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ABSTRAK 

Warapsari, D. A. 2014. Pengembangan Contextual Puzzle dalam Pembelajaran 

IPA Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dra. Saptorini, M. Pi. 

 

 Puzzle adalah sebuah media permainan merangkai potongan gambar yang 

berantakan agar menjadi suatu gambar yang utuh. Contextual puzzle merupakan 

hasil modifikasi dari permainan puzzle konvensional. Contextual puzzle  

dilengkapi dengan gambar, pertanyaan, serta tugas proyek untuk mengasah 

kreatifitas siswa. Media pembelajaran yang menyenangkan dengan memadukan 

unsur bermain dan belajar perlu dikembangkan karena proses pembelajaran di 

SMP N 1 bobotsari tidak pernah menggunakan media pembelajaran yang telah 

dimodifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

yang layak digunakan berupa contextual puzzle berbasis proyek pada tema 

pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup dan untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan media contextual puzzle berbasis proyek terhadap hasil 

belajar siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII dan VIII SMP N 

1 Bobotsari. Penelitian ini menggunakan tahap penelitian Research & 

Development (R&D) menurut Sugiyono (2010). Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini berupa data kelayakan media contextual puzzle dan data keefektifan 

media contextual puzzle yang dilihat dari perhitungan n-gain berdasarkan nilai 

pretest dan posttest. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh didapatkan data 

kelayakan media contextual puzzle dengan rata-rata persentase penilaian 

kelayakan media dan materi berturut-turut sebesar 87,48% dan 96,65% dengan 

kategori sangat layak. Hasil belajar siswa pada uji coba pelaksanaan memperoleh 

n-gain sebesar 0,775 dengan kriteria tinggi dan rata-rata persentase keaktifan 

siswa sebesar 70,05% dengan kriteria aktif. Dengan hasil penelitian tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa media contextual puzzle layak dan efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa SMP/MTs.  

 

Kata kunci: Conteztual Puzzle, Pendekatan Kontekstual, Pembelajaran Berbasis 

Proyek  
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ABSTRACT 

Warapsari, D. A. 2014. The Development Contextual Puzzle on Project-Based 

Science Learning in the Theme of Pollution and Impacts to Living Organisms. 

Final Project, Science Education Studies Program, Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences, Semarang State University. Dra. Saptorini, M. Pi. 

 Puzzle is a game where we should arrange some pieces of picture to be a 

complete picture. Contextual puzzle is a modified version of the conventional 

puzzle game, completed with pictures, questions, and project assignments to 

improving the students’ creativity. Fun learning media combined with the 

elements of playing and learning aspect need to be developed because the learning 

process in SMP N 1 Bobotsari never use the modified media. This research aims 

to develop a feasible learning media of contextual puzzle based on project with 

theme of Pollution and its Impact on Living Organisms and to determine the 

effectiveness of contextual puzzle based on projects to increase the learning 

outcomes of students. The subjects in this research were students of class VII and 

VIII SMP N 1 Bobotsari. This research used the research phase of Research & 

Development (R & D) design by Sugiyono (2010). The data of this research are 

the feasibility of media and effectiveness of contextual puzzle, the data were 

obtained from n-gain calculation of the pretest and posttest score. Based on the 

data of contextual puzzle media’s feasibility with average percentage appraisal of 

media and materials respectively for 87,48% dan 96,65% with very decent 

category. Students’ learning outcomes in the trial implementation obtined n-gain 

of 0,775, it includes high criteria and the percentage of students’ activity of 

70.05%, it includes active criteria. Therefore, it can be concluded that the 

contextual puzzle is proven to be feasible and effective to be learning media for 

SMP / MTs students. 

 

Keywords: Contextual Puzzle, Contextual Approach, Project-Based Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  ....................................................................................  i 

PERNYATAAN  ...........................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ................................................................  iii 

PENGESAHAN  ...........................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ...............................................................  v 

PRAKATA  ...................................................................................................  vi 

ABSTRAK  ...................................................................................................  viii 

ABSTRACT  ...................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ................................................................................................  x 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................  xiv 

BAB 1 PENDAHULUAN  ...........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  ................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah  ...........................................................................  4 

1.3 Tujuan Penelitian  ............................................................................  4 

1.4 Manfaat Penelitian  ..........................................................................  4 

1.5 Penegasan Istilah  .............................................................................  5 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA  ........................................................................  8 

2.1 Pendekatan Kontekstual  ..................................................................  8 

2.2 Puzzle  ..............................................................................................  12 

2.3 Contextual Puzzle  ............................................................................  13 

2.4 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)  ..............  14 

2.5 Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk hidup  ..............  16 

2.6 Kerangka Berpikir  ...........................................................................  17 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN .................................................................  19 

3.1 Desain Penelitian .............................................................................  19 

3.2 Uji Coba Produk  .............................................................................  21 

3.3 Metode Analisis Data  ......................................................................  25 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................  29 

4.1 Hasil Penelitian  ...............................................................................  29 

4.2 Pembahasan  .....................................................................................  42 



 

 

xi 

 

BAB 5 PENUTUP  .......................................................................................  57 

5.1 Simpulan  .........................................................................................  57 

5.2 Saran  ...............................................................................................  57 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................  58 

LAMPIRAN  .................................................................................................  61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR TABEL 
Tabel                                                                                                            Halaman 

3.1     Data yang diperlukan dalam pengembangan contextual puzzle   ........  24 

4.1     Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Pakar Media 1  ......................  30 

4.2     Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Pakar Media 2 .......................  30 

4.3     Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 1 ......................  32 

4.4     Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 2 ......................  33 

4.5     Hasil Analisis Tanggapan Guru ..........................................................  35 

4.6     Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Skala Kecil .......................  36 

4.7     Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Skala Besar ......................  37 

4.8     Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Penerapan ........................  38 

4.9     Rata-Rata Angket Tanggapan Siswa Mengenai Penggunaan Contextual 

Puzle ....................................................................................................  39 

4.10 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Rata-Rata Kelas ....................... 40 

4.11 Hasil Perhitungan n-gain ..................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 
Gambar                                                                                                        Halaman 

2.1    Keterpaduan Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup             

 .............................................................................................................  17 

2.2    Kerangka Berpikir ................................................................................  18 

3.1    Langkah-langkah Pengembangan Model R & D  ................................  19 

4.1    Tampilan Judul Sebelum dan Sesudah Revisi .....................................  31 

4.2    Tampilan Puzzle sebelum dan Sesudah Revisi ....................................  31 

4.3    Perubahan Materi Sebelum dan Sesudah Revisi ..................................  33 

4.4    Perubahan Materi Sebelum dan Sesudah Revisi ..................................  34 

4.5    Penilaian Kelayakan Media Contextual Puzzle....................................  35 

4.6    Persentase Rata-Rata Angket Tanggapan Siswa ..................................  39 

4.7    Persentase Aktivitas Siswa Selama Empat Pertemuan ........................  40 

4.8    Tampilan Akhir Media Contextual Puzzle Berbasis Proyek ................  42 

4.9    Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa Berdasarkan Kriteria .................  51 

4.10  Hasil Tugas Proyek Siswa ....................................................................  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran                                                                                                     Halaman 

 1. Kriteria Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle .......................  62 

 2. Hasil Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle oleh Pakar Media 1 

pada Validasi Tahap I ..........................................................................  64 

 3. Analisis Hasil Penilaian Pakar Media 1 pada Validasi Tahap 1 .........  67 

 4. Hasil Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle oleh Pakar Media 1 

pada Validasi Tahap II .........................................................................  68 

5. Analisis Hasil Penilaian Pakar Media 1 pada Validasi Tahap II ........  71 

6. Hasil Validasi Kelayakan Media oleh Pakar Media 2 ........................  72 

7. Analisis Hasil Penilaian Media oleh Pakar Media 2 ...........................  75 

 8. Kriteria Validasi Kelayakan Materi dalam Media Contextual Puzzle  76 

9. Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pakar Materi 1 

pada Validasi Tahap I ........................................................................  77 

10. Analisis Hasil Penilaian Pakar Materi 1 pada Validasi Tahap 1 .......  79 

  11. Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pakar Materi 1 

pada Validasi Tahap II ......................................................................  80 

12. Analisis Hasil Penilaian Pakar Materi pada Validasi Tahap II .........  82 

 13. Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran pada Media Contextual 

Puzzle oleh Pakar Materi 2 ................................................................  83 

14. Analisis Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 2 ......  85 

15. Hasil Validasi Konstruk ....................................................................  86 

16. Angket Tanggapan Guru ...................................................................  89 

17. Rekapitulasi Tanggapan Guru ...........................................................  91 

18. Daftar Nama Siswa pada Uji Skala Kecil .........................................  92 

19. Angket Tanggapan Siswa Uji Skala Kecil ........................................  93 

20. Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa pada Uji Skala Kecil ..........  95 

21. Daftar Nama Siswa pada Uji Skala Besar (VII A) ............................  96 

22. Angket Tanggapan Siswa Uji Skala Besar........................................  97 

23. Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa pada Uji Skala Besar  .........  99 

24. Silabus ...............................................................................................  101 



 

 

xv 

 

25. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .......................................  105 

26. Kisi-kisi .............................................................................................  115 

27. Soal Pretest dan Posttest ...................................................................  117 

28. Kunci Jawaban ..................................................................................  124 

29. Daftar Nama Siswa pada Kelas Penerapan (VII B) ..........................  125 

30. Angket Tanggapan Siswa Kelas Penerapan ......................................  126 

31. Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa pada Kelas Penerapan ........  128 

32. Hasil Pretest dan Posttest .................................................................  130 

33. Kriteria Indikator Pencapaian Aktivitas Siswa .................................  131 

34. Lembar Observasi dan Penilaian Aktivitas Siswa ............................  134 

35. Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan I .................................  142 

36. Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan II ...............................  144 

37. Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan III  .............................  146 

38. Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan IV ..............................  148 

39. Rata-Rata Penilaian Aktivitas Belajar Siswa ....................................  150 

40. Lembar Jawab Pretest .......................................................................  151 

41. Lembar Jawab Posttest ......................................................................  152 

42. Lembar Diskusi Siswa (LDS). ..........................................................  153 

43. Lembar Kerja Siswa (LKS). ..............................................................  159 

44. Dokumentasi. ....................................................................................  161 

45. Surat Penetapan Dosen Pembimbing ................................................  162 

46. Surat Ijin Penelitian ...........................................................................  163 

47. Surat Keterangan Selesai Penelitian..................................................  164 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kurikulum 2013 mengharuskan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) di tingkat SMP/MTs dikembangkan sebagai IPA Terpadu, bukan sebagai 

pendidikan disiplin ilmu. Dengan adanya pembelajaran IPA Terpadu, siswa 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara 

menyeluruh (holistik), bermakna, autentik, dan aktif. Pembelajaran merupakan 

kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan. Guru harus merencanakan proses pembelajaran 

sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemampuan berinteraksi 

dengan semua sumber belajar yang digunakan dapat menciptakan suasana belajar 

yang kondusif serta dapat menjadikan siswa sebagai pusat dalam pembelajaran. 

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 23 dan 27 

Januari 2014 di SMP Negeri 1 Bobotsari pada mata pelajaran IPA Terpadu 

menunjukkan bahwa guru masih sering menjadi pusat dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru dan 

mencatat hal-hal yang dianggap penting. Siswa menjadi kurang aktif, kurang 

kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa belum 

dibiasakan untuk mencari pengetahuan sendiri. Konsep-konsep yang diterima 

siswa merupakan konsep jadi dari  guru. Padahal dalam Permendikbud No. 68 

tahun 2013, disebutkan bahwa kurikulum 2013 dikembangkan  dengan  

penyempurnaan pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran  berpusat  pada  siswa; pola pembelajaran satu arah (interaksi 

guru-siswa) menjadi   pembelajaran   interaktif   (interaktif   guru-siswa-

masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya); serta pola pembelajaran 

ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu 

pengetahuan jamak (multidisciplines). Siswa diharapkan untuk lebih aktif dalam 
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mencari, menggali, dan mengkomunikasikan informasi yang diperolehnya dari 

pengamatan, kegiatan bertanya, dan dari sumber belajar lain.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa 

siswa di SMP Negeri 1 Bobotsari, berkembang persepsi yang menganggap IPA 

sebagai pelajaran yang kurang menyenangkan karena dianggap sulit. Hal ini 

menyebabkan banyak siswa yang kurang bersemangat saat pembelajaran IPA 

berlangsung. Dengan adanya pendapat tersebut, tidak seharusnya pembelajaran 

IPA di sekolah-sekolah dilaksanakan dengan suasana yang serius. Karena tidak 

menutup kemungkinan, pembelajaran yang seperti itu justru akan menjadikan 

siswa semakin enggan untuk belajar IPA. 

Menurut Partana (2008), keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan oleh 

banyak faktor, di antaranya adalah metode dan pendekatan yang digunakan, 

fasilitas yang ada dan digunakan, minat, motivasi, dan sikap siswa, lingkungan 

tempat belajar, dan sebagainya. Pembelajaran yang kreatif harus dapat 

menimbulkan perasaan senang, tidak ada tekanan atau beban psikis. Untuk itu, 

seorang guru harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar minat, 

motivasi, dan sikap siswa meningkat. Suasana belajar yang menyenangkan akan 

lebih bermakna dan dapat meningkatkan minat belajar, yang juga akan 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Mengingat karakteristik anak 

usia SMP, terutama kelas VII yang masih senang bermain, maka pembelajaran 

harus dibuat semenarik mungkin dengan bantuan media puzzle yang dimodifikasi 

dengan pendekatan kontekstual untuk pembelajaran IPA berbasis proyek. 

Sehingga puzzle yang tercipta akan lebih bermakna dan dapat mengembangkan 

kreativitas siswa dengan adanya proyek yang harus mereka kerjakan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuni dan Maureen (2010) 

yang menyimpulkan bahwa  media puzzle metamorfosis dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Puzzle adalah permainan yang terdiri dari 

potongan gambar-gambar, kotak-kotak, huruf-huruf, atau angka-angka yang 

disusun dalam sebuah permainan yang akhirnya membentuk sebuah pola tertentu 

sehingga membuat peserta didik menjadi termotivasi untuk menyelesaikan puzzle 

secara tepat dan cepat (Situmorang, 2012). Kurniawati (2013) menyatakan bahwa 
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pemilihan puzzle sebagai media juga dapat menarik perhatian siswa karena puzzle  

memadukan gambar dan tulisan, sehingga informasi lebih mudah diserap dan 

awet. Kelebihan lain penggunaan puzzle sebagai media pembelajaran adalah 

puzzle  mudah digunakan, sederhana tetapi mampu mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Kurikulum 2013 diterapkan dengan tujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran 

yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran 

berbasis proyek ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

membantu ketercapaian tujuan dari kurikulum 2013, yaitu menciptakan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang produktif, kreatif, dan inovatif. Tugas proyek yang disajikan dalam media 

contextual puzzle berupa daur ulang limbah atau sampah anorganik yang 

dikerjakan dengan berkelompok. Bahan baku berupa sampah anorganik yang 

digunakan dalam tugas proyek berupa plastik, botol atau gelas air mineral, dan 

kaleng bekas. Media puzzle yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan 

pertanyaan diskusi dan tugas proyek diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa yang meliputi : (a) timbulnya rasa ingin tahu dengan memanfaatkan 

alat indera, (b) kemampuan membentuk konsep, (c) berkomunikasi, (d) 

penyimpulan kejadian (Kurniawati, 2013). Sehingga media contextual puzzle 

yang dilengkapi dengan tugas proyek ini diharapkan dapat membantu terjadinya 

interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang berpengaruh terhadap keaktifan dan 

hasil belajar siswa. Adanya tugas proyek membantu siswa untuk dapat berkreasi 

dan bekarja sama dalam kelompok. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka diadakan penelitian tentang 

penggunaan media contextual puzzle dalam pembelajaran IPA berbasis proyek 

pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup dan pengembangan 
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media contextual puzzle ini dapat membantu meningkatkan aktivitas belajar siswa 

khususnya pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Apakah media contextual puzzle layak digunakan dalam pembelajaran IPA 

berbasis proyek pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup? 

