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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan Media   

Secara garis besar kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 

tiga langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan 

penilaian. Menurut Sadiman (2012) urutan langkah-langkah yang harus diambil 

dalam pengembangan program media menjadi 6 (enam) langkah yaitu 

(1)    Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa artinya kita harus tahu 

kesenjangan antara kemampuan, keterampilan dan sikap siswa yang kita inginkan 

dengan kemampuan, keterampilan dan sikap yang mereka miliki sekarang.  

(2)      Merumuskan tujuan intruksional (Instructional objective) dengan 

menggunakan operasional dan khas, (3)  Merumuskan butir-butir materi secara 

terperinci yang mendukung tercapainya tujuan; (4)    Mengembangkan alat 

pengukur keberhasilan, 5)      Menulis naskah media; (6)  Mengadakan tes dan revisi 

bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi media pembelajaran. 

Pendidik perlu untuk mengembangkan materi ajar menjadi bahan atau 

media ajar sesuai dengan kebutuhan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

dalam upaya memudahkan guru mengajarkan materi untuk peserta didik. 

Kemampuan guru dalam mengembangkan media ajar terkait dalam lampiran 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Guru sebagai pendidik yang profesional diharapkan memiliki 

kemampuan mengembangkan bahan ajar (media) sesuai mekanisme dengan 

memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial siswa (Depdiknas, 2010) 
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2.2  Media Pembelajaran 

Media berasal dari kata latin, yakni medius yang berarti pengantar atau 

perantara sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan anak 

didik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif (Rosyada, 2008). Media pembelajaran merupakan penghubung, 

komunikasi, pesan yang terencana demi ketercapaiannya tujuan pembelajaran 

serta proses belajar efisien dan efektif dapat dicapai siswa karena adanya media 

pembelajaran dari sumber yang telah direncanakan guru. 

Media  pembelajaran  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  digunakan  

untuk  menyalurkan pesan  dari  pengirim  pesan  ke  penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian,  dan  minat  serta  perhatian  siswa 

sedemikian  rupa  sehingga  proses  belajar mengajar  terjadi. Media  

pembelajaran  dapat digunakan  diberbagai  cabang  ilmu  sesuai dengan  

karakteristik  masing-masing  ilmu karena  media  mempunyai  posisi  yang  

cukup penting  dalam  kegiatan  belajar  mengajar (Sadiman, 2010). Dapat 

diartikan media pembelajaran merupakan alat untuk menyalurkan pesan dari 

pendidik terhadap peserta didik 

Media pembelajaran  diartikan  segala  sesuatu  yang dapat  digunakan  

untuk  menyalurkan  pesan (message),  merangsang  pikiran,  perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong  proses  belajar  mengajar.  Media 

sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 
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antara guru dan  murid  dalam  proses  pendidikan  dan pembelajaran  di  sekolah  

(Musfiqon, 2012). Dapat diartikan bahwa media merupakan suatu alat untuk 

mempermudah guru dalam membelajarkan materi terhadap siswa. 

Media yang digunakan merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi 

untuk tujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran sehingga 

media itu disebut media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Sumanto, 2012).  

Media yang telah dipilih dan ditentukan guru disini diharapkan sebagai 

penghubung atau perantara dari guru kepada siswa maupun sebaliknya atau siswa 

dengan lingkungan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan peranan 

siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

2.2.1 Fungsi dan Manfaat Media  

Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber 

belajar dan bermanfaat untuk mempermudah proses belajar mengajar. Menurut 

Rosyada (2008) fungsi media pembelajaran diantaranya sebagai: a) Fungsi media 

pembelajaran sebagai sumber belajar; b) Fungsi semantik yaitu kemampuan 

media dalam menambah perbendaharaan kata; c) Fungsi manipulatif yaitu 

didasarkan pada ciri (karakteristik); d) Fungsi psikologis yaitu psikologis-atensi 

yaitu menigkatkan siswa terhadap materi ajar, psikologis-afektif yaitu menggugah 

perasaan emosi siswa terhadap sesuatu, psikologis-kognitif yaitu siswa 
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memperoleh dan menggunakan bentuk representasi yang mewakili objek yang 

dihadapi. 

Selain sebagai sumber belajar media berfungsi juga untuk perkembangan 

siswa. Fungsi media pembelajaran khususnya  media visual (yang hanya bisa 

dilihat) menurut  Arsyad (2009) adalah (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif,  (3)  

fungsi  kognitif,  (4)  fungsi kompensatoris.  Siswa dapat lebih mudah dalam 

memahami materi, karena menarik untuk dipelajari dengan adanya media, serta 

guru juga lebih mudah dalam mengajarkan materi. Sehingga proses pembelajaran 

yang nyaman dalam arti siswa dan guru sama-sama aktif dapat lebih mudah untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi Media dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan media memiliki fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi  kognitif, 

dan psikologis sehingga diperlukan untuk siswa dalam berproses belajar.  

Manfaat  praktis dari  penggunaan  media  pembelajaran  di dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: (1) media pembelajaran dapat 

memperjelas  penyajian  pesan  dan  informasi sehingga  dapat  memperlancar  

proses  dan hasil  belajar,  (2)  media  pembelajaran  dapat meningkatkan  dan  

mengarahkan  perhatian siswa  sehingga  dapat  menimbulkan  motivasi belajar,  

(3)  media  pembelajaran  dapat menanggulangi  keterbatasan  indera,  ruang, serta  

waktu,  (4)  media  pembelajaran  dapat memberikan  kesamaan  pengalaman  

kepada siswa  tentang  peristiwa-peristiwa  di lingkungan mereka (Arsyad, 2009). 

Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah a) proses pembelajaran 

dapat terjadi dalam dua arah dan menjadi lebih interaktif; b) proses belajar-

mengajar menjadi lebih efisien; c) proses pembelajaran menjadi lebih menarik; d) 
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tempat berlangsungnya proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan 

saja; e) peran pendidik dapat lebih berfungsi sebagai fasilitator (Widodo, 2008). 

Manfaat media dari  beberapa  pendapat  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  

manfaat  media pembelajaran  dapat  memperjelas  pesan, mengatasi keterbatasan  

ruang,  waktu,  tenaga  dan  daya indera,  proses pembelajaran menarik, 

menimbulkan  gairah  belajar  serta memberikan  rangsangan  yang  sama dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

2.2.2 Klasifikasi Media Pembelajaran dan Pengertiannya 

Berbagai macam media pembelajaran dalam tujuan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan proses belajar sehingga diklasifikasikan menurut ahli. 

Susilana (2008) klasifikasi media pembelajaran adalah meliputi tujuh kelompok 

media penyaji (media objek dan media interaktif), yaitu a) kelompok kesatu; 

grafis, bahan cetak, dan gambar diam, b) kelompok kedua; media proyeksi diam, 

c) kelompok ketiga; media audio, d) kelompok keempat; media audio, e) 

kelompok kelima; media gambar hidup/film, f) kelompok keenam; media televisi, 

dan g) kelompok ketujuh; multimedia. 

Pengelompokkan  media  pembelajaran kedalam  empat  kelompok  yaitu:  

(1) media hasil  teknologi  cetak,  (2) media  hasil teknologi  audio-visual,  (3) 

media  hasil teknologi komputer, (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer. Klasifikasi media menurut Rudy Bretz dalam Mahnun, N (2012) 

mengklasifikasi media menurut ciri utama media menjadi tiga unsur, yaitu suara, 

visual, dan gerak. Selanjutnya, klasifikasi tersebut dikembangkan menjadi tujuh 

kelompok, yaitu a) Media audio-visual-gerak; b) media audio-visual-diam; c) 



17 
 

 
 

Media audio-semi-gerak; d). Media visual-gerak; e) Media visual-diam; f) Media 

audio; g) Media cetak (Arsyad, 2009). 

Menurut  Daryanto (2011) bahwa klasifikasi media pembelajaran 

dilakukan berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Ada lima 

model yang dikenalkan oleh Daryanto dari informasi peneliti-peneliti luar, 

diantaranya sebagai berikut:  

a) Menurut Schramm, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan 

sederhana. Media dikelompokkan menurut daya liputan, yaitu 1) liputan 

luas dan serentak seperti TV, radio, dan faksimile; 2) liputan terbatas pada 

ruangan seperti film, video, slide, poster audio tape; 3) media untuk belajar 

individual seperti buku, modul, program belajar komputer dan telepon. 

b) Menurut Gagne, media diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu 

benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar 

lisan, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh 

kelompok media pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya 

memenuhi fungsi menurut hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu 

pelontar belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku belajar, memberi 

kondisi eksternal, menuntun cara berfikir, memasukkan ahli ilmu, menilai 

prestasi, dan pemberi umpan balik. 

c) Menurut Allen, terdapat sembilan kelompok media, yaitu; visual diam, 

film, televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, 

demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Kesembilan kelompok 
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tersebut disesuaikan dengan tujuan belajar, antara lain; info faktual, 

pengenalan visual, prinsip dan konsep prosedur, ketrampilan, dan sikap. 

d) Menurut Gerlach dan Elly, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri 

fisiknya atas delapan kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, 

presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, 

pengajaran terprogram, dan simulasi.  

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Menurut Mahnun, (2012) pemilihan media hendaknya memperhatikan 

beberapa prinsip: 

1. Raharjo yaitu; a) kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media; apakah 

untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran dan sebagainya, 

b) familiaritas media, apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, 

pembelajaran dan sebagainya, c) sejumlah media dapat diperbandingkan 

karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan 

pengajaran. 

2. Winkel : pemilihan media disamping melihat kesesuaiannya dengan tujuan 

instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktis dan bentuk 

pengelompkan siswa, juga harus dipertimbangkan soal biaya (cost factor), 

ketersediaan peralatan waktu dibutuhkan (avaibility factor), ketersediaan 

aliran listrik, kualitas teknis (technical cuality), ruang kelas, dan 

kemampuan guru menggunakan media secara tepat (technical know-how). 

3. Ely (1982): pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya 

bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara 
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keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, 

faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar, 

organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur 

penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. 

4. Dick dan Carey (1978) disamping kesesuaian dengan perilaku belajarnya, 

setidaknya masih ada empat faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media, yaitu pertam ketersediaan sumber setempat, artinya bila 

media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, 

maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua adalah apakah untuk 

membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga dan 

fasilitasnya. Ketiga adalah faktor yang menyangkut keluwesan, 

kepraktisan dan ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu yang 

lama, artinya bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di 

sekitarnya dan kapanpun serta mudah dijinjing dan dipindahkan. 

