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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Bendungan Sutami, N0.188A, 

Sumbersari, Lowokwaru, Malang. 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 – 13 Juni 2016 diLaboratorium 

Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam kegiatan ini terdiri dari II tahap. Jenis 

penelitian pada tahap I adalah True Eksperimental (penelitian sesungguhnya). 

Sedangkan penelitain Tahap II adalah penelitian pengembangan yang menggunakan 

model pembelajaran audio visual. Penelitian tahap II akan dilaksanakan setelah 

penelitian pada tahap I. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahap I akan 

dikembangkan menjadi sebuah produk media pembelajaran di penelitan tahap II.  

3.2.1 Penelitian Tahap I 

Jenis penelitian tahap I adalah True Eksperimental (penelitain sesungguhnya). 

Menurut Sugiono (2009) Penelitian True Eksperimental bertujuan  untuk menyelidiki 

kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu 
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atau lebih kelompok eksperimen satu atau  lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai 

perlakuan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat menggambarkan keadaan 

pada waktu penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan dengan membuat ekstrak daun cocor bebek  yang 

menggunakan pelarut etanol 96% dengan konsentrasi (5%, 10%, dan 15%)  dan 

frekuensi (1 kali sehari, 2 kali sehari). Setelah itu mengamati kecepatan penyembuhan 

luka sayat pada tikus putih di Laboraturium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2.1.1 Populasi 

Menurut Silalahi (2009), populasi merupakan jumlah total dari seluruh unit 

atau elemen di mana peneliti tertarik. Populasi dapat berupa organisme, orang-orang 

atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa atau laporan 

yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara 

mendua. Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman cocor bebek besar yang 

memiliki ciri-ciri yaitu: memiliki batang yang tegak, berdaun tebal, mengandung 

banyak air, dan jika daunnya dipetik akan membentuk kuncup-kuncup anak dalam 

toreh-toreh pinggiran daunnya. 

3.2.1.2 Teknik Sampling 

Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi atau tiap bagian 

dari populasi yang dipilih berdasarkan apakah itu representatif atau tidak (Silalahi, 

2009). Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu 

teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
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penelitian (Sugiono, 2009). Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ini 

adalah tanaman cocor bebek yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan yaitu 

konsentrai 0% (kontrol negatif), 5%, 10% dan 15% dengan memiliki 2 kelompok 

frekuensi yaitu 1 kali sehari dan 2 kali sehari (4x2=8) yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 3 kali ulangan.  

Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus kemas 

(1991) yaitu sebagai berikut : 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(8-1) (r-1) ≥ 15 

7 (r-1) ≥ 15 

7r – 7 ≥ 15 

7r = 22 

r = 22/7 

  = 3,1 

Keterangan : r : Replikasi (ulangan) 

  t : treatment (perlakuan)  

3.2.1.3 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah Posttest Only Control Group Design 

yang dalam penelitian  ini tidak dilakukan pengukuran awal, karena diasumsikan 

bahwa dalam suatu populasi tertentu tiap unit populasi adalah homogen makan 

pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian perlakuan. Pemberian yang 
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dilakukan adalah pemberian konsentrasi dan frekuensiekstrak daun cocor bebek. 

Secara skematis design penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 3.1 

 

P F1 F2 

P0 P0F1 P0F2 
P1 P1F1 P1F2 
P2 P2F1 P2F2 
P3 P3F1 P3F2 

 

 

Gambar 3.1  Skema Pemberian Berbagai Konsentrasi Dan Frekuensi Ekstrak Daun 
Cocor Bebek 

Keterangan: 

P  = Perlakuan 

P0  = Kelompok kontrol Negatif (tidak diberi perlakuan) 

P1  = Kelompok eksperimen dengan pemberian perlakuan konsentrasi 

ekstrak daun cocor bebek 5% 

P2   = Kelompok eksperimen dengan pemberian perlakuan konsentrasi 

ekstrak daun cocor bebek 10% 

P3   = Kelompok eksperimen dengan pemberian perlakuan konsentrasi 

ekstrak daun cocor bebek 15% 

F  = Frekuensi 

F1 = Frekuensi 1 (1 Kali Sehari) 