2. Apakah media contextual puzzle pada tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA berbasis proyek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Kelayakan media contextual puzzle yang digunakan dalam pembelajaran IPA 

berbasis proyek pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup  

2. Keefektifan media contextual puzzle dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pembelajaran IPA berbasis proyek tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Contextual puzzle  merupakan suatu media yang dikembangkan dari media 

puzzle konvensional dan berupa permainan. Penggunaan contextual puzzle  

diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan media pembelajaran IPA yang 

kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa memperoleh media pembelajaran berupa permainan puzzle yang 

menarik, sehingga akan menimbulkan suasana yang menyenangkan dalam proses 

pembelajaran dan  siswa akan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

IPA. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Penggunaan media puzzle  dapat memberikan solusi bagi guru untuk 

mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Selain itu media puzzle ini dapat 

dijadikan alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka perbaikan 

pembelajaran IPA sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Memperoleh produk berupa media puzzle yang dapat dijadikan sebagai 

acuan untuk mengembangkan media yang lebih baik, menarik, dan kreatif  lagi 

untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk mewujudkan satu kesatuan dalam berpikir dan menghindari 

kesalahan makna kata, maka perlu ditegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi. 

1.5.1 Contextual Puzzle 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Aqib, 2013). 

Rahmanelli (2007) menjelaskan bahwa puzzle adalah permainan 

merangkai potongan gambar yang berantakan menjadi suatu gambar yang utuh. 

Manfaat bermain puzzle menurut Crist, sebagaimana dikutip oleh Yulianti (2010) 
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antara lain: mengasah otak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, 

melatih kesabaran, dan pengetahuan. 

Contextual puzzle merupakan hasil modifikasi dari permainan puzzle 

konvensional. Pada media contextual puzzle terdapat pertanyaan yang 

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka serta harus 

diselesaikan dengan cara diskusi. Terdapat pula tugas proyek yang harus 

dikerjakan secara berkelompok. Tugas proyek yang terdapat dalam puzzle berupa 

tugas pemanfaatan limbah atau sampah anorganik yang terdapat di lingkungan di 

sekitar mereka. 

1.5.2 Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning/PjBL) 

Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti pembelajaran. Wena (2011) 

mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola 

pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek pada siswa. Kerja proyek 

akan melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan masalah. Melalui 

pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa akan meningkat. 

Menurut The George Lucas Educational Foundation, sebagaimana dikutip 

oleh Widiyatmoko (2012), pembelajaran berbasis proyek adalah model 

pembelajaran yang menuntut pengajar dan atau peserta didik mengembangkan 

pertanyaan penuntun (a guiding question). Mengingat bahwa masing-masing 

peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran bernasis 

proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali konten atau 

materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan 

melakukan eksperimen secara kolaboratif. 

1.5.3 Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup 

Dalam Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 

tahun 1982 disebutkan bahwa pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai 

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia 

atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat 
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tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi 

lagi sesuai dengan peruntukannya (Wahono, 2013).  

Menurut Wasis (2008), pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran 

air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran memberikan dampak 

bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Pencemaran air menyebabkan 

berkurangnya persediaan air bersih yang dibutuhkan makhluk hidup, khususnya 

manusia, Sementara pencemaran air di laut maupun di sungai mengancam 

kelangsungan populasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sementara 

pencemaran udara dapat mengganggu pernafasan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pendekatan Kontekstual 

2.1.1 Pengertian Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, 

hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Dalam kelas 

kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Sesuatu 

yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa yang disampaikan oleh 

guru (Aqib, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Deen and Smith, sebagaimana dikutip oleh 

Sutama (2013) menyimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual diterapkan 

dengan guru selalu mengaitkan antara materi pelajaran dengan pengalaman yang 

dialami siswa sehari-harinya. Glynn (2004) menyatakan CTL menyiapkan siswa 

untuk dapat belajar pada lingkungan yang lebih kompleks yang akan mereka 

lewati saat mereka mulai menapaki masa depan. 

2.1.2 Karakteristik Pendekatan Kontekstual 

Menurut Putra (2013), konsep CTL memiliki beberapa karakteristik 

khusus, yaitu: 

1. kerja sama, 

2. saling menunjang, 

3. menyenangkan atau tidak membosankan, 

4. belajar dengan bergairah, 

5. pembelajaran terintegrasi, 

6. menggunakan berbagai sumber, 

7. siswa aktif,  
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8. sharing dengan teman, 

9. siswa kritis dan guru kreatif, 

10. dinding kelas dan lorong-lorong sekolah penuh dengan hasil kerja siswa, 

peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain, serta 

11. laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, 

laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain sebagainya. 

Dari kesebelas karakteristik CTL yang disebutkan di atas, hanya beberapa 

karakteristik saja yang nantinya akan dimunculkan dalam penelitian ini, di 

antaranya : kerja sama, saling menunjang, menyenangkan atau tidak 

membosankan, belajar dengan bergairah atau bersemangat, menggunakan 

berbagai sumber, siswa aktif, sharing dengan teman, serta laporan kepada orang 

tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa yang berupa tugas proyek. 

2.1.3 Komponen-Komponen Utama Pendekatan Kontekstual 

Depdiknas, sebagaimana dikutip oleh Putra (2013) menjelaskan bahwa 

pendekatan kontekstual (CTL) memiliki tujuh komponen utama, yaitu: 

1. Konstruktivisme (constructivism) 

Merupakan landasan berpikir CTL, yang menekankan bahwa belajar tidak 

sekedar menghafal atau mengingat pengetahuan, tetapi juga merupakan suatu 

proses belajar-mengajar, dengan siswa aktif secara mental dalam membangun 

pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya. 

2. Menemukan (inquiry) 

Merupakan inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan sebagai hasil dari menemukan 

sendiri. 

3. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki oleh siswa selalu dimulai dari bertanya. 

Bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran berbasis kontekstual. 

Kegiatan bertanya berguna untuk mendaparkan informasi, menggali pemahaman 

siswa, membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauh mana keingintahuan 

siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, memfokuskan 
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perhatian pada sesuatu yang dikehendaki oleh guru, serta membangkitkan lebih 

banyak lagi pertanyaan dari siswa guna menyegarkan kembali pengetahuan siswa.  

4. Masyarakat belajar (Learning community) 

Konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari 

hasil kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing 

antarsiswa, antarkelompok, dan siswa yang tahu kepada siswa yang belum tahu. 

5. Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, 

mendemonstrasikan cara guru menginginkan siswanya untuk belajar, serta 

melakukan sesuatu yang guru inginkan agar siswanya melakukan hal tersebut. 

Guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa 

dan mendatangkan dari faktor luar. 

6. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan cara berpikir atau respon tentang sesuatu yang baru 

dipelajari. Realisasinya dalam pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar 

siswa melakukan refleksi yang berupa pernyataan langsung tentang sesuatu yang 

diperoleh pada hari itu. 

7. Penilaian yang sebenarnya (Authentic assessment) 

Dalam pembelajaran berbasis CTL, gambaran perkembangan belajar siswa 

perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami 

pembelajaran yang benar. Fokus penilaian ada pada penyelesaian tugas yang 

relevan dan kontekstual, serta penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil. 

Pembelajaran dengan bantuan media contextual puzzle memenuhi ketujuh 

komponen CTL. Dengan media contextual puzzle, siswa tidak hanya menghafal 

materi, tapi juga berperan aktif dalam menggali pengetahuan yang dimilikinya 

melalui pertanyaan yang terdapat di dalam puzzle (konstruktivisme). Siswa 

memperoleh pengetahuan dengan menemukan sendiri (inquiry) melalui gambar, 

membuat kesimpulan, kesempatan siswa untuk bertanya terbuka lebar selama 

kegiatan pembelajaran, baik bertanya kepada guru maupun kepada teman 

sekelompok. Adanya tugas kelompok dan kegiatan diskusi menciptakan 

masyarakat belajar yang merupakan komponen CTL yang keempat. Komponen 
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pemodelan (modeling) tampak saat guru memberikan contoh produk daur ulang 

yang nantinya siswa juga akan membuat hal serupa. Komponen refleksi adalah 

ketika guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengevaluasi kegitan 

pembelajaran dalam setiap akhir pertemuan. Komponen ketujuh, yaitu penilaian 

yang sebenarnya, di mana penilaian siswa dilakukan terhadap aspek kognitif 

(pretest dan posttest) serta aspek afektif dan psikomotor melalui kegiatan 

pengamatan oleh observer (guru) selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Sehingga pembelajaran IPA dengan bantuan media contextual puzzle telah 

memenuhi ketujuh komponen CTL. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Kontekstual 

 Kelebihan CTL menurut Putra (2013) adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 

nyata. 

2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

pada siswa, karena pembelajaran kontekstual menganut aliran konstruktivisme, 

di mana siswa diharapkan belajar melalui “mengalami”, bukan “menghafal”. 

3. Menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

4. Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

di lapangan. 

5. Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian 

dari guru. 

6. Menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna 

Sementara Johnson, sebagaimana dikutip oleh Sutama (2013) 

menyebutkan beberapa kelebihan dari pendekatan kontekstual, yaitu: 

1. CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan arti 

pembelajaran dengan mengaitkan materi dan tugas dengan kegiatan sehari-hari.  

2. CTL dapat diterapkan kepada semua siswa, baik siswa yang pandai maupun 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar.  

3. CTL merupakan strategi belajar mengajar yang sangat menyenangkan. 
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4. CTL memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan dan 

mengembangkan ide-ide mereka. 

Putra (2013) juga menjelaskan tentang beberapa kekurangan CTL, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual 

berlangsung. 

2. Jika guru tidak bisa mengendalikan kelas, maka bisa menciptakan situasi kelas 

yang kurang kondusif. 

3. Guru lebih intensif dalam membimbing. 

Kekurangan CTL di atas dapat diatasi dengan guru harus benar-benar 

mengatur waktu dan membuat agenda kegiatan yang akan dilakukan selama 

pembelajaran (RPP). Selain itu guru juga harus bisa mengendalikan kelas. Untuk 

mempermudah pengendalian kelas, maka metode kelompok digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

 

2.2 Puzzle 

Menurut kamus besar bahasa inggris, kata puzzle berarti teka-teki. 

Rahmanelli (2007) juga menjelaskan bahwa puzzle adalah permainan merangkai 

potongan gambar yang berantakan menjadi suatu gambar yang utuh. Sejalan 

dengan pendapat Rahmanelli, Situmorang (2012) mendefinisikan puzzle  sebagai 

permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, huruf-huruf 

atau angka-angka yang disusun dalam sebuah permainan yang akhirnya 

membentuk sebuah pola tertentu sehingga membuat peserta didik menjadi 

termotivasi untuk menyelesaikan puzzle secara tepat dan cepat. Manfaat bermain 

puzzle menurut Crist, sebagaimana dikutip oleh Yulianti (2010) antara lain: 

mengasah otak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih nalar, melatih 

kesabaran, dan pengetahuan. 

Puzzle adalah salah satu bentuk media cetak. Puzzle  yang digunakan 

dalam pembelajaran IPA adalah puzzle yang dipadukan dengan gambar dan 

tulisan, sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa dan informasi yang 

disampaikan melalui puzzlepun menjadi mudah diserap. Permainan puzzle yang 
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dilakukan secara menarik akan mampu meningkatkan ingatan siswa tentang 

materi yang diajarkan guru. 

 

2.3 Contextual Puzzle 

Contextual puzzle merupakan modifikasi dari permainan puzzle biasa. 

Puzzle pada umumnya hanya menyusun potongan-potongan gambar agar 

terbentuk suatu pola yang utuh. Namun puzzle yang peneliti kembangkan 

mempunyai beberapa perbedaan. Pada media contextual puzzle terdapat 

pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi disekitar siswa serta 

harus diselesaikan dengan secara berdiskusi. Terdapat pula tugas proyek yang 

harus dikerjakan dengan berkelompok. Tugas proyek tersebut berupa pemanfaatan 

limbah atau sampah anorganik yang ada di lingkungan sekitar mereka menjadi 

barang baru yang lebih bermanfaat. 

Media contextual puzzle dibuat dengan membuat desain contextual puzzle 

yang dicetak pada kertas sticker dan ditempelkan pada karton kalender bekas dan 

kemudian dipotong mengikuti pola yang telah dibuat. Bagian alas media 

contextual puzzle dibuat dari bahan karton dan dilapisi lakban berwarna hitam. 

Penggunaan contextual puzzle  dilakukan dengan cara menyusun potongan-

potongan gambar sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Setelah gambar 

tersusun secara utuh, pada media contextual puzzle terdapat beberapa pertanyaan 

yang harus dijawab oleh siswa secara berdiskusi. Dibalik puzzle yang telah 

tersusun utuh tersebut terdapat petunjuk tentang tugas selanjutnya yang berupa 

tugas proyek. 

Penggunaan media contextual puzzle dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian Purwantoko, dkk (2010) tentang keefektifan penggunaan media puzzle 

terhadap pemahaman IPA pada tema kalor yang menyatakan bahwa : 

       ... pembelajaran fisika pada tema kalor dengan menggunakan media teka-

teki dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas VII semester gasal 

SMP N 1 Japah. 
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 Dengan menggunakan media contextual puzzle ini diharapkan siswa lebih 

semangat dan tertarik terhadap mata pelajaran IPA, serta dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA. 

 

2.4 Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based Learning 

(PjBL) 

Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning (PjBL) 

merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti 

pembelajaran. Menurut Blumenfeld, sebagaimana dikutip oleh Helle et al (2006), 

inti dari pembelajaran berbasis proyek adalah memecahkan pertanyaan atau 

masalah melalui suatu aktivitas di mana hasil akhir dari aktivitas itu adalah sebuah 

produk. Sementara Gallagher et.al, sebagaimana dikutip oleh Glynn (2004) 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara 

mandiri maupun berkelompok dalam suatu proyek.  

Wena (2011) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek pada siswa. 