Menurut  Musfiqon  (2012),  ada  tiga  prinsip  utama  yang  bisa dijadikan  

rujukan  bagi  guru  dalam  memilih media  pembelajaran,  yaitu  (1)  prinsip 

efektifitas dan efisiensi, (2) prinsip relevansi, (3) prinsip produktifitas. Prinsip 

pemilihan media dari  beberapa  pendapat  tersebut artinya harus sesuai dengan 

kebutuhan dan perlu diperhatikan yaitu pemilihan  media  yang  tepat dan sesuai 

yang akan  digunakan dalam  pembelajaran  tidak mudah.  Diperlukan  analisis  

mendalam  dengan mempertimbangkan  aspek  juga  dibutuhkan prinsip-prinsip 

tertentu agar pemilihan media bisa  lebih  cepat.  
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1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Media Pembelajaran 

Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media harus dipikirkan 

karena untuk memenuhi kebutuhan siswa tidak mudah walaupun sudah tepat dala 

menggunakan media tetapi jika tidak sesuai dengan keadaan tidak akan berjalan 

dengan baik pembelajaran tersebut. Menurut Sadiman (2010) meskipun tujuan 

dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi 

belajar-mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta 

prosedur penilaiannya juga perlu dipetimbangkan. Mempertimbangkan media, 

berapa harganya, berapa lama diperlukan untuk mendapatkannya, dan format apa 

yang memenuhi selera pemakai (misalnya siswa dan guru). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran, yaitu a) 

objektifitas, b) program pembelajaran, c) sasaran program, d) situasi dan kondisi, 

e) kualitas teknik. Objektifitas dipilih karena keperluan sistem belajar mengenai 

metode yang dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru kemudian 

program pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik 

menyangkut isi, struktur maupun kedalamnya (Sutikno, 2013). Perlu adanya 

pertimbangan dalam pemilihan media ajar supaya dapat memenuhi kebutuhan 

atau mencapai tujuan yang diinginkan. 

2.2.5 Kriteria-Kriteria Pemilihan Media yang Baik 

Kriteria media harus mengacu pada Kurikulum 13 dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan.  Menurut Sudjana  (2011)  dalam  memilih  media 

untuk  kepentingan  pengajaran  sebaiknya kriteria-kriteria  sebagai  berikut:  (1) 

ketepatannya  dengan  tujuan  pengajaran,  (2) dukungan  terhadap  isi  
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pengajaran,  (3) kemudahan  memperoleh  media,  (4) keterampilan  guru  dalam  

menggunakannya, (5)  tersedianya  waktu  untuk menggunakannya,  (6)  sesuai  

dengan  taraf berpikir siswa.  

Kriteria  pemilihan  media  yang perlu  diperhatikan,  yakni  (1)  

kesesuaian dengan  tujuan,  (2)  ketepatgunaan,  (3) keadaaan  peserta  didik,  (4)  

ketersediaan,  (5) biaya kecil, (6) keterampilan guru. Dari  berbagai  pendapat  

tentang pemilihan  media  bahwa  media  yang  baik adalah media yang dapat 

mempertimbangkan optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran (Musfiqon, 

2012). Sehingga rujukan dan kriteria utama memilih media  adalah  kontribusi  

media  dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 

2.3 Pengembangan Media dengan Menggunakan Bahan Daur Ulang 

2.3.1 Pengertian Bahan Daur Ulang 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, barang diartikan sebagai benda 

yang berwujud sedangkan arti kata bekas adalah sisa habis dilalui, sesuatu yang 

menjadi sisa dipakai.  Media  bahan  daur ulang  adalah  media  atau  alat  bantu  

pembelajaran  yang menggunakan atau dibuat dari bahan-bahan bekas ataubahan 

yang tidak digunakan (Laila, 2016). Dapat dikatakan bahwa bahan daur ulang  

adalah barang yang sudah tidak terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh 

pemiliknya, namun belum tentu barang itu tidak bisa digunakan kembali 

 Program penanganan sampah yang digalakkan saat ini diberi label 3 R 

(Reduce, Reuse, dan Recycle). Reduce adalah pencegahan timbulnya sampah yaitu 

menghindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam 

jumlah besar. Reuse adalah menggunakan kembali wadah /kemasan untuk fungsi 
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yang sama atau fungsi lainnya. Sedangkan  Recycle  adalah mengolah kembali 

sampah menjadi produk baru yang bermanfaat (Sayekti, 2012). Perlu adanya 

pengolahan kembali sampah untuk menghasilkan produk yang dapat 

dimanfaatkan kembali. 

2.3.2  Bahan Daur Ulang sebagai Bahan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dari bahan daur ulang merupakan alternatif tersendiri 

untuk pembuatan media, selain murah, mudah didapat bahan juga meminimalisir 

samah. Menurut Nurseto (2011) dalam pembelajaran media apapun dapat 

digunakan termasuk barang-barang bekas. Selain murah barang bekas juga mudah 

didapatkan. Misalnya dalam pembelajaran ekternalitas kita dapat menggunakan 

kertas dan koran bekas yang dianggap sebagai sampah di mana hal itu 

mengakibatkan ekternalitas bagi orang lain. Dalam menggunakan media barang 

bekas harus didukung dengan strategi pembelajaran yang tepat seperti simulasi, 

bermain peran, inquiry, project learning dan lain-lain. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum  2013  kegiatan  belajar mengajar 

difokuskan  pada  keterampilan proses dan active learning, maka fungsi media 

pembelajaran menjadi semakin penting. Penelitian oleh Kurniawan (2013) 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pembuatan media dengan melibatkan 