F2 = Frekuensi 2 (2 Kali Sehari) 

Pada penelitian ini memiliki jumlah kelompok perlakuan sebanyak (4x2=8) 

dan 3 kali pengulangan, tabulasi merupakan proses menempatkan data dalam bentuk 
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tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai kebutuhan analisis, 

berikut tabel tabulasi : 

Kelompok/ 
Perlakuan Ulangan 

Ulangan Parameter 

Luka 
Menutup 

Luka 
Mengering 

Luka 
Menutup dan 
Mengelupas 

Luka 
Sembuh 

Kontrol Negatif 
1     
2     
3     

P1F1 
1     
2     
3     

P1F2 
1     
2     
3     

P2F1 
1     
2     
3     

P2F2 
1     
2     
3     

P3F1 
1     
2     
3     

P3F2 
1     
2     
3     

 

Kegiatan penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), dengan 

ekstrak daun cocor bebek untuk mengetahui kecepatan pengobatan luka sayat pada 

tikus putih. Pelaksanaan percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Pengacakan, yaitu penempatan perlakuan pada unit percobaan  dilakukan secara acak. 
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1. Menentukan jumlah perlakukan dan jumlah kelompok 

2. Menentukan lokasi percobaan 

3. Membuat rancangan denah percobaan berdasarkan jumlah perlakuan dan jumlah 

ulangan 

4. Lakukan pengacakan perlakuan pada semua unit percobaan dan buat denah 

percobaan. 

5. Berdasarkan denah percobaan, laksanakan percobaan di laboratorium. 

Jumlah unit percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 21 

dengan jumlah kelompok perlakuan sebanyak (4x2=8) dan 3 kali ulangan. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu: 

Gambar 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap 

P3F13 P2F11 P1F22 P2F21 P1F13 P3F22 

P1F11 P2F22 P3F12 P1F21 P3F11 P2F23 

P2F13 P1F12 P1F23 P3F21 P2F12 P3F22 

Keterangan :P1F11  = Perlakuan 1, Frekuensi 1, Ulangan 1, demikian juga perlakuan 

yang lain dengan tanda masing-masing.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada hewan 

percobaan guna mendapatkan data tentang pengaruh pemberian konsentrasi dan 

Frekuensi ekstrak daun cocor bebek terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus 

putih. 
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3.2.1.4 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Silalahi, 2009). Variabel 

bebas atau independen dalam penelitian ini adalah konsentrasi dan Frekuensi 

ekstrak daun cocor bebek. 

2. Variabel Terikat (Tergantung) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena terdapat variabel bebas (Silalahi, 2009). Variabel terikat atau 

dependen dalam penelitian ini adalah penyembuhan luka sayat pada tikus putih. 

3. Variabel Kontrol  

Variabel control adalah variabel yang secara sengaja dikendalikan supaya tidak 

mempengaruhi variabel bebeas maupun variabel tergantung (Silalahi, 2009). 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis kelamin tikus (jantan), umur 

tikus (±3 bulan), yang diberi makanan dan minuman, kandang tikus yang 

digunakan berupa bak plastik dengan ditutup kawat. 

3.2.1.5 Definisi Operasional Variabel 

Operasional merupakan suatu definisi yang berkaitan kepada suatu variabel 

dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan dalam mengukur variabel 

tersebut (Silalahi, 2009). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Konsentrasi ektrak daun cocor bebek adalah ekstrak gel yang dilakukan secara 

maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% yang didapat dari 

Laboratorium Materia Medica Batu. Sediaan dibuat dengan mencampurkan 

ekstrak daun cocor bebek kedalam gel hingga diperoleh sediaan gel ekstrak daun 

cocor bebek dengan konsentrasi 5%, 10% dan 15%. 

2. Frekuensi ekstrak daun cocor bebek adalah frekuensi ekstrak gelyang dioleskan  

kepada masing-masing perlakuan, dikelompokan  menjadi 1 kali sehari dan 2 kali 

sehari. 

3. Penyembuhan luka sayat adalah proses pegobatan luka akibat sebuah pinggiran 

yang tajam, seperti pisau, luka sayat mengeluarkan darah dan pinggiran luka 

tersebut sedikit pecah. 