Kerja proyek akan melibatkan siswa dalam investigasi pemecahan masalah. 

Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa akan 

meningkat. 

Langkah-langkah pembelajaran dalam Project Based Learning menurut 

Nurohman (2007)  terdiri dari 6 tahapan yaitu : 

1. Start With the Essential Question (dimulai dengan pertanyaan esensial) 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu dapat memberi 

penugasan kepada peserta didik dalam melakukan aktivitas. Project Based 

Learning adalah model pembelajaran yang menuntut pengajar dan atau peserta 

didik mengembangkan pertanyaan penuntun (a guiding question). Pada tahap ini 

guru memberikan proyek kepada siswa, mengidentifikasi isi masalah yang akan 

dikerjakan, menentukan batasan-batasan proyek dan menentukan tujuan utama 

dari proyek. 
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2. Design a Plan of the Project (rancangan perencanaan proyek) 

Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat 

mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, serta mengetahui alat dan 

bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. 

3. Create a Schedule (menyusun jadwal) 

Pada tahap ketiga, pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun 

jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Aktivitas dalam tahap ini antara lain: 

membuat timeline untuk penyelesaian proyek, membuat deadline penyelesaian 

proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing 

peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan 

proyek, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang 

pemilihan suatu cara. 

4. Monitoring the Students and the Progress of the Project (memonitor siswa dan 

kemajuan proyek) 

Pada tahap ini pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitoring 

terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring 

dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. 

5. Asses the Outcome (penilaian produk) 

Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur 

ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing 

peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah 

dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun rencana pembelajaran 

berikutnya. 

6. Evaluate the Experience (evaluasi pengalaman) 

Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan 

refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini 

peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama 

menyelesaikan proyek. 

Kelebihan pembelajaran berbasis proyek menurut Moursund, sebagaimana 

dikutip oleh Wena (2011) antara lain sebagai berikut: 

a. Meningkatkan motivasi 
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b. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

c. Meningkatkan keterampilan dalam penelitian 

d. Meningkatkan kolaborasi 

e. Meningkatkan kemampuan berorganisasi 

Kekurangan pembelajaran berbasis proyek menurut Susanti, sebagaimana 

dikutip oleh Suryaningsih (2013) meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok 

materi yang dibahas 

b. Diskusi dan penyelidikan membutuhkan waktu yang lama dalam mengenali 

ide-ide dan konsep-konsep 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Warsito (2008) tentang 

penerapan pembelajaran sains berbasis proyek di SMP Muhammadiyah 3 Depok 

menunjukkan bahwa: 

... aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II 

sebesar 35,42% dalam kategori rendah menjadi 71,88% dalam kategori tinggi 

pada siklus II. Academic skill siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 40,37% dalam kategori cukup menjadi 66,71% dalam kategori 

baik pada siklus II. 

Sementara hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suryaningsih (2013) 

tentang penggunaan tabloid berbasis proyek pada materi pengelolaan lingkungan 

menyimpulkan bahwa: 

1. Model pembelajaran PjBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Respon siswa terhadap penerapan tabloid berbasis Project Based Learning 

adalah positif, 93,33% siswa mempunyai keyakinan bahwa pembelajaran 

dengan tabloid berbasis Project Based Learning dapat memotivasi siswa untuk 

belajar. 

 

2.5 Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup 

Pemilihan tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup dalam 

penelitian ini dikarenakan pencemaran erat hubungannya dalam kehidupan sehari-

hari. Bahkan pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air, maupun 
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pencemaran tanah dapat terjadi di mana saja. Pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup disampaikan dalam mata pelajaran IPA Terpadu kelas VII 

semester genap. Tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup 

menggabungkan dua bidang kajian IPA terpadu, yaitu bidang Kimia pada 

pembahasan penyebab pencemaran yang sebagian besar disebabkan oleh bahan-

bahan kimia serta bidang kajian Biologi yang membahas tentang dampak 

pencemaran tersebut terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. 

Kompetensi inti (KI) yang ditetapkan yaitu memahami pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi dasar (KD) yang harus dikembangkan yaitu KD 3.9 

mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhuk hidup. Keterpaduan 

tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup dapat dilihat pada gambar 

2.1. 

Gambar 2.1: Keterpaduan Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk 

Hidup 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPA di SMP/MTs diajarkan secara 

terpadu, dengan menjadikan siswa sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran 

agar tercipta pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Namun dalam 

Pencemaran dan 
dampaknya bagi 
makhluk hidup

Macam-macam 
pencemaran

Dampak 
pencemaran 

bagi 
kelangsungan 

hidup makhluk 
hidup

Daur ulang 
sampah

Penyebab 
pencemaran
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pelaksanaannya guru masih menjadi pusat dalam pembelajaran. Hal ini 

menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Siswa hanya 

menerima konsep yang sudah jadi dari guru sehingga konsep tersebut mudah 

dilupakan. Selain itu, adanya anggapan bahwa IPA adalah pelajaran yang sulit 

menjadikan minat siswa dalam belajar berkurang. 

Berangkat dari permasalahan tersebut maka perlu adanya inovasi 

pengembangan media yang dapat membantu meningkatkan minat dan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran IPA. Dalam penelitian ini, media pembelajaran yang 

dikembangkan berupa contextual puzzle. Media ini akan diujicobakan dan 

dilakukan perbaikan berdasarkan hasil ujicoba sampai memenuhi kriteria layak. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran IPA di SMP menurut Kurikulum 2013 

1. Pembelajaran IPA secara terpadu 

2. Berpusat pada siswa 

3. Pembelajaran bersifat interaktif 

Guru masih menjadi pusat dalam 

pembelajaran serta adanya anggapan 

siswa bahwa IPA sulit 

Media pembelajaran IPA Terpadu dalam 

bentuk contextual puzzle 

1. Siswa lebih tertarik dalam proses 

pembelajaran yang 

menyenangkan 

2. Siswa antusias dan menjadi lebih 

aktif 

3. Konsep yang diterima tersimpan 

lama melalui pembelajaran yang 

bermakna dan berkesan 

1. Siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran 

2. Siswa hanya menerima konsep 

jadi dari guru 

3. Konsep yang diterima siswa 

mudah dilupakan 

Tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup 

Pengembangan contextual puzzle tema 

pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup 

Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Pengembangan Contextual Puzzle pada Pembelajaran 

IPA Berbasis Proyek Tema Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai Research and Development (R&D). 

Metode R & D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji kelayakan produk yang dihasilkan (Sugiyono, 2010). 

Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran 

contextual puzzle. Adapun langkah-langkah pengembangan media pembelajaran 

contextual puzzle menggunakan metode Research and Development (R & D) yang 

diadaptasi dari Sugiyono (2010) dapat ditunjukkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian meliputi: 

1. Persiapan 

a. Melakukan observasi awal terhadap kondisi pembelajaran IPA dengan 

melakukan wawancara dengan guru dan siswa di SMP yang akan dijadikan 

tempat penelitian. 

b. Mempersiapkan dan menganalisis perangkat pembelajaran yang meliputi 

silabus, RPP, media, serta instrumen penelitian. 

 

Potensi dan 

masalah 

 Revisi desain 

Pembuatan 

produk awal 

Pengumpulan 

data awal 

Validasi tim 

ahli 

Revisi produk Uji coba 

terbatas 

Uji coba 

pemakaian 

Produk akhir Revisi akhir 
Penerapan 

produk 

Gambar 3.1. Langkah Pengembangan Model R & D yang diadaptasi dari Sugiyono 

(2006) 
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2. Pelaksanaan 

a. Potensi dan masalah 

Penelitian ini berawal dari potensi dan masalah. Potensi yang ada pada 

siswa kelas VII SMP N 1 Bobotsari adalah adanya pengalaman siswa dalam 

membuat tugas proyek dalam bentuk membuat kincir angin dari bahan bekas 

seperti steroform, sendok plastik, dan botol air mineral untuk mata pelajaran IPA 

pada tema gerak sehingga diharapkan siswa mampu untuk mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berbasis proyek berbantuan media 

contextual puzzle  yang dikembangkan peneliti dengan baik. Masalah yang 

mendasari penelitian ini adalah kurang adanya media pembelajaran IPA yang 

kreatif dan menarik yang mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar 

IPA. 

b. Pengumpulan data awal 

Setelah mengidentifikasi potensi dan masalah, maka langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan semua informasi yang dapat dijadikan bahan dalam 

perencanaan media pembelajaran. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi 

atau data yang diperoleh dari identifikasi potensi dan masalah serta buku-buku 

referensi yang dapat digunakan untuk membantu proses pembuatan media 

pembelajaran. 

c. Pembuatan produk awal 

Pada tahap pembuatan produk awal, dilakukan pengumpulan bahan-bahan 

berupa bahan fisik pembuatan contextual puzzle serta file-file komputer. Bahan 

fisik pembuatan contextual puzzle yaitu kertas stiker, karton, dan cutter yang 

diperoleh dengan membeli atau memanfaatkan barang bekas. Sedangkan file-file 

komputer yang berupa gambar dan foto diperoleh dari sumber seperti internet. 

Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran contextual puzzle pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memilih dan menentukan gambar yang relevan dengan tema pencemaran 

2. Menambahkan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut yang 

apabila puzzle telah tersusun secara utuh akan membentuk petunjuk gambar 

untuk tugas proyek pada bagian belakang media. 
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3. Mencetak desain media pada kertas stiker, menempelkannya pada kertas 

karton bekas kalender. Penggunaan kertas karton ini bertujuan agar media 

lebih awet. 

4. Memotong contextual puzzle menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai 

dengan pola yang diinginkan. 

Pada tahap ini peneliti telah melakukan pengembangan media sampai 

tahap dihasilkannya produk awal yang selanjutnya akan dilakukan validasi oleh 

tim ahli. 

d. Validasi tim ahli 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan instrumen yang 

disusun sebelum pengujian dilaksanakan. Pengujian dilakuakn dengan tujuan 

menguji kelayakan media contextual puzzle. Pengujian dilakukan oleh ahli materi 

dan ahli media. Jika media belum layak maka perlu dilakukan perbaikan atau 

revisi. 

e. Revisi desain 

Setelah media contextual puzzle divalidasi oleh tim ahli maka akan terlihat 

adanya kekurangan. Oleh karena itu, media pembelajaran tersebut perlu diperbaiki 

agar lebih sempurna dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Proses 

revisi ini bisa terjadi secara berulang-ulang hingga produk media dinyatakan layak 

oleh ahli. Setelah dilakukan revisi dan dinyatakan layak, maka dihasilkan produk 

contextual puzzle. Produk yang telah dihasilkan tersebut kemudian diujicobakan 

kepada siswa. 

 

3.2  Uji Coba Produk 

3.2.1  Desain Uji 

Uji coba produk contextual puzzle yang dilakukan dalam penelitian ini  

meliputi beberapa tahap, yaitu uji coba produk terbatas dalam skala kecil, uji coba 

pemakaian dalam skala besar, dan penerapan media. 

a. Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas merupakan tahapan pengujian produk awal. Uji coba 

terbatas dilakukan melalui kegiatan penerapan media pembelajaran contextual 
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puzzle kepada responden yang jumlahnya terbatas. Pengujian terbatas dalam 

penelitian ini dilakukan kepada 12 siswa kelas VIII yang telah mendapatkan 

materi pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. Siswa dipilih 

berdasarkan kategori pandai, sedang, dan kurang pandai. Masing-masing kategori 

diwakili oleh 4 siswa (2 siswa putra dan 2 siswi putri). Pengambilan sampel 12 

siswa dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel dengan bantuan guru mata pelajaran IPA. Setelah pembelajaran selesai, 

siswa akan diberikan lembar penilaian terhadap media pembelajaran contextual 

puzzle pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

b. Revisi produk 

Setelah uji coba terbatas selesai dan peneliti mendapatkan hasil tanggapan 

dari siswa, selanjutnya peneliti akan berdiskusi dengan guru IPA untuk membahas 

kelemahan dan kelebihan produk. Hasil tanggapan siswa dan guru akan dijadikan 

acuan dalam melakukan revisi produk untuk mendapatkan media contextual 

puzzle yang lebih baik. 

c. Uji coba pemakaian 

Setelah media contextual puzzle mengalami perbaikan-perbaikan, maka 

selanjutnya media akan diuji kembali dalam skala yang lebih besar, yaitu diambil 

1 kelas dari kelas VII. 

d. Revisi akhir 

Setelah uji coba skala besar terlaksana, maka dilakukan revisi akhir pada 

produk contextual puzzle. Revisi akhir dilakukan apabila pada produk masih 

terdapat kekurangan. 

e. Penerapan media contextual puzzle 

Penerapan produk merupakan kegiatan penerapan media pembelajaran 

yang nyata kepada seluruh responden. Berdasarkan beberapa pertimbangan dari 

guru maka diperoleh kelas VII B sebagai sampel dalam penelitian penerapan 

media contextual puzzle. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemberian tes 

(pre test) pada siswa. Pada akhir pembelajaran siswa kembali diberikan tes akhir 

(post test) untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan media puzzle. 
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3.2.2  Subjek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII dan kelas VIII SMP 

Negeri 1 Bobotsari, kabupaten Purbalingga tahun pelajaran 2013/2014 yang 

masing-masing berjumlah 8 kelas. 

b. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bobotsari sebagai kelas kecil, seluruh siswa kelas VII A yang 

berjumlah 31 siswa sebagai kelas besar, dan seluruh siswa kelas VII B yang 

berjumlah 32 siswa sebagai kelas yang akan digunakan dalam penerapan media 

contextual puzzle. 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

   Metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: 

a. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, 

dokumentasi yang dimaksud adalah perangkat pembelajaran dan data siswa yang 

menjadi subyek dalam penelitian ini. 

b. Metode Angket 

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010). Kuesioner atau angket 

memiliki banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data asal cara dan 

pengadaannya mengikuti persyaratan yang telah digariskan dalam penelitian. 

Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket validasi ahli 

dan angket respon guru dan siswa terhadap media contextual puzzle yang 

dikembangkan. 
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c. Metode Tes 

Tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan objek yang diteliti. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok  

(Arikunto, 2010). Pada penelitian ini, tes dilakukan di awal pembelajaran (pre 

test) dan di akhir pembelajaran (post test). Sebelum digunakan dalam pretest dan 

posttest, soal sudah terlebih dahulu divalidasi oleh pakar dengan menggunakan 

validasi konstruk dengan hasil soal yang divalidasi sudah layak digunakan dalam 

penelitian. 

d. Pengamatan 

 Metode pengamatan diperlukan untuk mengumpulkan data aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Pengumpulan data 

aktivitas belajar siswa menggunakan lembar observasi aktivitas belajar siswa. 

Data yang diperlukan dalam penelitian tentang pengembangan contextual 

puzzle disajikan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data yang diperlukan dalam pengembangan contextual puzzle. 