kreativitas siswa mampu meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa 

juga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Media pembelajaran adalah 

alat perantara/ penyampaian informasi dari pendidik kepada siswa. Media dapat 

dikatakan baik jika mampu juga melibatkan siswa didalamnya sehingga kognitif 

dan psikomotor pembelajaran siswa dapat dicapai. 
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Salah  satu  faktor  lingkungan  yang  penting  dalam  hal  ini adalah  media  

pendidikan. Penggunaan media daur ulang  dalam  pembelajaran  sejak  dini 

mampu  menciptakan  generasi  mendatang  yang  lebih  baik  dalam  hal  

pemeliharaan  lingkungan;  sehingga  akan tercipta  lingkungan  hidup  yang  

sehat bagi seluruh makhluk hidup. Selain itu, dengan  pembiasaan  dalam  

mendaur ulang sampah ditambah dengan kreativitas  yang  tinggi  dalam  

memanipulasi media  daur  ulang,  akan  membantu anak  dan  masyarakat  dalam  

peningkatan taraf hidupnya (Nurani, 2012). 

Media  bahan  daur ulang adalah  media  atau  alat  bantu  pembelajaran  

yang menggunakan atau dibuat dari bahan-bahan bekas atau bahan yang tidak 

digunakan. Kreatifitas guru dibutuhkan untuk menciptakannya, hal  itu  tentunya  

tidak begitu sulit,  media  tidaklah harus yang modern, mahal dan buatan pabrik, 

tetapi juga media sederhana dan murah yang  dibuat dari bahan  bekas (Laila, 

2016). Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bekas adalah benda  yang sudah 

pernah dipakai baik sekali maupun lebih dari satu kali. Pengoptimalan  media  

dari  barang  bekas  tersebut tentunya dibutuhkan kreatifitas dan keinginan para 

pendidik untuk mencari, menemukan dan mengembangkannya.  

2.4 Instrumen dan Penilaian Media 

Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat herarki. Evaluasi didahului 

dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran 

Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan 

kriteria, penilaian merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil 

pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi 
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perilaku (Heryana, 2014). Jadi, penilaian merupakan hasil akhir yang berupa 

penetapan nilai dari kegiatan pengukuran.  

Menurut Heryana (2014) pelaksanaan kegiatan evaluasi, dapat digunakan 

dengan dua jenis teknik yaitu (1) Teknik test; biasanya digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai aspek kemampuan, misalnya test hasil belajar, test 

Intelegensia, test bakat khusus dan sebagainya (2) Teknik  non  test;  biasanya  

digunakan untuk  menilai  aspek-aspek  kepribadian. teknik  yang  digunakan  

wawancara, angket, observasi dan lain sebagainya. Terdapat tiga tahapan dalam 

evaluasi formatif yaitu:  

1. Evaluasi satu lawan satu (one on one) yaitu dipilih dua orang atau lebih 

yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Sajikan 

media tersebut kepada siswa secara individual. Kedua orang yang terpilih 

tersebut hendaknya satu diantaranya mempunyai kemampuan di bawah 

rata-rata, dan yang satunya lagi di atas rata-rata  

2. Evaluasi kelompok kecil (small group evaluation) dilakukan kepada 10-20  

orang siswa yang dapat mewakili populasi target. Siswa yang dipilih 

tersebut hendaknya dapat mewakili populasi. Usahakan siswa yang dipilih 

tersebut terdiri dari siswa-siswa yang kurang pandai, sedang dan yang 

pandai, terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan yang terdiri dari 

berbagai latar belakang 

3. Evaluasi lapangan (field evaluation) merupakan tahap akhir dari evaluasi 

formatif. Untuk itu diusahakan situasi yang mirip dengan situasi yang 

sebenarnya. Dalam pelaksanaannya dipilih 30 orang siswa dengan 
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berbagai kataristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, 

jenis kelamin, usia, kemajuan belajar dan sebagainya. 

Kriteria mereview perangkat media pembelajaran. Kualitas isi dan tujuan 

meliputi: ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat/perhatian, 

keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. Kualitas instruksional dengan: 

memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas 

memotivasi, fleksibilitas. Kualitas teknis meliputi: keterbacaan, mudah 

digunakan, kualitas tampilan/tayangan, kualitas penanganan jawaban, pengelolaan 

program dan pendokumentasiannya (Heryana, 2014). Penilaian media harus 

diperhatikan mencakup kualitas isi, kualitas intruksional, dan kualitas teknis. 

Alat pengukur keberhasilan siswa perlu dirancang dan dikembangkan sebelum 

media dibuat atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini dapat 

berupa tes, penugasan, ataupun daftar cek perilaku. Alat pengukur keberhasilan 

dikembangkan sesuai tujuan yang akan dicapai dan pokok materi pembelajaran 

yang akan disajikan kepada siswa, hal yang diukur atau dievaluasi adalah 

kemampuan, keterampilan, atau sikap siswa yang dinyatakan dalam tujuan yang 

diharapkan (Sadiman, 2010). Alat pengukur digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar keberhasilan siswa memahami materi dengan media yang 

digunakan. 

