88.636 Termotivasi

17 17 333343333 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.485 87.121 Termotivasi

18 18 334343334 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.545 88.636 Termotivasi
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19 19 333444334 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.515 87.879 Termotivasi

20 20 334343334 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.576 89.394 Termotivasi

Rata-Rata 3.533 88.333 Termotivasi

IV Waktu

21 21 434343343 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

V Evaluasi

22 22 433434343 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.606 90.152 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.606 90.152 Sangat Termotivasi

Total 17.729 443.173

RATA-RATA 3.540 88.630 Termotivasi
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Lampiran 21. Angket Motivasi Siklus 2 Mennurut PenilaianSiswa

N
O

NOMOR NO URUT SISWA RATA
-

RATA

TINGKAT

KRITERIAPERNYATAA
N 123456789

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6

2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3

KEPRAKTI
SAN(%)

I Minat Siswa

1 1 434333333 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3.424 85.606 Termotivasi

2 2 433333333 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3.545 88.636 Termotivasi

3 3 334333343 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3.576 89.394 Termotivasi

4 4 433443333 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.697 92.424 Sangat Termotivasi

5 3 434444444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.879 96.970 Sangat Termotivasi

6 3 434343434 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.626 90.657 Sangat Termotivasi

II Proses Penggunaan

7 7 444334344 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.758 93.939 Sangat Termotivasi
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8 8 434334444 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.818 95.455 Sangat Termotivasi

9 9 433343444 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.758 93.939 Sangat Termotivasi

10 10 433344333 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

11 11 433334333 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3.455 86.364 Termotivasi

12 12 433333444 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3.515 87.879 Termotivasi

13 13 433343334 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3.364 84.091 Termotivasi

14 14 433343333 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3.333 83.333 Termotivasi

15 15 433343334 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3.424 85.606 Termotivasi

Rata-Rata 3.562 89.057 Termotivasi

III Pemahaman Konsep dan Materi

16 16 433444344 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3.697 92.424 Sangat Termotivasi

17 17 433343333 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.636 90.909 Sangat Termotivasi

18 18 444343344 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.758 93.939 Sangat Termotivasi

19 19 443444334 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.758 93.939 Sangat Termotivasi
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20 20 444343344 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.727 93.182 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.715 92.879 Sangat Termotivasi

IV Waktu

21 21 434344344 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3.727 93.182 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.727 93.182 Sangat Termotivasi

V Evaluasi

22 22 433434343 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.697 92.424 Sangat Termotivasi

Rata-Rata 3.697 92.424 Sangat Termotivasi

Total 18.291 458.200

RATA-RATA 3.650 91.640 Sangat Termotivasi
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Lampiran 22

Gambar Yang Digunakan Untuk Pembuatan Puzzle Pada Siklus 1
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Lampiran 23

Gambar Yang Digunakan Untuk Pembuatan Puzzle Pada Siklus 2
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Lampiran 24
Huruf dibelakang Purzzle

F H D
K A B
E G J
C I L
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Lampiran 20
Angka Tempat Menempelkan Puzzle

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Lampiran 25

LKS PURZZLE DAN MATCH SIKLUS 1

Menjodohkan pertanyaan pada siklus I

1. Pada lembaran pertama. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan dengan
memilih jawaban yang ada disamping kanan.

2. Ambillah jawaban yang benar, pada guntingan purzzle yang telah disediakan.
3. tempelkan jawaban pada kertas dengan posisi dibalik pada lembaran kedua
4. tempelkan sesuai dengan nomor urutnya pada kertas yang disediakan
5. setelah selesai hingga membentuk sebuah gambar yang benar
6. tempelkan hasil kerja tersebut dipapan tulis

MENJODOHKAN PERTANYAAN DENGAN JAWABAN UNTUK SIKLUS 1

1 Zat pewarna amarant dapat menyebabkan makanan
menjadi berwarna (merah)

A Garam

2 Zat aditif pada makanan yang berfungsi untuk
mempertahankan penampilan agar makanan tersebut
lebih menarik adalah (pewarna)

B Vetsin

3 Untuk menambah cita rasa suatu makanan kita dapat
menambahkan zat aditif yang termasuk kelompok
(penyedap)

C Penyedap

4 Chinise Restautant Syndrome (CRS) merupakan
gejala alergi akibat mengkonsumsi makanan yang
mengandung (Vetsin)

D Sakarin

5 pada tahun 1992 orang-orang banyak sakit dan
meninggal karena keracunan biscuit kaleng. Ternyata
setelah diperiksa biscuit tersebut terlalu banyak
menggunakan senyawa natrium propionat. Senyawa
ini termasuk zat (pengawet

E Alami

6 Berikut ini merupakan pengawet alami (garam F Formalin
7 Daun suji, kunyit termasuk pewarna (alami) G Karamel
8 Zat pewarna tekstil yang sekarang ini banyak

digunakan sebagai zat pewarna makanan adalah
(rodamin)

H Ragi

9 Pemberi warna coklat secara alami pada makanan
adalah (caramel)

I Pewarna

10 Penganti gula untuk penderita diabetes adalah
(sakarin)

J Rodamin B

11 Zat pengembang alami yang digunakan pada saat kita
membuat donat adalah (ragi)

K Pengawet

12 Bahan pengawet mayat yang tidak boleh diberikan pada
makanan adalah (formalin)

L Merah
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Lampiaran 26

LKS PURZZLE DAN MATCH SIKLUS 2

MENJODOHKAN PERTANYAAN DENGAN JAWABAN UNTUK SIKLUS 2

1. Pada lembaran pertama. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan dengan
memilih jawaban yang ada disamping kanan.