Jenis Data Sumber Data 
Alat Pengumpul 

Data 

Cara 

Mengumpulkan 

Data 

Hasil validasi 

dosen ahli media 

Dosen ahli 

media 
Lembar validasi Angket 

Hasil validasi 

dosen ahli materi 

Dosen ahli 

materi 
Lembar validasi Angket 

Tanggapan guru 
Guru 

Angket tanggapan 

guru 
Angket 

Tanggapan siswa 
Siswa 

Angket tanggapan 

siswa 
Angket 

Hasil belajar siswa 
Siswa 

Hasil pre test dan 

post test 
Tes  

Aktivitas siswa 
Siswa 

Lembar observasi 

aktivitas 
Observasi 
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3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1   Analisis Kelayakan 

Analisis kelayakan diperoleh dari penilaian dua dosen ahli, yaitu ahli 

media dan ahli materi melalui 2 tahap penilaian dan 2 orang guru. Penilaian media 

contextual puzzle meliputi aspek penyajian, tampilan, serta keterkaitan media 

dengan materi yang disajikan dengan menggunakan skor 1-3, dengan kriteria 

sebagai berikut: 

  Skor 1 = tidak baik 

  Skor 2 = kurang baik 

  Skor 3 = baik 

Skor yang dicapai dari seluruh aspek yang dinilai dihitung menggunakan 

rumus (Sudijono, 2009): 

 

P =         x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

Contextual puzzle dianggap layak digunakan apabila nilai N > 56%. 

Apabila nilai N ≤ 56%, maka media contextual puzzle akan direvisi kembali. 

3.3.2   Analisis Tanggapan Guru 

Angket tanggapan guru dinilai dengan skor 1-4 dengan kriteria sebagai 

berikut: 

  Skor 1 = tidak setuju 

  Skor 2 = kurang setuju 

  Skor 3 = setuju  

f 

n 
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  Skor 4 = sangat setuju 

Hasil tanggapan guru dihitung dengan rumus (Sudijono, 2009) sebagai 

berikut: 

 

P =         x 100% 

 

Keterangan : 

P = persentase tanggapan guru 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimum 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

82% < x ≤ 100% = sangat baik 

63% < x ≤ 82% = baik 

44% < x ≤ 63% = cukup baik 

25% < x ≤ 44% = kurang baik 

  Berdasarkan angket tanggapan guru tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa media contextual puzzle dianggap layak digunakan dalam 

pembelajaran apabila persentase P > 63%. 

3.3.3   Analisis Tanggapan Siswa 

 Data tanggapan siswa tentang pembelajaran dengan menggunakan media 

contextual puzzle diperoleh dengan menggunakan angket yang diukur dengan 

skor: 

1. Alternatif jawaban ya skor 1 

2. Alternatif jawaban tidak skor 0 

Persentase dihitung dengan menggunakan rumus (Sudijono, 2009) sebagai 

berikut: 

 

P =         x 100% 

 

Keterangan: 

P = persentase tanggapan siswa 

f 

n 

f 

n 
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f = banyaknya jawaban ya dari semua opsi 

n = banyaknya opsi pada angket 

Kriteria penilaian: 

75% < P ≤ 100% = sangat menarik 

50% < P ≤ 75% = menarik 

25% < P ≤ 50% = cukup menarik 

   ≤ 25% = kurang menarik 

  Berdasarkan angket respon siswa tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa media contextual puzzle dianggap layak dan menarik digunakan dalam 

pembelajaran apabila persentase P > 50%. 

3.3.4   Analisis Aktivitas Belajar Siswa 

  Penilaian aktivitas belajar siswa merupakan penilaian tentang apa saja 

yang siswa lakukan selama pembelajaran berlangsung, bagaimana perasaan siswa 

saat mengikuti kegiatan pembelajaran, dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Penilaian aktivitas belajar siswa dilakukan oleh observer dengan 

mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran. 

 Langkah-langkah analisis aktivitas belajar siswa sebagai berikut:  

1. Lembar observasi tentang aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

yang telah diisi oleh observer diperiksa kelengkapan jawabannya, kemudian 

disusun sesuai dengan kode responden. 

2. Menguantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor sesuai 

dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Membuat tabulasi data 

4. Menghitung persentase dari komponen lembar observasi dengan rumus 

(Warsito, 2008) sebagai berikut: 

 

% =          x 100% 

 

Hasil persentase aktivitas belajar siswa kemudian dikualitatifkan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

81% < x ≤ 100% = sangat aktif 

Jumlah skor yang diperoleh 

    Jumlah skor maksimal 
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65% < x ≤ 81% = aktif   

49% < x ≤ 65% = cukup aktif 

33% < x ≤ 49% = kurang aktif 

Rata-rata aktivitas belajar siswa dalam 1 kelas dikatakan baik apabila persentase 

yang diperoleh > 65% dengan kriteria aktif. 

3.3.5   Analisis Keefektifan Media Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

 Analisis keefektifan diukur berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh 

dari skor pretest dan posttest yang dianalisis dengan rumus g faktor (n-gain) yang 

diadopsi dari Meltzer (2002) sebagai berikut: 

 

g =  

 

Keterangan: 

g (gain) = peningkatan hasil tes siswa 

Spre  = nilai pretest 

Spost  = nilai posttest 

Smaks  = nilai maksimal 

Tinggi rendahnya gain yang ternormalisasi (n-gain) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

High-g (g-tinggi) = (g) ≥ 0,7 

Medium-g (g-sedang) = 0,3 ≤ (g) < 0,7 

Low-g (g-rendah) = (g) < 0,3 

  Media contextual puzzle dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa apabila perolehan n-gain hasil analisis pretest dan posttest sekurang-

kurangnya sedang atau medium (g ≥ 0,3). 

 

Spost – Spre 

Smaks - Spre 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan contextual puzzle 

sebagai media pembelajaran IPA yang membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan. Selain itu penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar 

siswa selama pembelajaran menggunakan media contextual puzzle. Hasil 

penelitian ini meliputi hasil penilaian kelayakan media yang diberikan oleh pakar 

media dan pakar materi (dosen dan guru); tanggapan guru mengenai media 

contextual puzzle; tanggapan siswa, peningkatan hasil belajar (pretest-posttest), 

dan penilaian aktivitas siswa. Berikut ini merupakan uraian dari hasil penelitian. 

4.1.1 Hasil Penilaian Terhadap Kelayakan Media 

Penilaian kelayakan media meliputi 2 aspek yaitu penilaian pakar materi 

dan penilaian pakar media. 

4.1.1.1 Hasil Penilaian Pakar Media 

Pakar media yang terdiri dari 1 dosen dan 1 guru memberikan penilaian 

terhadap media contextual puzzle dari segi penyajian dan tampilan media. 

Penilaian media oleh pakar didasarkan pada lembar penilaian yang telah dibuat 

oleh peneliti. Media contextual puzzle dikatakan layak digunakan sebagai media 

dalam pembelajaran IPA apabila persentase skor yang diperoleh mencapai > 56%. 

Jika persentase skor yang diperoleh < 56% maka media masih belum layak 

sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk tahap 1. Setelah dilakukan perbaikan, 

media akan divalidasi lagi pada tahap 2. Hasil penilaian pakar media dan guru 

ditampilkan dalam Tabel 4.1 dan tabel 4.2. 
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Tabel 4.1. Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Pakar Media 1 

No. Kriteria Penilaian 
Pakar Media 1 

Tahap I Tahap II 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

Kejelasan gambar dalam penyajian 

media contextual puzzle 

Kejelasan tulisan dalam media 

contextual puzzle 

Gambar dapat mendukung kejelasan 

konsep pencemaran dan akibat yang 

ditimbulkan 

Memberi motivasi pada siswa 

Menarik 

Warna background dan warna huruf 

jelas 

Jenis dan ukuran huruf 

Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, 

dan warna cetakan) 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

 

1 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

 

2 

3 

3 

 

3 

2 

Rata-rata (skor yang diperoleh:total skor 

maksimal) 

Persentase total (rata-rata x 100%) 

Kriteria 

0,542 

 

54,2% 

Kurang baik 

0,9167 

 

91,67% 

Sangat baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3 dan 5 

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Kelayakan Media oleh Pakar Media 2 

No. Kriteria Penilaian Pakar Media 2 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kejelasan gambar dalam penyajian media 

contextual puzzle 

Kejelasan tulisan dalam media contextual puzzle 

Gambar dapat mendukung kejelasan konsep 

pencemaran dan akibat yang ditimbulkan 

Memberi motivasi pada siswa 

Menarik 

Warna background dan warna huruf jelas 

Jenis dan ukuran huruf 

Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna 

cetakan) 

3 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

3 

2 

2 

Rata-rata (skor yang diperoleh:total skor maksimal) 

Persentase total (rata-rata x 100%) 

Kriteria 

0,833 

 

83,3% 

Sangat baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7 

 Dari data pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa persentase skor untuk 

media contextual puzzle yang diberikan oleh pakar media I pada validasi tahap 1 

hanya mencapai skor 54,2%. Skor ini di bawah skor minimal dengan kriteria 

kurang baik. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka perlu dilakukan revisi. 
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Beberapa bagian media contextual puzzle yang perlu direvisi disajikan pada 

gambar berikut: 

1. Mengubah judul 

          
      

    Bagian yang direvisi 

  Gambar 4.1. Tampilan judul sebelum dan sesudah revisi 

Pada gambar 4.1 kiri (tampilan sebelum revisi), tampilan judul sebelum 

direvisi masih menggunakan kata “Pencemaran Air”, sedangkan setelah 

mengalami revisi diganti menjadi “Tugas Proyek” seperti tampak pada gambar 

4.1 kanan (tampilan sesudah revisi). 

2. Menambahkan nama dosen pembimbing dan instansi 

           
 

   Bagian yang direvisi 

 

Gambar 4.2. Tampilan puzzle sebelum dan sesudah ditambah nama 

dosen pembimbing dan instansi terkait 

Pada saat validasi I, hanya terdapat nama pembuat, belum terdapat nama 

dosen pembimbing dan instansi terkait di dalam desain media. Sehingga setelah 

direvisi, ada penambahan nama dosen pembimbing dan instansi terkait 

(Pendidikan IPA UNNES). Media yang telah selesai direvisi, selanjutnya dinilai 

kembali pada validasi II. Pada penilaian media tahap II, aspek-aspek yang diamati 

sama dengan saat penilaian tahap I. Berdasarkan data pada tabel 4.1, dapat 

diketahui bahwa persentase skor yang diberikan oleh pakar media pada tahap II 

sebesar 91,67%. Persentase ini jauh lebih baik dari pada persentase skor yang 

diperoleh pada tahap I (54,2%). Persentase kelayakan media pada tahap II dapat 

dikategorikan sangat baik dan sangat layak digunakan dalam pembelajaran IPA. 
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Media contextual puzzle juga dinilai oleh pakar media 2. Berdasarkan data 

pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa persentase skor yang diperoleh dari 

penilaian pakar media 2 sebesar 83,3% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan 

penilaian dari 2 pakar media, persentase rata-rata untuk kelayakan media sebesar 

87, 48% dengan kategori sangat baik. 

4.1.1.2 Hasil Penilaian Pakar Materi 

Penilaian materi pada media contextual puzzle dilakukan oleh 2 pakar 

materi. Penilaian dimulai dengan validasi tahap I oleh pakar materi 1. Media 

contextual puzzle dinyatakan layak digunakan apabila persentase skor yang 

diperoleh dari penilaian pakar materi mencapai > 56%. Apabila persentase skor 

yang diperoleh < 56%, maka media akan diperbaiki berdasarkan saran yang 

diberikan pakar materi. Setelah perbaikan selesai, media akan dinilai kembali 

dalam validasi tahap 2. Hasil validasi materi oleh pakar materi 1 dan 2 disajikan 

dalam tabel 4.3 dan 4.4. 

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 1 

No. Kriteria Penilaian 
Pakar Materi 1 

Tahap I Tahap II 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Kejelasan materi dalam penyajian media 

contextual puzzle 

Kesesuaian materi pencemaran dalam media 

dengan indikator yang ingin dicapai 

Kesesuaian materi dengan kebenaran fakta atau 

konsep 

Penggunaan bahasa dalam penyajian materi 

Keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Rata-rata (skor yang diperoleh:total skor 

maksimal) 

Persentase total (rata-rata x 100%) 

Kriteria 

 

0,6 

 

60% 

Baik 

1 

 

100% 

Sangat 

Baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10 dan 12 
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Tabel 4.4. Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 2 

No. Kriteria Penilaian Pakar Materi 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

Kejelasan materi dalam penyajian media contextual 

puzzle 

Kesesuaian materi pencemaran dalam media dengan 

indikator yang ingin dicapai 

Kesesuaian materi dengan kebenaran fakta atau konsep 

Penggunaan bahasa dalam penyajian materi 

Keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa 

3 

 

3 

 

 

3 

2 

3 

 

Rata-rata (skor yang diperoleh:total skor maksimal) 

Persentase total (rata-rata x 100%) 

Kriteria 

 

0,933 

93,3% 

Sangat baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 

 Berdasarkan pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa penilaian untuk media 

contextual puzzle yang diberikan oleh pakar materi 1 pada validasi tahap I 

mencapai 60%. Persentase ini berada pada kategori baik. Meskipun telah 

mencapai kategori baik, tetapi masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. 

Perbaikan yang dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan pakar materi. 

Perbaikan yang dilakukan terhadap media contextual puzzle berdasarkan masukan 

dari pakar materi yaitu penambahan materi pada materi pencemaran udara dan 

pencemaran air. Bagian dari media contextual puzzle yang perlu direvisi disajikan 

pada gambar 4.3. 

           
 

Bagian yang direvisi 

  Gambar 4.3. Perubahan materi sebelum dan sesudah revisi  
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Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada gambar 4.3 kiri 

(tampilan sebelum revisi), narasi lebih mengutamakan tentang pemanasan global 

yang merupakan salah satu akibat dari adanya pencemaran udara. Setelah 

dilakukan validasi tahap I, pakar materi 1 memberi masukan agar narasi berisi 

cerita tentang gambar yang ada di bagian atas narasi seperti pada gambar 4.3 

kanan (tampilan sesudah revisi). 

    
 

    Bagian yang direvisi 

Gambar 4.4. Perubahan materi sebelum dan setelah direvisi 

 

 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada gambar 4.4 kiri 

(tampilan sebelum revisi), narasi terlalu singkat sehingga pakar materi 

menyarankan untuk menambahkan narasi seperti yang tampak pada gambar 4.4 

kanan (tampilan sesudah revisi). Berdasarkan hasil validasi pakar materi 1 tahap 

II, diperoleh persentase skor sebesar 100% dengan kriteria sangat baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa  materi dalam media contextual puzzle sudah sesuai 

dan layak sehingga media contextual puzzle sudah layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

Media contextual puzzle juga dinilai oleh pakar materi 2. Berdasarkan 

tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persentase penilaian yang diberikan oleh pakar 

materi 2 sebesar 93,3% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan penilaian dari 2 

pakar materi, persentase rata-rata untuk kelayakan media sebesar 96,65% dengan 

kategori sangat baik. 
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Persentase penilaian kelayakan media dan materi oleh 2 pakar dalam 

grafik disajikan pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5. Penilaian Kelayakan Media Contextual Puzzle 

4.1.2 Tanggapan Guru 

Data ini diambil untuk mengetahui respon guru (melalui angket) tentang 

kelayakan media contextual puzzle yang digunakan dalam pembelajaran IPA. 