2.5 Penguasaan Konsep 

2.5.1 Pengertian Penguasaan Konsep 

Konsep  merupakan  pokok  pengertian yang bersifat abstrak yang 

menghubungkan orang dengan kelompok  benda,  peristiwa,  atau  pemikiran.  
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Lahirnya konsep  karena  adanya  kesadaran  atas  atribut  kelas  yang ditunjukkan  

oleh  simbol. materi yang ada dalam sebuah pembelajaran  tentunya  ada  materi  

fakta,  konsep, generalisasi,  dan sebagainya (Sapriya, 2012). Pengajaran  materi  

konsep, tentunya  guru  harus  memperhatikan  aspek-aspek  yang berkenaan  

dengan  pengajaran  materi  konsep,  seperti bagaimana penyampaian konsep 

tersebut. 

Penguasaan konsep adalah kompetensi yang ditujukan kepada siswa dalam 

memahami konsep dan melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat (Ridho, 2010). Penguasaan konsep adalah hasil dari pencapaian guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan melewati 

beberapa prosedur oleh pendidik yang tentunya diharapkan hasilnya akurat dan 

tepat sehingga siswa harus dapat memahami konsep materi yang ada dan telah 

ditetapkan pada silabus. 

Penguasaan  konsep  terbentuk  ketika  siswa menjawab  berbagai  

pertanyaan  yang  telah  tersusun, sehingga  diharapkan  mereka  mencari  dan  

menyelidiki maksud  dari  pertanyaan  tersebut  serta  merumuskan sendiri 

penemuannya. Kecakapan  siswa  dalam  memahami  materi  sangat diperlukan  

karena hal itu berpengaruh pada hasil belajar siswa  dan  penguasaan  konsep  

yang  ada  di  diri  siswa (Nugroho, 2013). Penguasaan konsep berhubungan erat 

dengan kecakapan siswa karena berpengaruh antara satu sama lain. 

Pemahaman mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang 

telah dipelajari, unsur pemahaman ini pada dasarnya menyangkut kemampuan 

menangkap suatu makna konsep yang ditandai antara lain dengan kemampuan 
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menjelaskan arti suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Pemahaman konsep ini 

adalah ekstrapolasi (menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui) sehingga 

untuk mencapai tujuan dalam tingkatan pemahaman ini dituntut keaktifan belajar 

siswa yang lebih banyak (Kurniawan, 2013). Penguasaan konsep berarti siswa 

tidak hanya sekedar mengerti atau memahami tetapi siswa dapat berfikir secara 

luas sudah mencapai tujuan yang harus diikuti dengan keaktifan belajar dan 

pemecahan masalah.   

Ketercapaian tujuan pembelajaran yang maksimal maka siswa harus dapat 

memahami konsep-konsep materi yang diberikan guru pada saat proses 

pembelajaran. Pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki siswa akan 

membantu mengembangkan kreativitasnya. Penerimaan pelajaran jika dengan 

aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan 

diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda atau siswa akan 

bertanya, mengajukan pendapat menimbulkan diskusi dengan guru (Kurniawan, 

2013). Sehingga, penguasaan konsep adalah siswa dituntut untuk menguasai 

materi dan paham  dengan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. 

2.5.2 Cara Pengukuran Penguasaaan Konsep 

Pengambilan data prestasi atau pemahaman konsep siswa dalam proses 

pembelajaran dilakukan dengan tes isian yang diberikan pada awal dan akhir 

kegiatan pembelajaran atau preetest dan postest, tes ini digunakan untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah proses pembelajaran. Menurut 

Kurniawan (2013) jika terjadi peningkatan, ini dikarenakan siswa berperan 

langsung dalam menemukan suatu karya yang berkaitan dengan materi sehingga 
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siswa dapat melihat, memahami dan memperagakan secara langsung tentang apa 

yang dilakukan.  

Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri kesan itu tidak 

akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam 

bentuk yang berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat 

menimbulkan diskusi dengan guru. Menurut Kurniawan (2013) Pemahaman 

mengacu pada kemampuan memahami makna materi yang telah dipelajari, unsur 

pemahaman ini pada dasarnya menyangkut kemampuan menangkap suatu makna 

konsep yang ditandai antara lain dengan kemampuan menjelaskan arti suatu 

konsep dengan kata-kata sendiri. 

2.6 Materi Sistem Organisasi Kehidupan 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 Standar isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah struktur organisasi kehidupan adalah 

materi yang diajarkan pada kelas VII semester genap. Standar kompetensi untuk 

materi ini adalah memahami struktur organisasi kehidupan, sedangkan 

kompetensi dasar untuk materi ini adalah mendeskripsikan keragaman pada 

sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme, serta 

komposisi  utama penyusun sel;  Melakukan pengamatan dengan bantuan alat 

untuk menyelidiki struktur tumbuhan dan hewan; Membuat dan menyajikan 

poster tentang sel dan bagian-bagiannya.  

Pada kurikulum 2013 KD IPA diorganisasikan ke dalam empat 

Kompetensi Inti (KI). Kompetensi Inti (KI) 1 berkaitan dengan sikap diri terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi Inti (KI) 2 berkaitan dengan karakter diri dan 
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sikap sosial. Kompetensi Inti (KI) 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap 

materi ajar, sedangkan Kompetensi Inti (KI) 4 berisi KD tentang penyajian 

pengetahuan. Kompetensi Inti (KI) 1, Kompetensi Inti (KI) 2, dan Kompetensi 

Inti (KI) 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran 

setiap materi pkok yang tercantum dalam Kompetensi Inti (KI) 3. Kompetensi Inti 

(KI) 1 dan Kompetensi Inti (KI) 2 tidak diajarkan langsung (direct teaching), 

tetapi (indirect teaching) pada setiap kegiatan pembelajaran (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013) 

Materi Sistem Organisasi Kehidupan ini merupakan materi yang 

didalamnya membahas mengenai struktur terkecil penyusun organ yang 

notabennya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan menggunakan 

alat bantu seperti mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Kompetensi 

dasar yang diambil dalam penelitian ini meliputi kompetensi dasar 1 dan 3 yakni 

mendiskripsikan komponen sel dan membuat media sel dan bagian-bagiannya.  