3.2.1.6 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini ada II tahap kegiatan yang dilakukan. Tahap I adalah 

melakukan pembuatan ekstrak daun cocor bebek kemudian melakukan uji kecepatan 

penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Sedangkan pada tahap II adalah pembuatan 

model pembelajaran Learning cycle yaitu berupa media pembelajaran audio visual. 

Prosedur yang perlu dilakukan pada penelitian tahap I adalah persiapan alat dan 

bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut: 

A. Pembuatan Ekstrak Daun Cocor Bebek 

1. Alat 

a. Botol ekstrak  

b. Toples bersih 
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c. Rotary evaporator 

d. Saringan kain 

2. Bahan  

a. Daun cocor bebek 

b. Etanol 96% 

3. Cara Kerja  

a. Menimbang dan mengeringkan daun cocor bebek 

b. Menghaluskan daun cocor bebek 

c. Mencampurkan serbuk daun cocor bebek dengan pelarut etanol 96% 

d. Masukkan serbuk yang telah diberi pelarut etanol 96% kedalam toples 

e. Mengshaker diatas shaker digital rpm 50 biarkan selama 24 jam 

f. Menyaring ekstrak cair dengan penyaringan kain, menampung ekstrak dalam 

Erlenmeyer 

g. Hasil ekstrak cair diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator. 

h. Menguapkan lewat pemanasan hingga diperoleh ekstrak pekat 

i. Membuat sediaan gel ekstrak cocor bebek 5g, 10g, dan 15g  ekstrak pekat 

cocor bebek dengan masing-masing 100 g vaselin (Penelitian terdahulu oleh 

Hasyim, 2012). 

B. Pembuatan Luka Sayat Pada Tikus 

1. Alat 

a. Sarung tangan 

b. Kapas  
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c. Gunting untuk mencukur rambut tikus 

d. Skalpel/silet 

e. Pinset  

2.  Bahan 

a. Tikus putih 

b. Obat bius (Ketamin) 

c. Alkohol 70% 

3. Cara Kerja 

a. Menentukan terlebih dahulu daerah yang akan dilukai 

b. Mencukur rambuut tikus sampai sekitar 3 cm disekitar area kulit yang akan 

dilukai 

c. Membiustikus dengan menyuntikan ketamin  

d. Memasang alas dibawah tubuh tikus yang akan dilukai 

e. Medesinfeksiarea kulit yang telah dicukur tadi dengan alkohol 70%. 

f. Memakai sarung tangan steril. 

g. Melakukan penyayatan kulit tikus dengan menggunakan scalpel, membuat 

luka dengan panjang 1,5 cm dan kedalaman 1,5 mm (sedalam kulit). 

h. Melakukan perawatan luka dengan menggunakan ekstrak daun cocor bebek 

dengan berbagai konsentrsi dan frekuensi yang telah ditentukan 

i. Merapikan kembali peralatan yang telah digunakan 

j. Melepaskan sarung tangan 

k. Mencuci alat yang telah digunakan dan mencuci tangan. 
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C. Cara Kerja Perlakuan Pada Luka Sayat 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Mencuci tangan, atur posisi tikus senyaman mungkin 

c. Memakai sarung tangan bersih 

d. Pada kelompok perlakuan 1 oles luka dengan sediaan gel ekstrak cocor bebek 

5%, pada kelompok 2 oles luka dengan  sediaan  gel ekstrak cocor bebek 10%, 

pada kelompok 3 oles luka dengan sediaan gel ekstrak cocor bebek 15%, 

masing-masing kelompok perlakuan diberi frekuensi satu kali sehari dan dua 

kali sehari.. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Data statistik yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji 

Analisis Varian 2 Jalan yang dimaksudkan untuk menguji lebih dari satu variabel 

bebas dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat uji asumsi Normalitas dan 

Homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan Uji Duncan. Pengolahan data 

menggunakan program SPSS . Langkah-langkah uji statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah datanya normal ataukah tidak. 