Hasil analisis angket tanggapan guru dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Tanggapan Guru 

No. Kriteria Penilaian Skor 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

Penampilan media contextual puzzle secara keseluruhan 

menarik 

Materi dalam media contextual puzzle sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

Penggunaan gambar dalam media contextual puzzle jelas 

Kegiatan diskusi kelompok menumbuhkan aktivitas belajar 

pada siswa 

Media contextual puzzle membantu siswa memahami tema 

pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup 

Media contextual puzzle berbeda dari media biasanya 

4 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

Rata-rata 

Persentase 

Kriteria 

0,9167 

91,67% 

Sangat baik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 
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 Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa guru 

berpendapat media contextual puzzle sangan baik digunakan dalam pembelajaran 

IPA khususnya pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

Menurut angket tanggapan guru, media contextual puzzle secara keseluruhan 

menarik dan berbeda dari media pembelajaran yang sudah ada sebelumnya, dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran, serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

4.1.3 Tanggapan Siswa 

Tanggapan siswa diperlukan untuk mengetahui respon siswa terhadap 

penggunaan media contextual puzzle dalam pembelajaran IPA. Pengambilan data 

tanggapan siswa dengan menggunakan angket ini dilakukan pada saat uji coba 

skala kecil dengan 12 siswa, uji coba skala besar pada kelas VII A, dan uji 

penerapan pada kelas VII B. Hasil analisis angket tanggapan siswa disajikan 

dalam tabel 4.6 (uji skala kecil), tabel 4.7 (uji skala besar), dan tabel 4.8 (uji 

penerapan). 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Skala Kecil 

No. Pertanyaan Persentase (%) 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

Apakah menurut anda media contextual puzzle mudah dipahami? 

Apakah terjalin hubungan yang akrab dengan teman anda selama 

menggunakan contextual puzzle? 

Apakah bahasa dalam contextual puzzle mudah dipahami? 

Apakah kalimat yang digunakan dalam contextual puzzle cukup 

sederhana, pendek, dan jelas? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle sudah menarik dan sesuai 

topik? 

Apakah tulisan dalam contextual puzzle menggunakan jenis huruf 

yang jelas? 

Apakah kombinasi warna, huruf, dan gambar sudah serasi? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle terlihat dengan jelas dan 

mampu anda pahami maknanya? 

Apakah desain contextual puzzle sudah menarik dan 

menggambarkan isi materi? 

Apakah pertanyaan dan tugas dalam contextual puzzle mudah 

dipahami? 

100 

100 

 

100 

83,3 

 

91,67 

 

100 

 

75 

75 

 

83,3 

 

83,3 

Rata-rata 

Kategori 

89,157 

Sangat Menarik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20 
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 Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persentase skor yang 

diperoleh pada saat uji coba skala kecil mencapai 89,157% dengan kriteria sangat 

menarik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memberikan respon yang sangat 

positif terhadap media contextual puzzle. Setelah dilakukan uji coba skala kecil, 

selanjutnya dilakukan uji coba skala besar. Hasil analisis tanggapan siswa pada uji 

coba skala besar akan disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Skala Besar 

No. Pertanyaan Persentase (%) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

Apakah menurut anda media contextual puzzle mudah 

dipahami? 

Apakah dengan menggunakan contextual puzzle membantu 

anda memahami tema pencemaran? 

Apakah dengan menggunakan contextual puzzle anda diberi 

kesempatan untuk berdiskusi? 

Apakah terjalin hubungan yang akrab dengan teman anda 

selama menggunakan contextual puzzle? 

Apakah anda dapat saling menghargai dan lebih mengenal 

teman anda selama belajar menggunakan media contextual 

puzzle? 

Apakah bahasa dalam contextual puzzle mudah dipahami? 

Apakah kalimat yang digunakan dalam contextual puzzle 

cukup sederhana, pendek, dan jelas? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle sudah menarik dan 

sesuai topik? 

Apakah contextual puzzle dapat memberimu motivasi untuk 

belajar? 

Apakah tulisan dalam contextual puzzle menggunakan jenis 

huruf yang jelas? 

Apakah kombinasi warna, huruf, dan gambar sudah serasi? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle terlihat dengan 

jelas dan mampu anda pahami maknanya? 

Apakah desain contextual puzzle sudah menarik dan 

menggambarkan isi materi? 

Apakah pertanyaan dan tugas dalam contextual puzzle 

mudah dipahami? 

Apakah contextual puzzle dapat menumbuhkan rasa ingin 

tahu anda? 

100 

 

93,55 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

93,55 

93,55 

 

96,77 

 

96,77 

 

100 

 

93,55 

100 

 

93,55 

 

90,32 

 

96,77 

Rata-rata 

Kategori 

96,56 

Sangat Menarik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23 

 Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa siswa memberikan respon 

yang sangat positif terhadap penggunaan media contextual puzzle dalam 
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pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang mencapai 

persentase 96,56 dengan kriteria sangat menarik. Setelah diambil data angket 

tanggapan siswa pada uji skala besar, selanjutnya akan dilakukan pengambilan 

data tanggapan siswa pada uji penerapan, sebagaimana tercantum dalam tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Tanggapan Siswa pada Uji Penerapan 

No. Pertanyaan Persentase (%) 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

Apakah menurut anda media contextual puzzle mudah dipahami? 

Apakah dengan menggunakan contextual puzzle membantu anda 

memahami tema pencemaran? 

Apakah dengan menggunakan contextual puzzle anda diberi 

kesempatan untuk berdiskusi? 

Apakah terjalin hubungan yang akrab dengan teman anda selama 

menggunakan contextual puzzle? 

Apakah anda dapat saling menghargai dan lebih mengenal teman 

anda selama belajar menggunakan media contextual puzzle? 

Apakah bahasa dalam contextual puzzle mudah dipahami? 

Apakah kalimat yang digunakan dalam contextual puzzle cukup 

sederhana, pendek, dan jelas? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle sudah menarik dan 

sesuai topik? 

Apakah contextual puzzle dapat memberimu motivasi untuk 

belajar? 

Apakah tulisan dalam contextual puzzle menggunakan jenis 

huruf yang jelas? 

Apakah kombinasi warna, huruf, dan gambar sudah serasi? 

Apakah gambar dalam contextual puzzle terlihat dengan jelas dan 

mampu anda pahami maknanya? 

Apakah desain contextual puzzle sudah menarik dan 

menggambarkan isi materi? 

Apakah pertanyaan dan tugas dalam contextual puzzle mudah 

dipahami? 

Apakah contextual puzzle dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

anda? 

90,63 

93,75 

 

100 

 

87,5 

 

100 

 

93,75 

93,75 

 

93,75 

 

93,75 

 

90,63 

 

96,88 

90,63 

 

93,75 

 

90,63 

 

96,88 

Rata-rata 

Kategori 

93,75 

Sangat Menarik 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 31 

 Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa siswa memberikan respon 

yang sangat positif terhadap penggunaan media contextual puzzle dalam 

pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang mencapai 

persentase 93,75 dengan kriteria sangat menarik. 
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Tabel 4.9. Rata-Rata Angket Tanggapan Siswa Mengenai Penggunaan  

Contextual Puzzle 

Pelaksanaan Persentase Rata-rata Kriteria 

Uji coba skala kecil 89,157% Sangat Menarik 

Uji coba skala besar 96,56% Sangat Menarik 

Uji penerapan 93,75% Sangat Menarik 

 *Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20, 23, dan 31 

 Berikut persentase rata-rata angket tanggapan siswa pada uji skala besar, 

uji skala kecil, dan uji pelaksanaan yang disajikan dalam grafik. 

 

Gambar 4.6. Persentase Rata-Rata Angket Tanggapan Siswa 

 Berdasarkan hasil tanggapan siswa pada uji skala kecil, uji skala besar, 

dan uji penerapan, di mana ketiganya mendapatkan persentase di atas 75%, maka 

dapat disimpulkan bahwa media contextual puzzle sangat menarik digunakan 

dalam pembelajaran IPA. 

4.1.4 Analisis Keefektifan Contextual Puzzle Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar 

Keefektifan penggunaan Contextual Puzzle dalam pembelajaran IPA 

berbasis proyek ditentukan berdasarkan analisis tanggapan siswa, penilaian 

aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa berupa nilai pretest dan posttest. 

Respon yang positif terhadap penggunaan media contextual puzzle berbasis 

proyek akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi yang tinggi akan 
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meningkatkan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar siswa yang meningkat 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung akan berpengaruh positif terhadap 

terhadap hasil belajar.  

Penilaian aktivitas belajar siswa diperoleh dari kegiatan observasi selama 

empat kali pertemuan pada pembelajaran IPA dengan tema pencemaran dan 

dampaknya bagi makhluk hidup. Observasi dilakukan pada kelas VII B sebagai 

kelas penerapan. Data aktivitas belajar siswa selama empat kali pertemuan 

disajikan dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Rata-rata Kelas  

Variasi Jumlah Anak 

Jumlah siswa 

Jumlah siswa yang sangat aktif 

Jumlah siswa aktif 

Jumlah siswa cukup aktif 

Jumlah siswa kurang aktif 

Persentase keaktifan rata-rata kelas 

32 

- 

28 

4 

- 

70,05% 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 38 

 Persentase peningkatan aktivitas belajar siswa selama empat pertemuan 

dalam bentuk grafik disajikan pada gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7. Persentase Aktivitas Siswa Selama Empat Pertemuan 
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 Selain dilihat dari peningkatan aktivitas belajar siswa, keefektifan 

penggunaan media contextual puzzle juga dilihat dari peningkatan hasil belajar 

siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus n-gain. Hasil perhitungan n-

gain disajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Hasil Perhitungan n-gain 

Komponen Pretest Posttest g (n-gain) Kategori 

Jumlah Siswa 32 32   

Skor Tertinggi 65 95   

Skor Terendah 20 75   

Rata-rata 42,97 87,19 0,775 Tinggi 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32 

 Berdasarkan tabel 4.11, terlihat bahwa hasil n-gain berdasarkan rata-rata 

nilai pretest dan posttest siswa sebesar 0,775 dan termasuk kategori tinggi 

menurut Hake dalam Sudarman (2007). Berdasarkan perhitungan tersebut, maka 

media contextual puzzle dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA. 

Dengan perolehan persentase keaktifan rata-rata kelas sebesar 70,05% dengan 

kategori aktif dan perhitungan n-gain sebesar 0,775 dengan kategori tinggi, dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media contextual puzzle 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Gambar tampilan akhir Contextual Puzzle Berbasis Proyek setelah melalui 

beberapa perbaikan disajikan pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8. Tampilan Akhir Media Contextual Puzzle Berbasis Proyek 

 

4.2 Pembahasan 

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

berupa puzzle. Puzzle yang dikembangkan adalah contextual puzzle berbasis 

proyek yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA. Peneliti mengembangkan 

media puzzle karena di sekolah yang menjadi tempat penelitian belum pernah 

menggunakan media pembelajaran yang bersifat permainan. Peneliti memilih 

untuk mengembangkan media puzzle karena puzzle dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Penelitian Purwantoko, dkk (2010) tentang keefektifan penggunaan 

media puzzle terhadap pemahaman IPA pada tema kalor menunjukkan bahwa 

puzzle efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran dan mampu 
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meningkatkan pemahaman konsep siswa. Selain itu bermain puzzle juga 

mempunyai beberapa manfaat menurut Crist, sebagaimana dikutip oleh Yulianti 

(2010) antara lain: mengasah otak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih 

nalar, melatih kesabaran, dan pengetahuan. 

Puzzle yang dikembangkan dalam penelitian ini mempunyai karakteristik 

berpendekatan kontekstual berbasis proyek. Peneliti memilih mengembangkan 

puzzle dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis proyek karena 

dengan pendekatan tersebut menjadikan siswa mampu mengaitkan antara materi 

yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja 

(Berns dan Erickson, 2001). Siswa juga dapat lebih mudah memahami apa yang 

mereka pelajari karena berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Priutami (2009) yang menunjukkan bahwa 

pembelajaran secara kontekstual efektif diterapkan pada pembelajaran, 

ditunjukkan dengan ketuntasan hasil belajar siswa yang meningkat. Siswa akan 

mampu menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan mereka 

masing-masing. Selain itu, dengan adanya proyek yang harus dikerjakan berupa 

daur ulang sampah anorganik akan menjadikan siswa merasa tertantang dan 

termotivasi untuk membuat produk yang diharapkan, melatih siswa untuk kreatif 

dan mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih (2013) tentang penggunaan tabloid 

berbasis proyek pada materi pengelolaan lingkungan yang menunjukkan bahwa 

hasil belajar dan motivasi belajar siswa mengalami peningkatan. Pembahasan 

hasil penelitian pengembangan media contextual puzzle meliputi penilaian 

kelayakan media oleh pakar media, pakar materi, dan guru; tanggapan guru; 

tanggapan siswa; peningkatan hasil belajar; dan penilaian aktivitas belajar siswa. 

4.2.1 Penilaian Kelayakan Media Contextual Puzzle Oleh Pakar 

Hasil penilaian kelayakan media contextual puzzle didapatkan dari 

penilaian pakar media dan pakar materi yang masing-masing berjumlah 2 orang. 
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4.2.1.1 Pakar Media 

Media contextual puzzle dinilai berdasarkan angket yang telah dibuat oleh 

peneliti dan diberikan kepada pakar media untuk menilai media yang telah dibuat. 

Kelayakan media dinilai berdasarkan 8 aspek yang terdapat pada angket. Tabel 

4.1 menunjukkan bahwa pakar media 1 memberikan skor 13 (skor maksimal 24) 

dengan kriteria kurang baik pada validasi tahap I. Berdasarkan penilaian dari 

pakar media 1, diketahui bahwa skor yang diperoleh pada setiap aspek berkisar 

antara 1 sampai 2. Dari 8 aspek terdapat 5 aspek yang memperoleh skor 2 (skor 

maksimal 3). Perolehan skor yang rendah pada validasi tahap I ini disebabkan 

karena pakar media 1 menilai ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki serta 

kualitas media yang kurang baik, sehingga media harus direvisi. Contoh aspek 

yang harus diperbaiki adalah aspek pemilihan gambar yang sesuai dengan konsep 

pencemaran, mengganti ukuran dan jenis huruf agar lebih jelas dan menarik, serta 

mengatur warna background agar tulisan terlihat jelas. Revisi dilakukan 

berdasarkan masukan dari pakar media. Media mengalami perbaikan pada 

beberapa bagian seperti perubahan susunan kata pada judul, penambahan nama 

dosen pembimbing dan instansi terkait, serta perubahan ukuran font dan jenis 

huruf. 