2.6.1  Sel sebagai Unit Struktural dan fungsional kehidupan  

Sistem Organisasi Kehidupan dibagi beberapa materi didalamnya yaitu (1) 

Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan; (2) Jaringan; (3) Organ; (4) 

Sistem Organ; (5) Sistem organ dan Organisme. Dalam penelitian ini dikaji materi 

tentang Sel sebagai unit struktural dan fungsional.  Dalam sub bab ini yang 

dibahas adalah mengenai sel baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Kompetensi 

Dasar (KD) 3.1 Memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup 

pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi dan proses yang berlangsung di 

dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi Dasar (KD) 4.1 
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Menyajikan model/gambar yang merepresentasikan pemahamannya tentang 

struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. 

Siswa dituntut untuk dapat menjelaskan komponen penyusun sel, struktur 

dan fungsi bagian-bagian sel dan siswa dapat membedakan antara sel hewan dan 

sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki karakteristik tersendiri begitupun juga sel 

hewan. Sehingga dalam sub bab ini penjelasan materi tidak bisa hanya dari buku 

ajar, namun juga diperlukan media atau semacam model (bentuk) sel dalam 

menunjang pembelajaran karena sel merupakan unit terkecil suatu kehidupan, 

bentuk atau wujudnya tidak bisa dilihat secara mata telanjang.  

2.6.2 Konsep Sel untuk Pengembangan Media Pembelajaran 

 Sel hewan adalah nama umum untuk sel eukariotik yang menyusun 

jaringan hewan. Sel hewan berbeda dari sel tumbuhan, bagian sel hewan yang 

tidak dimiliki sel tumbuhan dan sel bakteri yaitu sentriol. Sel hewan tidak 

memiliki dinding sel, dan kloroplas dan sel hewan memiliki vakuola yang lebih 

kecil, bahkan tidak ada. Karena tidak memiliki dinding sel yang keras, sel hewan 

bervariasi bentuknya. Sel manusia adalah salah satu jenis sel hewan. Sel hewan 

tersusun dari sel mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan golgi, 

sentriol, lisosom, sentrosom, nukleus (inti sel), Membran sel (membran plasma), 

Flagela, Sitoplasma, Sitoskeleton dan Vakuola (Huda, 2015). Berikut bagian-

bagian dari sel hewan dan fungsinya: 

1. Mitokondria, merupakan tempat pembentukan sumber energi. Umumnya 

dimiliki semua sel hidup, karena fungsinya yang sangat penting, yaitu 

menghasilkan energi melalui proses respirasi sel. 
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2. Ribosom, organel berbentuk butiran-butiran kecil yang terdapat di 

sitoplasma atau menempel di permukaan retikulum endoplasma kasar. 

Berfungsi sebagai tempat sintesis protein.  

3. Retikulum Endoplasma, organel berbentuk seperti saluran. Berfungsi untuk 

membantu metabolisme protein, lemak dan karbohidrat. 

4. Badan Golgi, organel berbentuk seperti tumpukan kue panekuk. Berfungsi 

membantu sintesis protein. Terdapat di sel tumbuhan dan hewan. 

5. Sentriol, Fungsi sentriol yang utama dalam sel hewan adalah menyelesaikan 

proses sitokinesis 

6. Lisosom, merupakan kantung kecil dengan membran tunggal. Berfungsi 

untuk mendaur ulang bagian sel yang rusak, mencerna zat sisa makanan 

atau zat-zat asing yang masuk ke dalam sel.  

7. Sentrosom, bentuknya seperti tabung kecil dan mengapung di sitoplasma. 

Sentriol dalam sentrosom berperan dalam pembelahan sel. Sentrosom sel 

hewan memiliki sepasang sentriol, sedang sel tumbuhan tidak. 

8. Nuklues (inti sel), organel berbentuk bulat atau lonjong yang terdapat di 

tengah atau bagian tepi sel. Berfungsi sebagai pusat pengendali kegiatan sel.  

9. Kloroplas, organel kecil berbentuk bulat yang berwarna hijau karena 

mengandung pigmen klorofil.  

10. Membran sel (membran plasma), merupakan bagian sel paling luar. Dimiliki 

oleh hewan dan tumbuhan. Berfungsi mengatur keluar masuknya zat pada 

suatu sel. 
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11. Sitoplasma, cairan bening seperti gel yang mengisi ruang  dalam sel, 

berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. 

12. Vakuola, merupakan rongga di dalam sel yang berlapis membran, di 

dalamnya berisi cairan. Berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan 

makanan dan sisa metabolisme.  