Pertama dilakukan uji distribusi frekwensi, prosedur ini digunakan untuk menguji 

kenormalan data dengan skewness (nilai kemiringan) dan kurtosis (titik kemiringan). 
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Nilai skewness dan kurtosis dengan syarat nilai skewness dan nilai kurtosis terletak 

antara ±2. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =  
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠
 

  

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =  
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜𝑓 𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠
 

 

Kedua dilakukan uji distribusi deskriptif. Prosedur ini digunakan untuk 

menguji kenormalan data dengan menggunakan nilai Z score. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah: 

Hipotesis untuk data penyembuhan luka sayat: 

H0 : data penyembuhan berdistribusi normal  

H1 : data penyembuhan tidak berdistribusi normal 

Hipotesis untuk data pertumbuhan tikus disekitar luka: 

H0 : data pertumbuhan berdistribusi normal  

H1 : data pertumbuhan tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 

alpha 5% maka terima H0 dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha 

5% maka tolak H0 (terima H1). 
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2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varian merupakan asumsi penting perhitungan analisis 

varian. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data sudah 

terpenuhi atau belum. Sesuai dengan hasil analisis data pada Lampiran 1, data 

dikatakan bersifat homogen jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Langkah-

langkahnya: 

a. Mencari varians atau standart deviasi variabel X dan Y, dengan rumus : 

 

 

 

b. Mencari F hitung dari varians X dan Y dengan rumus: 

 

 

Uji homogenitas ragam dilakukan untuk menguji kesamaan ragam data respon 

antar perlakuan di mana metode yang digunakan adalah Levene. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah: 

Hipotesis untuk data penyembuhan: 

H0 : ragam data penyembuhan homogen   

H1 : ragam data penyembuhan tidak homogen 

Hipotesis untuk data pertumbuhan: 

H0 : ragam data pertumbuhan homogen   

H1 : ragam data pertumbuhan tidak homogen 
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Dasar pengambilan keputusan adalah, jika nilai signifikans lebih besar dari 

alpha 5% maka terima H0 dan sebaliknya jika nilai signifikans lebih kecil dari alpha 

5% maka tolak H0 (terima H1). 

3. Uji Duncan 

Bila hasil analisis sidik ragam atau analisis varian 2 jalan menunjukkan 

berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan, adapun perhitungan uji Duncan 

terdapat pada Lampiran 1, yaitu: 

a. Urutkan nilai tengah perlakuan (urutan menaik) 

b. Hitung wilayah nyata untuk wilayah dari berbagai nilai tengah dengan 

mengguanakan formula berikut: 

𝑅𝑝=𝑟𝛼,𝑝,𝑣𝑆
𝑌

 

𝑅𝑝=𝑟𝛼,𝑝,𝑣√
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Keterangan : 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

r  = ulangan 

rα,p,v = nilai wilayah nyata Duncan 

α  = taraf nyata 

p = jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan peringatan 

berikutnya (2,3, ..t);  

v = derajat bebas galat 
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c.  Kriteria pengujian 

 bandingkan nilai mutlak selisih kedua rata-rata yang akan dilihat 

perbedaanya nilai wilayah nyata terpendek (Rp) dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

   > Rp Tolak H0 berbeda nyata 
 Jika |µi - µj|   
   ≤ Rp Terima H0 tidak berbeda nyata 
 
 

3.4  Penelitian Tahap II 

Jenis penelitian tahap II merupakan studi pengembangan yaitu setelah 

melakukan penelitian eksperimental kemudian hasil penelitian eksperimental tersebut 

dikembangkan menjadi sebuah sumber belajar yaitu berupa video pembelajaran pada 

materi Jaringan Hewan. Hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk maka 

harus melalui studi pengembangan yang telah dimodifikasi dari metode Learning 

cycle 3-E. Model pembelajaran Learning cycle 3-E ini pertama diperkenalkan oleh 

Robert Karplus tahun 1967 dala Science Curriculum Improvement Study atau SCIS. 