Judul media pada gambar 4.1 kiri (tampilan sebelum revisi) awalnya 

adalah “Contextual Puzzle Pencemaran Air”. Berdasarkan masukan dari pakar 

media maka judul tersebut dirubah menjadi “Contextual Puzzle Tugas Proyek”, 

seperti tampak pada gambar 4.1 kanan (tampilan sesudah revisi). Penggantian 

judul ini dikarenakan pada tampilan belakang puzzle yang direvisi terdapat tugas 

proyek, sehingga akan lebih tepat apabila judul diganti dengan “Contextual Puzzle 

Tugas Proyek”.  Selain judul, media juga mengalami perbaikan di bagian bawah 

media. Seperti tampak pada gambar 4.2 kiri (tampilan sebelum revisi) di mana 

hanya terdapat nama pembuatnya. Pakar media menyarankan agar ditambahkan 

pula nama dosen pembimbing dan instansi terkait. Penambahan ini dimaksudkan 

agar pengguna media ini nantinya mengetahui instansi asal dari pembuat media. 

Setelah dilakukan perbaikan, media pun menjadi seperti tampak pada gambar 4.2 

kanan (tampilan sesudah revisi) di mana sudah terdapat nama instansi dan nama 
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dosen pembimbing. Setelah selesai revisi, tahap selanjutnya adalah menyerahkan 

media ke pakar media kembali untuk dilakukan penilaian pada validasi tahap II. 

Berdasarkan hasil penilaian pakar media 1 pada validasi tahap II seperti 

yang tampak pada tabel 4.1, diketahui bahwa media contextual puzzle sudah 

dinyatakan layak untuk digunakan sbagai media pembelajaran IPA. Hal ini 

tampak pada perolehan skor yang mencapai 22 (skor maksimal 24) dengan 

kriteria sangat baik. Berdasarkan penilaian dari pakar media, diketahui bahwa 

skor yang diperoleh pada setiap aspek berkisar antara 2 sampai 3. Dari 8 aspek 

terdapat 6 aspek yang memperoleh skor 3 (skor maksimal 3). Perolehan skor yang 

meningkat apabila dibandingkan dengan perolehan skor pada validasi tahap I ini 

disebabkan karena media sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dari pakar 

media. Ada 2 aspek yang hanya memperoleh skor 2, yaitu aspek memberi 

motivasi pada siswa serta kualitas cetakan. Pakar media 1 berpendapat bahwa 

media kurang memberi motivasi pada siswa. Sedangkan untuk aspek kualitas 

cetakan yang menurut pakar media masih kurang, itu di luar harapan peneliti. 

Media tidak lagi dilakukan perbaikan karena persentase penilaian sudah mencapai 

kriteria sangat baik.  

Media contextual puzzle juga dinilai oleh pakar media 2 yang berasal dari 

guru IPA di SMP N 1 Bobotsari. Hasil validasi kelayakan media berdasarkan 

penilaian yang dilakukan oleh pakar media 2 memperoleh persentase skor sebesar 

83,3% dengan kriteria sangat baik. Dari 8 aspek yang terdapat di dalam lembar 

penilaian, 4 aspek mendapat skor 3 dan 4 aspek lainnya mendapat skor 2. Guru 

berpendapat bahwa ukuran tulisan di dalam puzzle masih terlalu kecil dan kualitas 

cetakan yang kurang jelas. Media dikatakan layak karena sudah sesuai dengan 

kriteria memilih media. Kriteria memilih media yaitu sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai; tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi; praktis dan bertahan lama; serta memiliki mutu yang 

baik (Arsyad, 2013). 

4.2.1.2 Pakar Materi 

Penilaian kelayakan materi pada media contextual puzzle dilakukan oleh 2 

pakar materi menggunakan instrumen penilaian yang meliputi 5 aspek . Penilaian 



46 

 

 

 

pakar materi 1 meliputi 2 tahap validasi. Adapun hasil penilaian pakar materi 1 

pada validasi tahap I mencapai 60% dengan kriteria baik. Pada validasi tahap I, 

skor tiap aspek berkisar antara 1 sampai 2. Dari kelima aspek penilaian, terdapat 1 

aspek yang mendapat skor 1, yaitu kesesuaian antara indikator dengan materi di 

dalam puzzle. Pakar menilai bahwa materi di dalam media belum sesuai dengan 

indikator yang ingin dicapai. Seperti pada puzzle dengan topik pencemaran udara. 

Pada puzzle tersebut, narasi hanya menceritakan tentang pemanasan global. 

Padahal dalam kompetensi inti (KI), pemanasan global dan pencemaran udara 

sudah berbeda KD. Berdasarkan hasil penilaian pada tahap I dan masukan dari 

pakar, maka ada beberapa bagian materi yang harus diperbaiki, diantaranya adalah 

pada topik pencemaran udara. Pada awal pembuatan (gambar 4.3 kiri), narasi 

cerita membahas tentang pemanasan global yang merupakan salah satu akibat dari 

adanya pencemaran udara. Pakar materi menyarankan agar narasi menceritakan 

tentang gambar yang terdapat dibagian bawah judul di mana terdapat gambar asap 

kendaraan bermotor (penyebab pencemaran udara), gambar organ tubuh manusia 

beserta penyakitnya (akibat pencemaran udara), serta gambar manusia 

menggunakan masker (antisipasi bahaya pencemaran udara bagi kesehatan) 

sehingga tampilan media menjadi seperti tampak pada gambar 4.3 kanan. Selain 

pada topik pencemaran udara, revisi juga dilakukan pada topik pencemaran air. 

Pakar materi menyarankan agar narasi ditambah agar lebih detail. Tampilan 

desain puzzle sebelum direvisi (gambar 4.4 kiri) pada bagian narasi hanya tertulis 

salah satu akibat pencemaran air, yaitu berkurangnya air bersih. Pakar materi 

menyarankan agar narasi ditambah untuk lebih detail. Sehingga tampilan desain 

puzzle terbaru tampak seperti pada gambar 4.4 kanan di mana tertulis salah satu 

penyebab pencemaran air (limbah pabrik) dan beberapa efek yang ditimbulkan 

(bau tidak sedap, terancamnya ekosistem perairan, dan berkurangnya ketersediaan 

air bersih). Setelah revisi selesai dilakukan, media akan kembali dinilai oleh pakar 

materi 1 pada validasi tahap II. Pada validasi tahap II ini, media yang telah 

direvisi memperoleh skor maksimal (15) dengan persentase 100% dengan kriteria 

sangat baik di mana kelima aspek penilaian memperoleh skor 3 (skor maksimal 
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3). Berdasarkan penilaian tersebut maka dapat diketahui bahwa media contextual 

puzzle sangat layak digunakan dalam pembelajaran. 

Sementara untuk penilaian kelayakan materi oleh pakar materi 2 

memperoleh persentase skor sebesar 93,3% dengan kriteria sangat baik. Dari 5 

aspek yang terdapat dalam lembar penilaian, hanya 1 aspek yang mendapat skor 2 

(skor maksimal 3) yaitu pada aspek penggunaan bahasa. Berdasarkan penilaian 

yang diberikan oleh pakar materi 2 tersebut maka media contextual puzzle sudah 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA 

pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

Berdasarkan penilaian kelayakan media oleh 2 pakar media dengan 

perolehan persentase rata-rata sebesar sebesar 87,48% dan penilaian kelayakan 

materi oleh 2 pakar materi dengan perolehan persentase rata-rata sebesar 96,65%, 

di mana semua penilaian mendapat kriteria sangat baik, maka dapat disimpulkan 

bahwa media contextual puzzle berbasis proyek sudah layak digunakan sebagai 

media dalam pembelajaran IPA pada tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup. 

4.2.2 Tanggapan Guru 

 Guru memberikan respon yang positif terhadap penggunaan media 

contextual puzzle dalam pembelajaran IPA. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan berdasarkan data dari angket tanggapan guru, persentase tanggapan 

guru sebesar 91,67% dengan kriteria sangat baik. Dari 6 aspek penilaian 

(penampilan media secara keseluruhan, materi dalam media puzzle, pemilihan 

gambar, meningkatkan aktivitas belajar siswa, media membantu siswa memahami 

materi, dan bentuk media yang berbeda dari media lainnya) yang terdapat dalam 

angket tanggapan guru, perolehan skor berkisar antara 3 dan 4. Guru di SMP N 1 

Bobotsari merasa senang dan terbantu dengan kehadiran media contextual puzzle 

berbasis proyek. Guru merasa terbantu karena media tersebut mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi IPA khususnya tema pencemaran dan dampaknya 

bagi makhluk hidup. Tanggapan positif tersebut yang ditunjukkan oleh guru ini 

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada didalamnya seperti 

melakukan diskusi saat menyusun puzzle dan menjawab pertanyaan. Kegiatan 
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diskusi ini sangat membantu siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut guru, pembelajaran dengan menggunakan media 

contextual puzzle merupakan hal yang menarik dan belum pernah ada sebelumnya 

sehingga siswa juga menjadi penasaran dan lebih tertarik. Selain itu media 

contextual puzzle berbasis proyek ini mudah digunakan, dapat membuat siswa 

menjadi lebih aktif, dapat membatu siswa memahami tema pencemaran, serta 

dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

4.2.3 Tanggapan Siswa 

Kelayakan media contextual puzzle selain ditentukan oleh penilaian pakar 

media, pakar materi, dan tanggapan guru, juga ditentukan dari tanggapan siswa 

pada uji skala kecil dan uji skala besar. Tanggapan siswa pada uji skala kecil 

didapatkan angket yang diisi oleh 12 siswa kelas VIII. Pada uji skala besar, angket 

diisi oleh 31 siswa kelas VII A setelah pembelajaran selesai dilakukan. Angket 

juga diberikan kepada 32 siswa kelas VII B (kelas penerapan) untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media contextual 

puzzle. 

Angket tanggapan siswa untuk uji skala kesil berisi 10 pertanyaan yang 

berkaitan dengan penggunaan media contextual puzzle dalam pembelajaran. 

Sedangkan untuk angket tanggapan siswa yang digunakan pada uji skala besar 

dan penerapan berisi 15 pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran 

menggunakan media contextual puzzle. Skala yang digunakan dalam angket 

adalah skala guttman. Penggunaan skala guttman bertujuan untuk mendapatkan 

jawaban yang pasti dan tegas antara jawaban ya atau tidak. Berdasarkan 

perhitungan angket tanggapan siswa terhadap penggunaan media contextual 

puzzle pada uji skala kecil, persentase yang diperoleh sebesar 89,157% dengan 

kriteria media sangat menarik. 

 Pada uji skala besar, hasil tanggapan siswa menunjukkan respon yang 

positif terhadap penggunaan media contextual puzzle dalam pembelajaran IPA. 

Persentase tanggapan siswa pada uji skala besar yang diterapkan di kelas VII A 

sebesar 96,56% dengan kriteria sangat menarik. Besarnya persentase yang 

diperoleh menunjukkan bahwa siswa sangat tertarik dengan penggunaan media 
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contextual puzzle. Hasil serupa juga didapatkan pada hasil tanggapan siswa untuk 

kelas VII B sebagai kelas penerapan yaitu dengan memperoleh persentase sebesar 

93,75% dengan kriteria sangat menarik. Persentase tanggapan siswa mengalami 

penurunan pada uji penerapan jika dibandingkan dengan uji skala besar. Dari 15 

pertanyaan yang terdapat pada angket tanggapan siswa, ada beberapa pertanyaan 

yang persentasenya menurun pada uji penerapan jika dibandingkan dengan 

persentase pada uji skala besar. Hal ini disebabkan karena pada uji skala besar, 

siswa lebih mudah diatur dan lebih penurut dibandingkan siswa pada kelas 

penerapan. Sehingga meskipun hanya satu kali pertemuan, mereka lebih paham 

dengan materi pencemaran yang disampaikan melalui media contextual puzle 

berbasis proyek tersebut. Berbeda dengan kelas penerapan yang siswanya 

cenderung lebih aktif dan sedikit susah diatur. Hal itu yang menjadikan mereka 

susah memahami materi sehingga peneliti membutuhkan waktu ekstra untuk 

menjadikan mereka benar-benar memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa pada uji skala kecil, uji skala 

besar, maupun kelas penerapan, maka diperoleh kesimpulan bahwa media 

contextual puzzle sangat menarik untuk digunakan senagai media dalam 

pembelajaran IPA. Siswa menyatakan bahwa dengan menggunakan media 

contextual puzzle, siswa menjadi lebih termotivasi, aktif, dan semangat selama 

pembelajaran berlangsung. Selain menarik, penggunaan media contextual puzzle 

dalam pembelajaran juga memberikan manfaat bagi siswa, diantaranya adalah 

memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, membantu siswa 

untuk lebih akrab dengan teman sekelas karena siswa dituntut untuk bekerja 

secara berkelompok dalam menyelesaikan persoalan yang terdapat di dalam 

puzzle, serta dapat membantu siswa untuk lebih aktif selama proses pembelajaran. 

Secara umum, tampilan media contextual puzzle dianggap baik dan 

menarik, sehingga siswa merasa tertarik dan senang dalam menggunakannya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa media merupakan sesuatu 

yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan audiens (dalam hal ini adalah siswa) sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada dirinya (Rafdhi, 2012). Saat menggunakan 
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contextual puzzle, rasa penasaran siswa menjadi bertambah dan termotivasi untuk 

segera menyelesaikan menyususn puzzle tersebut agar segera mengetahui apa 

yang akan tampak saat potongan-potongan puzzle tersebut selesai disusun. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Situmorang (2012) yang mendefinisikan puzzle  

sebagai permainan yang terdiri dari potongan gambar-gambar, kotak-kotak, huruf-

huruf atau angka-angka yang disusun dalam sebuah permainan yang akhirnya 

membentuk sebuah pola tertentu sehingga membuat peserta didik menjadi 

termotivasi untuk menyelesaikan puzzle secara tepat dan cepat. 