Sel tumbuhan juga memiliki perbedaan dengan sel hewan. Sel tumbuhan 

adalah unit dasar yang universal dari suatu struktur organik. Struktur yang 

membedakan sel tumbuhan dengan sel yang lain adalah keberadaan dinding sel 

yang merupakan lapisan terluar dari sel yang berbatasan dengan membran sel 

(Eifa, 2015). Berikut bagian-bagian dari sel tumbuhan beserta fungsinya : 

1. Dinding sel, merupakan penyusun sel tumbuhan yang tersusun atas serat-

serat sellulosa, bersifat tebal dan kaku untuk membantu mempertahankan 

bentuk sel dan melindungi sel dari kerusakan mekanis.  

2. Membran sel, Organel ini berfungsi sebagai selaput pelindung dan 

pengontrol yang bersifat semi permeable untuk mengendalikan pertukaran 

zat antara sitoplasma dengan lingkungan sel. 

3. Sitoplasma/protoplasma, cairan sel tumbuhan yang mengisi ruangan antara 

membran sel dengan inti sel. Sitoplasma tersusun atas bahan dasar cair yang 

disebut sitosol yang berisi air dan senyawa organik terlarut. 

4. Nuleus atau inti sel, organel terbesar yang berbentuk bulat hingga oval, 

berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel tumbuhan.  

5. Retikulum endoplasma, fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk 

transportasi protein. 
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6. Ribosom, berfungsi untuk sisntesis protein. 

7. Mitokondria, berfungsi untuk membentuk energi dan tempat berlangsungya 

respirasi aerobik. 

8. Badan Golgi, Organel ini berfungsi untuk pengemasan dan sekresi protein. 

9. Plastida/Kloroplas, organel sel tumbuhan yang berperanan dalam 

fotosintesis karena adanya klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik. 

10. Vakuola, berfungsi untuk menimbun sisa-sisa metabolisme dan untuk 

penguraian molekul-molekul sederhana (berfungsi seperti lisosom). 

  

(a)          (b) 

Gambar 2.1 Komponen (a) Sel Tumbuhan (b) Sel Hewan (Campbell, 2008) 

 Komponen  sel dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan 

bentuk aslinya yaitu berupa media pembelajaran tentang sel tumbuhan dan sel 

hewan. Menurut Wijaya (2006) Materi sel adalah materi abstrak dan banyak 

hafalan karena memiliki ukuran yang sangat kecil. Bisa mengamati strukturnya 

secara detail diperlukan alat bantu pengamatan yang tidak biasa. Kecuali untuk 

pengamatan bentuk morfologis organisme tingkat seluler seperti amoeba atau 
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paramecium yang masih bisa dilakukan dengan mikroskop siswa, pengamatan 

struktur organel sel memerlukan mikroskop elektron yang harganya sangat mahal 

dan sulit dioperasikan disekolah. Karakteristik itulah yang menyebabkan sulitnya 

mendapatkan, menghasirkan, dan mengamati secara langsung gejala-gejala 

struktur dan fungsi sel yang dipelajari pada siswa kelas VII. 

2.7 MTs SA Al-Hidayah Batu 

Madrasah Tsanawiyah satu atap (MTs SA) Al-Hidayah merupakan 

sekolah setingkat SMP (sekolah menengah pertama) yang berada dalam 

lingkungan Pondok berdiri mulai 2009 yang beralamatkan di Jalan Patimura Gg 

VI No. 300 RT/RW 08/07 Kelurahan Temas Kota Batu. Memiliki luas tanah 1190 

M
2
. Kepala Madrasah Tasanawiyah bernama Habib Maulana, SE. Siswa di MTs 

ini sebanyak 35 siswa yang merupakan siswa Kelas VII, VIII, dan IX.  

Tabel 2.1 Data Siswa MTs SA Al-Hidayah Batu 
Kelas Perempuan Laki-laki Jumlah 

VII 10 10 20 

VIII 5 4 9 

IX 3 3 6 

Jumlah 35 

 

MTs AL-Hidayah Batu memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru serta tata 

usaha. Kondisi Madrasah saat ini sarana prasarana pembelajaran cukup memadai 

dengan ruang belajar yang kondusif dan nyaman, walaupun belum mencapai 

standart nasional, khususnya ruang kelas, ruang guru, ruang laboratorium IPA dan 

jamban yang masih perlu diperbaiki.  

Standar proses pendidik di Madrasah ini telah menyusun perangkat 

pembelajaran seperti Prota, Promes, dan RPP. Dalam proses pembelajaran metode 

ceramah masih mendominasi disamping karena kualitas SDM pendidik yang 
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masih perlu ditingkatkan juga keterbatasan sarana pembelajaran madrasah. Guru 

di sekolah ini sebanyak 12 orang dan 2 pegawai tata usaha. Khususnya guru yang 

mengajar mata pelajaran IPA di sekolah ini terdapat 2 orang.  

Para pendidik di Madrasah MTs Al-Hidayah Batu dari jumlahnya 

memenuhi standar nasional, namun dari segi kualifikasi dan kompetensinya masih 

pada tingkat standart pelayanan minimal, namun kualifikasi dan kompetensinya 

masih belum memenuhi SPM, perlu adanya penambahan tenaga kependidikan 

disamping juga perlu peningkatan kualifikasi. Berikut adalah status guru di MTs 

Al-Hidayah Batu 

Tabel 2.2 Status Guru di MTs Al-Hidayah Batu 

No Status Guru 

Pendidikan Guru 
Jumlah 

Total 
Jml Jml Jml Jml Jml 

S-1 D-3 D-2 D-1 SLTA 

1 Guru Tetap Yayasan 10 - - - 2 12 

2 Guru Tidak Tetap yayasan - - - - - - 

3 
Guru PNS diperbantukan 

(DPK) 
- - - - - - 

4 Staf Tata Usaha - 1 - - 1 2 

5 Penjaga - - - - - - 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di sekolah ini belum 

mempertimbangkan perbedaan gender, kemampuan awal, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya. Proses pembelajaran metode ceramah 

masih mendominasi. Hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan kurikulum 

