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ABSTRAK 
 

Rahmawati, Zulfa. 2012. Pengembangan Buku Pop Up Materi Sistem 

Peredaran Darah Manusia bagi Siswa Kelas VIII. Skripsi. Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. drh. R. Susanti, M. P. dan Parmin, 

M. Pd. 

 

Buku merupakan salah satu media yang paling sering digunakan oleh 

guru sebagai bahan ajar. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Batang, SMP Negeri 2 Batang, dan SMP Negeri 6 Batang, 

diketahui bahwa karakteristik siswa di ketiga SMP tersebut adalah cenderung 

menyukai belajar dengan membaca dan melihat gambar, terutama gambar-gambar 

yang bersifat menghibur. Namun, buku-buku IPA yang dibaca dan digunakan oleh 

siswa sebagai sumber belajar belum memfasilitasi minat baca siswa secara 

optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bahan ajar berupa 

buku pop up materi sistem peredaran darah manusia sesuai dengan standar 

penilaian buku teks menurut BSNP yang dimodifikasi tersebut layak menurut 

penilaian validator serta efektif digunakan sebagai alat bantu untuk mencapai 

kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. 

Penelitian ini dirancang menggunakan metode Research and Development 

(R&D) yang dimodifikasi. Penilaian validator terhadap produk dianalisis dengan 

cara deskriptif presentase. Penelitian ini menggunakan 2 tahap uji coba, yaitu uji 

coba produk dan uji pelaksanaan lapangan.  Uji coba produk dilaksanakan oleh 10 

orang siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Batang dan uji pelaksanaan lapangan 

dilaksanakan di kelas VIII A dan VIII B SMP Negeri 1 Batang. Variabel yang 

diteliti yaitu bahan ajar berbentuk buku pop up yang divalidasi oleh pakar, hasil 

belajar siswa kelas VIII materi sistem peredaran darah manusia pada uji 

pelaksanaan lapangan, tanggapan guru, dan tanggapan siswa mengenai bahan ajar. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil penilaian pakar 

terhadap bahan ajar sebesar 93,03% dengan kriteria “sangat layak”. Pada tahap uji 

coba produk sebanyak 95,35% siswa menanggapi positif terhadap buku pop up 

yang digunakan, sedangkan tanggapan positif siswa pada tahap uji pelaksanaan 

lapangan sebanyak 93, 60%. Ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 78,12% 

untuk kelas VIII A dan 82,75% untuk kelas VIII B.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar 

materi sistem peredaran darah manusia berbentuk buku pop up telah sesuai 

dengan standar penilaian buku teks SMP/MTs menurut BSNP serta layak menurut 

penilaian validator dan layak digunakan sebagai bahan ajar kelas VIII. 
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