Learning cycle menurut Robert Karpus yang dimodifikasi dengan Jainuri 

(2014) yaitu pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara tepat 

dan teratur. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode Learning 3-E karena 

konsep 3-E tidak diuji coba produk yang dihasilkan hanyalah sebatas pembuatan 

sebuah media. Metode Learning cycle 3-E terdapat 3 tahap/fase dalam pembuatan 

media yaitu eksplorasi (eksploration), menjelaskan (eksplanation) dan memperluas 

(elaboration extentioni). 
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3.4.1 Eksplorasi  

Eksplorasi merupakan fase pengumpulan data atau analisis kebutuhan (Need 

assessment) yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan. Data yang 

dikumpulkan dari analisis kebutuhan merupakan kebutuhan pengembangan atau 

kebutuhan konsep esensial. Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian tahap I dan juga diperoleh dari silabus SMA kelas XI kurikulum 2013. 

1.4.2 Eksplanasi 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan 

mengembangkan konsep yang diperoleh dari fase sebelumnya. Konsep yang telah 

diperoleh tersebut diuraikan berdasarkan kajian pustaka, kemudian dikonsultasikan 

kepada para ahli/pembimbing agar dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi 

peneliti tentang desain produk video pembelajaran yang akan dikembangkan.  

3.4.3 Elaborasi 

Elaborasi merupakan tahap akhir, dimana hasil studi pustaka dan konsultasi 

dengan para ahli yang akan digunakan untuk sebuah produk. Kegiatan dari fase ini 

merupakan penerapan dari konsep-konsep yang telah dipahami. Tujuannya adalah 

untuk mengubah konsep-konsep yang telah dikonsultasikan kepada para ahli untuk 

pengembangan media audio visual. Media Audio visual merupakan sebuah alat bantu 

audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar 

untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, 

sikap, dan ide (Faizal, 2014). 
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1.5 Dasar Pemilihan Media Pembelajaran 

Penelitian tahap II dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian pada 

tahap I untuk menjadi sebuah media pembelajaran berupa produk video 

pembelajaran. Media audio visual merupakan jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus 

dalam satu proses atau kegiatan (Susanto, 2013). 

Pemanfaatan hasil penelitian ini diaplikasikan menjadi sebagai media 

pembelajaran yang memerlukan pengkajian mendalam dan sistematik. Syarat-syarat 

pemanfaatan hasil penelitian sebagai media pembelajaran adalah kejelasan 

potensinya, kejelasan sasarannya, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan 

informasi yang dapat diungkap, kejelasan pedoman eksplorasinya dan kejelasan hasil 

yang diharapkan. Media audio visual memiliki beberapa kelebihan, yang menjadikan 

media pembelajaran audio visual menjadi sebuah sumber belajar yang menarik untuk 

digunakan dalam proses pembelajran. Selain itu, sebagai media pembelajaran dalam 

pendidikan dan pengajaran, media audio visual mempunyai sifat sebagai berikut:  

1. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 

2. Kemampuan untuk meningkatkn pengertian. 

3. Kemampuan untuk meningkatkan transfer (pengalihan) belajar. 

4. Kemampuan untuk memberikan penguatan (reinforcement) atau pengetahuan 

hasil yang dicapai. 

5. Kemampuan untuk meningkatkan retensi (ingatan). 
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1.5.1 Pemanfaatan Media Audio Visual untuk Pembelajaran Jaringan Hewan 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kaitan dengan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada mata pelajaran Biologi SMA/MA, yaitu 

tentang jaringan  hewan. SK 2. Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan dan hewan, serta penerapannya dalam konteks salingtemas, KD 

2.2 mendeskripsikan struktur jaringan hewan vertebrata dan mengkaitkannya dengan 

fungsinya.Sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk membantu proses 

pembelajaran terkait SK, KD tersebut. 

Media audio visual merupakan sumber belajar yang cocok untuk digunakan 

ketika pembelajaran jaringan hewan  Hal tersebut tidak terlepas dari  kelebihan media 

audio visual diantaranya perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir 

tertentu, dapat dilakukan secara klasikal maupun individual, menarik perhatian 

masyarakat, dapat dibuat dengan menggunakan gambar dan tema yang digunakan 

sesuai dengan realitas masyarakat. Berdasarkan penjelasan tentang jaringan hewan 

akan lebih menarik perhatian siswa dan lebih memudahkan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 