2013 dimana dalam pelaksanaannya pembelajran konvensional (ceramah) harus 

ditinggalkan atau seminimal mungkin dilakukan karena hanya akan membuat 

siswa pasif karena mendengarkan guru ceramah saja. Demikian ini disamping 

karena kualitas SDM pendidik yang masih perlu ditingkatkan juga keterbatasan 

sarana pembelajaran di sekolah ini. Keterbatasan sarana tidak bisa menjadi alasan 
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utama karena jika terampil baik pendidik maupun peserta didiknya semua akan 

termanfaatkan dan memenuhi kebutuhan.  

Berdasarkan observasi di MTS SA Al-Hidayah Batu yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 6 Oktober 2016 pengelolaan barang bekas di yayasan ini  

kurang terkelola dengan baik. Tempat pengelolaan sampah di sekolah ini tepatnya 

diwilayah pondok ini  hanya sebatas pengumpulan sampah dan pemilahan 

sampah.  Sampah berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah 

(MTs), Madrasah Diniyah (Madiniah) dan Panti Asuhan Anak yatim Al-Hidayah 

Batu. Banyak sampah dihasilkan namun hanya sebatas pemilahan dan dijual 

seperti botol plastik, kaleng, dan lain sebagainya 

 

Gambar 2.2 Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Al-Hidayah Batu 

Sampah jika diolah dengan baik akan sangat menguntungkan bagi yang 

memanfaatkannya. Menurut Taufiq (2014) perlunya selalu menjaga dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA yang bermuatan karakter peduli 

lingkungan di SMP, pemahaman siswa tentang lingkungan dapat menciptakan 

generasi muda yang peduli lingkungan, maka perlu membekali siswa SMP dengan 

pengetahuan tentang lingkungan hidup, terlebih baik itu dalam  mata pelajaran 
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IPA atau pelajaran yang lainnya. Perlu adanya pembinaan kepada siswa yang 

memiliki hasil belajar rendah, karena semakin baik hasil belajar kognitif siswa 

maka sikap siswa untuk peduli lingkungan akan semakin positif pula. Berikut 

adalah hasil pemilahan sampah yang selanjutnya akan dijual. 

 

Gambar 2.3 Sampah yang sudah dipisahkan untuk dijual 

 Siswa di MTs Al-Hidayah Batu sudah tergolong mandiri dalam dalam segi 

pendidikan pemanfaaatan lingkungan  belum terasah dengan baik begitu juga 

dengan pendidik nya. Hal ini kurang sejalan dengan arti pembelajaran IPA yang 

bersinergi dengan sikap peduli terhadap lingkungan yakni pemanfaatan barang 

bekas. Sehingga perlu adanya pelatihan, pendidikan atau sosialisasi dengan 

pemberian contoh yang baik untuk pemanfaatan bahan daur ulang menjadi barang 

atau alat pembelajaran yang berguna untuk kebutuhan siswa. Menurut Taufiq 

(2014).Salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan 

efisien yaitu dengan pengembangan media pembelajaran IPA berkarakter peduli 

lingkungan. 
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2.7 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual pada pengembangan media bahan daur ulang untuk 

kelas VII MTs pada mata pelajaran Sistem Organisasi Kehidupan ditunjukkan 

seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian tentang media untuk 

pembelajaran: 

 Media ajar dapat memudahkan  belajar  

siswa  dan guru,  memberikan  

pengalaman  lebih nyata, menarik  

perhatian  siswa  lebih besar, 

membangkitkan  dunia  teori  dengan 

realitanya. 

 Media ajar tidak harus mewah, tetapi 

media pembelajaran itu dapat dibuat 

sendiri dan bahan yang sederhana. 

 Media dengan menggunakan bahan daur 

ulang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran meningkatkan penguasaan 

konsep siswa. 

 

Kenyataan di lapangan (sekolah): 

 Kegiatan pembelajaran pada materi 

Sistem Organisasi Kehidupan yang 

masih konvensional (ceramah). 

 Media yang digunakan media jadi 

(beli) pada materi lain dan tidak 

layak pakai. 

 Barang bekas di sekitar sekolah yang 

belum ter manfaatkan. 

 Fokus pembelajaran masih dominan 

pada hasil belajar  

 

 

Pembelajaran pada materi Struktur Organisasi Kehidupan belum 

memfasilitasi kebutuhan 

Pengembangan media dari bahan daur ulang pada 

materi Sistem Organisasi Kehidupan 

Tidak Layak Layak 

Media dari bahan daur ulang pada materi Struktur Organisasi Kehidupan 

untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa di MTs Al-Hidayah  

Validasi 

Ahli Materi 

Ahli Media 

Aspek Bahasa Aspek Isi Aspek Tampilan Aspek Penyajian 

Permasalahan yang dihadapi : 

 Pembelajaran masih berpusat  pada  guru (teacher  centered). 

 Pembelajaran cenderung belum  mengembangkan  penguasaan 

konsep. 

 Pendidik  kurang  bisa  berkreasi  dalam  proses  pembelajaran 

 