2. Ambillah jawaban yang benar, pada guntingan purzzle yang telah disediakan.
3. tempelkan jawaban pada kertas dengan posisi dibalik pada lembaran kedua
4. tempelkan sesuai dengan nomor urutnya pada kertas yang disediakan
5. setelah selesai hingga membentuk sebuah gambar yang benar
6. tempelkan hasil kerja tersebut dipapan tulis

1 Zat berbahaya dalam rokok yang paling efektif
menyebabkan timbulnya kanker paru-paru adalah
(Nikotin)

A Karbon
Monoksida

2 Getah bahan baku narkotik yang diperoleh dari buah
candu yang belum matang adalah (opium

B Amfetamin

3 Narkoba golongan 1 yang berpotensi menyebabkan
kecanduan adalah (Heroin)

C Aktif

4 Psikotropika golongan IV yang berpotensi ringan
penyebab ketergantungan dan dapat digunakan dengan
resep dokter adalah (Amfetamin)

D Nikotin

5 Gas yang diperoleh dari pembakaran tidak sempurna
pada rokok, yang lebih mudah berikatan dengan Hb
dalam darah, bisa mengakibatkan keracunan adalah
(Karbon monoksida)

E Napza

6 Manfaat positif penggunaan alkohol dalam bidang
industry (antiseptic

F Heroin

7 Zat termasuk psikotropika yang berbentuk Kristal
tidak berwarna, dan tidak berbau adalah (sabu-sabu)

G Undang-undang
no 35 thn 2009

8 Undang-undang yang menjelaskan tentang narkotika
( Undang-undang no 35 tahun 2009)

H Opium

9 singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya
(Napza)

I Sangat energik

10 Menurut UU narkoba jenis psikotropika yang
termasuk golongan IV adalah (Diazepam)

J Sabu-sabu

11 Akibat mengkonsumsi ekstasi adalah (Sangat energik) K Antiseptik

12 Orang yang menghirup asap rokok disebut dengan
istilah perokok (aktif)

L Diazepan
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Lampiran 27

Hasil Dokumentasi Pada Siklus 1

Gambar 3. Siswa membaca komik (Koleksi pribadi 2017)

Gambar 4. Siswa membaca komik yang sedang diamati oleh observer
(Koleksi pribadi 2017
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Gambar 5. Tanya jawab dengan siswa setelah membaca komik
(Koleksi pribadi 2017)

Gambar 6. Tanya jawab setelah membaca komik (Koleksi Pribadi 2017)
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Gambar 7 Siswa kelompok 1 menyusun LKS purzzle and match
(Koleksi pribadi 2017)

Gambar 8. Siswa kelompok 2 menyusun LKS purzzle and match
(Koleksi pribadi 2017)
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.Gambar 9. Siswa kelompok 3 menyusun LKS purzzle and match
(Koleksi Pribadi 2017)

Gambar 10. Siswa kelompok 4 menyusun LKS puzzleand match
(Koleksi pribadi 2017)
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Gambar 11. Siswa kelompok 5 menyusun LKS puzzleand match (
Koleksi pribadi 2017)

Gambar 12. Siswa kelompok 6 menyusun LKS puzzleand match
(Koleksi pribadi 2017)
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Gambar 13. Siswa kelompok 7 menyusun LKS puzzle and match
(Koleksi pribadi 2017)

Gambar 14. Siswa kelompok 8 menyusun LKS puzzle and match
(Koleksi pribadi 2017)
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Gambar 15. Evaluasi Belajar pada materi zat aditif pada makanan
(Koleksi Pribadi 2017)

Gambar 16. Evaluasi belajar pada materi zat adiktif dan psikotropika
(Koleksi Pribadi 2017)
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Lampiran 28

HASIL DOKUMENTASI SIKLUS 2

Gambar 17. Siswa lagi mempresentasikan hasil kerja kelompok

Gambar 18. Siswa mengerjakan LKS berbentuk puzzle and match
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Gambar 19. Observer sedang mengamati aktivitas kerja kelompok

Gambar 20. Guru sedang mengamati aktivitas siswa mengerjakan LKS
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LAMPIRAN 27
BAHAN AJAR KOMIK

LL



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11


	C. LKS Berbentuk  Gambar Puzzle and Match