4.2.4 Keefektifan Contextual Puzzle Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Keefektifan penggunaan contextual puzzle sebagai media pembelajaran 

dinilai berdasarkan peningkatan aktivitas belajar siswa dan peningkatan hasil 

belajar siswa diukur dengan menggunakan n-gain berdasarkan hasil pretest dan 

posttest. Penilaian aktivitas belajar siswa diperoleh dari kegiatan observasi selama 

4 kali pertemuan. Aspek yang diamati meliputi perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, menjawab soal yang ada, kemampuan bertanya, kemampuan 

memberikan tanggapan, kemampuan menyampaikan kesimpulan, dan suasana hati 

siswa. Pada pertemuan I, persentase rata-rata keaktifan siswa hanya mencapai 

persentase 63,33% dengan kriteria cukup aktif. Hal tersebut kemungkinan 

disebabkan karena pada pertemuan pertama, antara siswa dengan peneliti belum 

saling mengenal. Hal ini menjadikan siswa merasa kurang percaya diri untuk aktif 

terlibat dalam proses pembelajaran. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 

dengan mendekatkan diri kepada siswa, bersikap terbuka, selalu memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta memberikan motivasi pada siswa 

untuk percaya diri dan jangan malu. Hal ini akan membuat siswa mandiri dan 

lebih percaya diri untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga pada 

pertemuan ke-2 sampai pertemuan ke-4 keaktifan siswa pada saat pembelajaran 

semakin baik. Peningkatan aktifitas siswa berdasarkan kriteria selama empat 

pertemuan tampak seperti pada gambar 4.9 di bawah ini. 
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Gambar 4.9. Peningkatan Aktivitas Siswa Berdasarkan Kriteria 

Berdasarkan grafik pada gambar 4.9, dapat dilihat bahwa pada pertemuan 

I, terdapat 5 siswa yang tergolong kurang aktif, 17 siswa yang tergolong cukup 

aktif, dan 10 siswa dengan kriteria aktif. Pada pertemuan II, terdapat 10 siswa 

dengan kriteria cukup aktif, 20 siswa dengan kriteria aktif, 2 siswa dengan kriteria 

sangat aktif, dan tidak ditemukan siswa dengan kriteria kurang aktif. Pada 

pertemuan ke-III, jumlah siswa yang tergolong cukup aktif menjadi 9 siswa, siswa 

yang tergolong aktif jumlahnya menurun menjadi 19 siswa, dan 4 siswa dengan 

kriteria sangat aktif. Pada pertemuan ke-III terdapat penurunan jumlah siswa yang 

tergolong aktif. Padahal dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan jumlah siswa 

yang tergolong aktif meningkat pada setiap pertemuan. Hal ini disebabkan pada 

pertemuan ke-III tidak banyak aktivitas yang dapat dilakukan siswa, hal ini 

berpengaruh pada terbatasnya ruang siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Semantara pada pertemuan ke-IV, terdapat 25 siswa dengan 

kategori aktif dan 7 siswa yang tergolong sangat aktif. Jumlah ini meningkat 

apabila dibandingkan dengan pertemuan III. 

Peningkatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung di 

antaranya ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang dengan sukarela 
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menyampaikan kesimpulan di depan kelas. Berdasarkan data pada lampiran 35, 

36, 37, dan 38, jumlah siswa yang dengan sukarela menyampaikan kesimpulan di 

depan kela pada pertemuan I sebanyak 3 siswa. Jumlah ini meningkat pada 

pertemuan II dan III menjadi 5 siswa. Rata-rata dari empat kali pertemuan, 

keaktifan siswa dalam pembelajaran mencapai persentase 70,05% sedangkan 

target yang diharapkan adalah ≥ 65% dengan kriteria aktif dengan jumlah siswa 

aktif sebanyak 28 siswa dan 4 siswa dengan kriteria cukup aktif. Jadi penelitian 

ini telah berhasil meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media contextual 

puzzle pada pembelajaran IPA berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Purwantoko (2010) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan media puzzle membuat siswa aktif dalam proses 

belajar mengajar, baik itu bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru 

maupun teman.  

Selain dilihat dari peningkatan aktivitas belajar siswa, keefektifan 

penggunaan contextual puzzle berbasis proyek juga didasarkan pada peningkatan 

hasil belajar yang dihitung menggunakan rumus n-gain berdasarkan nilai pretest 

dan posttest.. Soal yang akan digunakan dalam pretest dan posttest divalidasi 

terlebih dahulu menggunakan validitas konstruk yang dilakukan oleh pakar 

materi, yaitu salah satu dosen. Validasi dilakukan dengan memasangkan setiap 

butir soal dengan setiap aspek dalam KI, KD, dan indikator. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan Arikunto (2009) bahwa validitas konstruk dapat diketahui 

dengan cara merinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek 

dalam tujuan instruksional khusus, dan pengerjaannya dilakukan berdasarkan 

logika, bukan pengalaman. Berdasarkan validitas konstruk yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil bahwa soal yang dibuat sudah sesuai dengan kisi-kisi dan layak 

digunakan dalam penelitian. 

Soal yang sudah divalidasi dan dinyatakan layak pakai kemudian 

digunakan untuk pretest dan posttest. Pretest dilakukan sebelum proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 
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tentang pengetahuan awal siswa pada tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup. Sedangkan posttest diberikan setelah proses pembelajaran selesai 

dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada 

tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

Hasil perhitungan n-gain sebesar 0,775 dengan kriteria tinggi menurut 

Hake dalam Sudarman (2007) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar setelah menggunakan media contextual puzzle sehingga media ini efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran. Perolehan n-gain yang tinggi disebabkan 

karena materi pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup belum diajarkan 

kepada siswa pada saat pemberian  pretest sehingga nilai siswa cenderung rendah. 

Sedangkan pada saat posttest, siswa sudah menerima materi pembelajaran dengan 

bantuan contextual puzzle. Di mana pembelajaran dengan menggunakan media 

contextual puzzle menuntut siswa untuk aktif menyusun potongan-potongan 

puzzle, mengaitkan antara materi dan gambar dengan pertanyaan yang ada pada 

puzzle. Hal ini yang menyebabkan materi pelajaran mudah diingat sehingga siswa 

bisa mengerjakan soal dengan baik. Selain itu soal pada pretest dan posttest sama 

persis hanya dilakukan perubahan nomor soal (soal diacak). Selain itu materi yang 

disampaikan disesuaikan dengan soal-soal pretest dan posttest  yang telah 

disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai, sehingga siswa yang benar-benar 

memperhatikan selama pembelajaran berlangsung tidak akan mengalami kesulitan 

saat mengerjakan soal. Kriteria n-gain yang tinggi menandakan bahwa media 

contextual puzzle dinyatakan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran IPA pada tema pencemaran dan dampaknya bagi 

makhluk hidup. Pada analisis hasil n-gain, menunjukkan adanya peningkatan dari 

rata-rata nilai pretest sebesar 42,97 menjadi 87,19 pada rata-rata nilai posttest 

(lihat tabel 4.11). 

Selain dapat meningkatkan motivasi belajar, aktivitas belajar, dan hasil 

belajar siswa, media contextual puzzle yang dilengkapi dengan tugas proyek juga 

dapat memunculkan kreativitas siswa dalam membuat suatu produk. Hal ini 

tampak dari produk-produk daur ulang sampah anorganik yang mereka buat di 

mana terdapat tempat pensil yang terbuat dari kaleng bekas, kipas yang terbuat 
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dari bungkus detergen dan minuman, tempat pensil dari bungkus kopi, serta tirai 

yang terbuat dari rangkaian gelas air mineral. Produk-produk hasil karya siswa 

tersaji pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10. Hasil Tugas Proyek Siswa 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis tanggapan siswa di 

mana siswa memberikan respon yang positif, penggunaan media contextual puzzle 

berbasis proyek membantu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan 

kondusif. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens (dalam hal ini adalah siswa) 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya (Rafdhi, 2012). 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yulianti, dkk (2010), di mana penggunaan 

jigsaw puzzle competition pada pembelajaran Fisika kontekstual mampu membuat 

suasana kelas menjadi menyenangkan. Di mana respon siswa untuk kategori 

sangat positif sebesar 75% , positif sebesar 8%, negatif sebesar 8%, dan untuk 

kategori sangat negatif sebesar 9%. Menurut Suryaningsih (2013) dalam 

penelitiannya tentang penggunaan tabloid berbasis proyek untuk meningkatkan 

hasil belajar dan berpikir kreatif siswa, menunjukkan bahwa respon siswa 

terhadap penerapan tabloid berbasis proyek adalah positif dan dapat memotivasi 

siswa untuk belajar. Penggunaan media berupa puzzle merupakan hal baru di 

mana pengguanaan media berupa puzzle dalam pembelajaran IPA belum pernah 
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diterapkan sebelumnya di SMP N 1 Bobotsari sehingga siswa merasa tertarik dan 

penuh rasa ingin tahu yang menyebabkan motivasi belajar siswa yang meningkat. 

Selain dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, penggunaan media contextual 

puzzle berbasis proyek juga menjadikan siswa lebih aktif. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Yulianti, dkk (2010) yang menyebutkan bahwa pembelajaran Fisika 

kontekstual berbantuan jigsaw puzzle competition dapat membuat siswa menjadi 

lebih antusias dan bersemangat, sehingga membuat suasana kelas menjadi aktif 

dan kondusif. Dengan adanya media puzzle yang harus disusun secara tepat, 

adanya pertanyaan yang harus dijawab, serta adanya proyek yang harus dibuat 

memaksa siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini 

terlihat saat banyaknya siswa yang tidak segan untuk mengajukan pertanyaan jika 

memang ada yang kurang nereka pahami, keberanian mereka untuk maju di depan 

kelas sekedar menyampaikan hasil diskusi atau pendapat, dan keterlibatan mereka 

dalam sebuah kerja kelompok. Adanya minat dan motivasi belajar yang tinggi 

berdampak pada meningkatnya aktivitas belajar siswa yang juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Sebagaimana disebutkan oleh Yulianti, dkk (2010), minat 

mempunyai hubungan yang positif terhadap aspek afektif siswa. Menurut 

Nyeneng dalam Yulianti (2010) disebutkan bahwa minat belajar siswa 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap hasil belajar fisika siswa. Dengan 

adanya minat dan motivasi belajar siswa yang tinggi terhadap pembelajaran IPA 

berbantuan media contextual puzzle, maka aktivitas dan hasil belajar siswa pun 

tinggi. Tugas proyek yang terdapat pada media contextual puzzle berbasis proyek 

membantu siswa untuk berpikir kreatif dalam membuat produk. Menurut 

Suryaningsih (2013), penggunaan tabloid berbasis proyek mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Dalam pembelajaran IPA berbantuan media 

contextual puzzle berbasis proyek, siswa dituntut untuk kreatif dalam membuat 

produk daur ulang sampah anorganik sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada 

media contextual puzzle berbasis proyek. Pembelajaran berbantuan media 

contextual puzzle berbasis proyek melatih kerjasama antar siswa dalam 

menyelesaikan suatu persoalan. Penyelesaian persoalan yang terdapat pada 
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contextual puzzle berbasis proyek mulai dari menyusun potongan puzzle, 

menjawab pertanyaan, sampai membuat produk semuanya dilakukan secara 

berkelompok. Siswa dituntut untuk bisa bekerja dalam suatu kelompok. Hal ini 

akan melatih mereka untuk bersosialisasi dan lebih mengenal lingkungan (teman-

temannya). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penilaian kelayakan media oleh 

pakar media dan pakar materi, tanggapan guru, tanggapan siswa, hasil belajar, dan 

aktivitas belajar siswa yang telah mencapai kriteria layak, menarik, dan efektif 

untuk meningkatkan hasil belajar, maka media contextual puzzle dinyatakan layak 

dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran IPA pada tema pencemaran 

dan dampaknya bagi makhluk hidup. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media contextual puzzle 

berbasis proyek pada tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Media contextual puzzle berbasis proyek pada tema pencemaran dan 

dampaknya bagi makhluk hidup yang dikembangkan layak digunakan sebagai 

media pembelajaran untuk kelas VII SMP/MTs dengan rata-rata persentase 

penilaian kelayakan media dan materi berturut-turut sebesar 87,48% dan 

96,65% dengan kategori sangat layak. 

2. Media contextual puzzle berbasis proyek pada tema pencemaran dan 

dampaknya bagi makhluk hidup yang dikembangkan efektif sebagai media 

pembelajaran untuk SMP/MTs dengan perolehan perhitungan n-gain sebesar 

0,775 dengan kriteria tinggi dan rata-rata persentase keaktifan siswa sebesar 

70,05% dengan kriteria aktif 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Media contextual puzzle berbasis proyek pada tema pencemaran dan 

dampaknya bagi makhluk hidup yang dikembangkan pada penelitian ini 

disarankan untuk digunakan dalam proses pembelajaran IPA di SMP/MTs 

kelas VII. 

2. Penelitian dapat dikembangkan ke tahap desiminasi dengan implementasi yang 

lebih luas yaitu produksi secara massal dengan menggunakan sampel yang 

lebih luas. 
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Lampiran 1 

KRITERIA VALIDASI KELAYAKAN MEDIA CONTEXTUAL PUZZLE 

PADA TEMA PENCEMARAN DAN DAMPAKNYA BAGI MAKHLUK 

HIDUP 

 

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1. Gambar dalam media contextual puzzle disajikan dengan jelas 3 

Gambar dalam media contextual puzzle disajikan dengan 

kurang jelas 

2 

Gambar dalam media contextual puzzle disajikan dengan tidak 

jelas 

1 

2. Tulisan dalam media contextual puzzle  disajikan dengan jelas 3 

Tulisan dalam media contextual puzzle  disajikan dengan 

kurang jelas 

2 

Tulisan dalam media contextual puzzle  disajikan dengan tidak 

jelas 

1 

3. Gambar  mendukung penjelasan konsep 3 

Gambar kurang mendukung kejelasan konsep 2 

Gambar tidak mendukung kejelasan konsep 1 

4. Media contextual puzzle memotivasi siswa untuk belajar 3 

Media contextual puzzle kurang memotivasi siswa untuk 

belajar 

2 

Media contextual puzzle tidak memotivasi siswa untuk belajar 1 

5. Contextual puzzle menarik 3 

Contextual puzzle kurang menarik 2 

Contextual puzzle tidak menarik 1 

6. Warna background dan warna huruf jelas 3 

Warna background dan warna huruf kurang jelas 2 

Warna background dan warna huruf tidak jelas 1 

7. Jenis dan ukuran huruf jelas 3 
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Jenis dan ukuran huruf kurang jelas 2 

Jenis dan ukuran huruf tidak jelas 1 

8. Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna cetakan) 

membantu siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan 

melalui media cetak 

3 

Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna cetakan) 

kurang membantu siswa dalam menyerap informasi yang 

disampaikan melalui media cetak 

2 

Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna cetakan) 

tidak membantu siswa dalam menyerap informasi yang 

disampaikan melalui media cetak 

1 
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Lampiran 2 

Hasil Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle oleh Pakar Media 1 pada 

Validasi Tahap 1 
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Lampiran 3 

Analisis Hasil Penilaian Pakar Media 1 pada Validasi Tahap 1 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan gambar dalam penyajian media contextual 

puzzle 

 √  

2. Kejelasan tulisan dalam media contextual puzzle  √  

3. Gambar dapat mendukung kejelasan konsep pencemaran 

dan akibat yang ditimbulkan 

  √ 

4. Memberi motivasi pada siswa  √  

5. Menarik  √  

6. Warna background dan warna huruf jelas   √ 

7. Jenis dan ukuran huruf   √ 

8. Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna 

cetakan) 

 √  

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

0,542 

54,2% 

Kurang baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

f 

n 



68 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Hasil Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle oleh Pakar Media 1 pada 

Validasi Tahap II 
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Lampiran 5 

Analisis Hasil Penilaian Pakar Media 1 pada Validasi Tahap II 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan gambar dalam penyajian media contextual 

puzzle 

√   

2. Kejelasan tulisan dalam media contextual puzzle √   

3. Gambar dapat mendukung kejelasan konsep pencemaran 

dan akibat yang ditimbulkan 

√   

4. Memberi motivasi pada siswa  √  

5. Menarik √   

6. Warna background dan warna huruf jelas √   

7. Jenis dan ukuran huruf √   

8. Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna 

cetakan) 

 √  

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

0,9167 

91,67% 

Sangat baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

f 

n 
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Lampiran 6 

Hasil Validasi Kelayakan Media Contextual Puzzle oleh Pakar Media 2 
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Lampiran 7 

Analisis Hasil Penilaian Media oleh Pakar Media 2 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan gambar dalam penyajian media contextual 

puzzle 

√   

2. Kejelasan tulisan dalam media contextual puzzle  √  

3. Gambar dapat mendukung kejelasan konsep pencemaran 

dan akibat yang ditimbulkan 

√   

4. Memberi motivasi pada siswa  √  

5. Menarik √   

6. Warna background dan warna huruf jelas √   

7. Jenis dan ukuran huruf  √  

8. Kualitas cetakan (kejelasan, kerataan, dan warna 

cetakan) 

 √  

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

0,833 

83,3% 

Sangat baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

f 

n 
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Lampiran 8 

KRITERIA VALIDASI KELAYAKAN MATERI PEMBELAJARAN 

DALAM MEDIA CONTEXTUAL PUZZLE 

NO. ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

1. Materi dalam media contextual puzzle disajikan dengan jelas  3 

Materi dalam media contextual puzzle disajikan dengan kurang 

jelas  

2 

Materi dalam media contextual puzzle disajikan dengan tidak 

jelas  

1 

2. Materi pencemaran dalam media sesuai dengan indikator yang 

ingin dicapai 

3 

Materi pencemaran dalam media kurang sesuai dengan 

indikator yang ingin dicapai 

2 

Materi pencemaran dalam media tidak sesuai dengan indikator 

yang ingin dicapai 

1 

3. Materi yang disajikan sesuai dengan kebenaran fakta dan 

konsep 

3 

Materi yang disajikan kurang sesuai dengan kebenaran fakta 

dan konsep 

2 

Materi yang disajikan tidak sesuai dengan kebenaran fakta dan 

konsep 

1 

4. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 3 

Bahasa yang digunakan kurang dapat dipahami 2 

Bahasa yang digunakan sulit dipahami 1 

5. Materi yang disajikan dalam media berkaitan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

3 

Materi yang disajikan dalam media kurang berkaitan dengan 

situasi dunia nyata siswa 

2 

Materi yang disajikan dalam media tidak berkaitan dengan 

situasi dunia nyata siswa 

1 
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Lampiran 9 

Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pakar Materi 1 pada 

Validasi Tahap 1 
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Lampiran 10 

Analisis Hasil Penilaian Pakar Materi 1 pada Validasi Tahap 1 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan materi dalam penyajian media contextual 

puzzle 

 √  

2. Kesesuaian materi pencemaran dalam media dengan 

indikator yang ingin dicapai 

  √ 

3. Kesesuaian materi dengan kebenaran fakta atau konsep  √  

4. Penggunaan bahasa dalam penyajian materi  √  

5. Keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

 √  

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

0,6 

60% 

baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

 

 

 

f 

n 
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Lampiran 11 

Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pakar Materi 1 pada 

Validasi Tahap II 
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Lampiran 12 

Analisis Hasil Penilaian Pakar Materi 1 pada Validasi Tahap II 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan materi dalam penyajian media contextual 

puzzle 

√   

2. Kesesuaian materi pencemaran dalam media dengan 

indikator yang ingin dicapai 

√   

3. Kesesuaian materi dengan kebenaran fakta atau konsep √   

4. Penggunaan bahasa dalam penyajian materi √   

5. Keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

√   

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

1 

100% 

Sangat baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

 

 

 

f 

n 
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Lampiran 13 

Hasil Validasi Kelayakan Materi Pembelajaran oleh Pakar Materi 2 
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Lampiran 14 

Analisis Hasil Penilaian Kelayakan Materi oleh Pakar Materi 2 

No. Kriteria Penilaian 
Skor 

3 2 1 

1. Kejelasan materi dalam penyajian media contextual 

puzzle 

√   

2. Kesesuaian materi pencemaran dalam media dengan 

indikator yang ingin dicapai 

√   

3. Kesesuaian materi dengan kebenaran fakta atau konsep √   

4. Penggunaan bahasa dalam penyajian materi  √  

5. Keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

√   

Rata-rata 

Persentase Total 

Kriteria 

0,933 

93,3% 

Sangat baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =          x 100% 

 

Keterangan: 

P = Persentase kelayakan media 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimal 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

79% < x ≤ 100% = sangat baik 

56% < x ≤ 79% = baik 

33% < x ≤ 56% = kurang baik 

 

 

 

 

f 

n 
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Lampiran 15 

 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
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4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

A. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1  Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek  

fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia 

dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 

2.2  Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan. 

3.9  Mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

4.12 Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Indikator 
Soal Kunci 

Jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Memahami dengan logis 

dan kritis  macam-macam 

pencemaran (udara, tanah, 

air) serta penyebab 

pencemaran dan 

mempercayai lingkungan 

sebagai ciptaan Tuhan, 

sehingga mampu 

meningkatkan iman dan 

taqwa. 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

6 

 

 

  

 

 

7 

 

 

 

4 

 

 

 B 

C 

D 

B 

D 

 

2. Memahami dengan kritis, 

pengaruh pencemaran udara, 

tanah, dan air kaitannya 

dengan aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

20 

 

3 

5 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

D 
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Lampiran 16 

ANGKET TANGGAPAN GURU 
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Lampiran 17 

Rekapitulasi Tanggapan Guru 

No. Item 
Skor 

4 3 2 1 

1. Penampilan media contextual puzzle secara 

keseluruhan menarik 

√    

2. Materi dalam media contextual puzzle sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

 √   

3. Penggunaan gambar dalam media contextual puzzle 

jelas 

 √   

4. Kegiatan diskusi kelompok menumbuhkan aktivitas 

belajar pada siswa 

√    

5. Media contextual puzzle membantu siswa memahami 

tema pencemaran dan dampaknya bagi makhluk 

hidup 

√    

6. Media contextual puzzle berbeda dari media biasanya √    

Rata-rata 

Persentase 

Kriteria 

0,9167 

91,67% 

Sangat baik 

Perhitungan persentase didapat dari: 

P =         x 100% 

 

Keterangan : 

P = persentase tanggapan guru 

f = jumlah skor yang diperoleh 

n = jumlah skor maksimum 

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

82% < x ≤ 100% = sangat baik 

63% < x ≤ 82% = baik 

44% < x ≤ 63% = cukup baik 

25% < x ≤ 44% = kurang baik 

f 

n 
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Lampiran 18 

Daftar Nama Siswa Pada Uji Skala Kecil 

No. Nama Kode 

1. Ibnu Habibullah K-01 

2. Danang Widyardika K-02 

3. Ade Cahyani K-03 

4. Ajeng Aditya Listyani K-04 

5. Ririn Wahyu Utami K-05 

6. Lutfiah Zainur Rohmi K-06 

7. Oki Renaldi K-07 

8. Pebru Alim Tufando K-08 

9. Tati Nurhidayah K-09 

10. Sukaryo K-10 

11. Rezita Afrilian K-11 

12. Dicky Yahya Budiman K-12 
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Lampiran 19 

ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI SKALA KECIL 
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Lampiran 20 

Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Pada Uji Skala Kecil 

Kode 
Pertanyaan 

Jumlah % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K-01 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 90 

K-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

K-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

K-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

K-05 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 80 

K-06 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 70 

K-07 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 90 

K-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

K-09 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 70 

K-10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 70 

K-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

K-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 

Jumlah 12 12 12 10 11 12 9 9 10 10 
 

89,17 

% 100 100 100 83,3 91,67 100 75 75 83,3 83,3  

Persentase total tanggapan siswa pada uji skala kecil sebesar 89,17%. Dengan 

demikian, maka media Contextual Puzzle memiliki kriteria “Sangat Menarik”. 
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Lampiran 21 

Daftar Nama Siswa Pada Uji Skala Besar (VII A) 

No. Nama Kode 

17. Muhamad Fani Sakti A-17 

18. Nabil Fahriansyah A-18 

19. Novika Rahmawati A-19 

20. Nur Febrianti A-20 

21. Puri Nur Fitri A-21 

22. Rahmatika Handayani A-22 

23. Rudi Alfianto A-23 

24. Salsabila Nur Firda A-24 

25. Shafira Zahrasani A-25 

26. Tiara Pamula  A-26 

27. Tria Santi Marantika A-27 

28. Umul Nur Kautsar A-28 

29. Vina Septiani A-29 

30. Yulia Wulandari A-30 

31. Yunda Asri Lestari A-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Kode 

 1. Afif Syaefudin A-01 

 2. Agung Prayogi A-02 

3. Aliimron Thoyibi A-03 

4. Amalia Sukma Cahyani A-04 

5. Anila Wirantika A-05 

6. Anisa Rahyu A-06 

7. Arief Nursoleh A-07 

8. Astri Wahyuningtyas A-08 

9. Benfika Fiden Fecilia A-09 

10. Berkah Rahayu Winarni A-10 

11. Fanisa Saputri A-11 

12. Fauziyah Noumi Resti A-12 

13. Indri Setyowati A-13 

14. Kartika Enjang A-14 

15. Laeliatul Khfih A-15 

16. Mareta Puspa Ratriningsih A-16 
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Lampiran 22 

ANGKET TANGGAPAN SISWA UJI SKALA BESAR 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Pada Uji Skala Besar (VII A) 

Kode 
Pertanyaan 

Jumlah % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 15 

A-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-06 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 

A-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 11 73,3 

A-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 86,67 

A-13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 86,67 

A-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 13 86,67 

A-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

L
am

p
iran

 2
3

 

9
9
 



 

 

 

 

A-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 93,33 

A-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

A-30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 86,67 

A-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

Jumlah 31 29 31 31 31 29 29 30 30 31 29 31 29 28 30 
 

96,59 

% 100 93,55 100 100 100 93,55 93,55 96,77 96,77 100 93,55 100 93,55 90,32 96,77  

Persentase total tanggapan siswa pada uji skala besar sebesar 96,59%. Dengan demikian media contextual puzzle memiliki kriteria “sangat 

menarik” 
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SILABUS 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Bobotsari, Purbalingga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema   : Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup 

 

 

Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,  

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

1.1 Mengagumi 

keteraturan dan 

kompleksitas 

ciptaan Tuhan 

tentang aspek 

fisik dan 

kimiawi, 

kehidupan 

dalam 

ekosistem, dan 

peranan manusia 

dalam 

lingkungan serta 

mewujudkannya 

dalam 

pengamalan 

ajaran agama 

yang dianutnya 

 

 

2.2 Menghargai 

kerja individu 

Pencemaran dan 

dampaknya bagi 

makhluk hidup 

Mengamati: 

- Mengamati dengan 

cermat dan teliti 
tayangan video tentang 

pencemaran lingkungan 

(udara, tanah, air). 

 

Menanya: 

- Apakah yang dimaksud 

dengan pencemaran? 

- Apa saja penyebab 

pencemaran air tanah, dan 

udara? 

 

Eksperimen/explore: 

- Mendata berbagai macam 

bahan/zat penyebab 

pencemaran yang ada di 

lingkungan sekolah 

dengan penuh 

tanggungjawab 
- Menyusun contextual 

- Menjelaskan dengan 

logis, kritis, dan 

percaya diri  macam-

macam pencemaran 

(udara, tanah, air) 

serta penyebab 

pencemaran dan 

mempercayai 

lingkungan sebagai 

ciptaan Tuhan, 

sehingga mampu 

meningkatkan iman 

dan taqwa. 

- Menjelaskan dengan 

logis, kritis, dan 

percaya diri 
pengaruh pencemaran 

udara, tanah, dan air 

kaitannya dengan 

aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya 

- Menjelaskan dengan 

Tugas: 

Buatlah produk 

daur ulang atau 

pemanfaatan 

sampah anorganik 

berdasarkan 

petunjuk bahan 

yang terdapat di 

dalam puzzle. 

 

Observasi: 

Ceklist lembar 

pengamatan 

kegiatan eksplor 

 

Portofolio: 

Laporan tertulis 

secara kelompok 

 

Tes: 

Tes tertulis dalam 

bentuk pilihan 

8 x 40’ - Wasis & 

Sugeng, Y. I. 

2008. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam SMP dan 

MTs Kelas VII. 

Jakarta: Pusat 

Perbukuan 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

- Wahono, dkk. 

2013. Ilmu 

Pengetahuan 

Alam SMP/MTs 

Kelas VII. 

Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

- Warapsari, D. 

A. 2013. 
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dan kelompok 

dalam aktivitas 

sehari-hari 

sebagai wujud 

implementasi 

melaksanakan 

percobaan dan 

melaporkan 

hasil percobaan 

 

3.9 

Mendeskripsika

n pencemaran 

dan dampaknya 

bagi makhluk 

hidup  

 

4.12 Menyajikan 

hasil observasi 

terhadap 

interaksi 

makhluk hidup 

dengan 

lingkungan 

sekitarnya. 

 

puzzle tentang 

pencemaran serta 

menjawab pertanyaan 

yang ada di dalamnya 

dengan mengutamakan 

kerja sama 
- Membuat produk daur 

ulang/pemanfaatan 

sampah anorganik 

 

 

Asosiasi: 

- Memperoleh data yang 

diperoleh ke dalam 

bentuk tabel 

- Mengelompokkan 

bahan/zat tersebut ke 

dalam kategori organik 

atau anorganik dengan 

mengutamakan kerja 

sama 

- Menjawab pertanyaan 

yang terdapat di dalam 

contextual puzzle dengan 

mengutamakan kerja 

sama yang 

bertanggungjawab 

 

logis dan percaya 

diri prinsip 3R 

(Reduce, Reuse, 

Recycle) sebagai 

wujud peduli 

lingkungan 
- Menjelaskan macam-

macam sampah dan 

memanfaatkan 

dengan bijaksana 

dan cermat sampah 

anorganik untuk 

menjadi barang baru 

yang bermanfaat 

sebagai wujud peduli 

lingkungan 

ganda. 

 

Contoh soal 

pilihan ganda: 

Penyebab utama 

efek rumah kaca 

adalah . . . 

a. Oksigen 

b. Nitrogen 

c. Karbondioksi

da 

d. Hidrogen 

 

 

Contextual 

Puzzle Tema 

Pencemaran 

dan Dampaknya 

Bagi Makhluk 

Hidup. 

- Video 

1
0
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Komunikasi: 

- Diskusi kelompok untuk 

membahas hasil 

eksplorasi dan pertanyaan 

dalam contextual puzzle 

serta produk yang akan 

dihasilkan 

- Menyampaikan hasil 

eksplorasi di depan kelas 

dengan penuh 

tanggungjawab dan 

percaya diri 

 

 

1
0
4
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Bobotsari, Kabupaten Purbalingga 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/Semester : VII/2 

Tema   : Pencemaran dan Dampaknya Bagi Makhluk Hidup 

Alokasi Waktu : 8 x 40’ (4x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek  

fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia 

dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran 

agama yang dianutnya. 
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2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan. 

3.9 Mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

4.12 Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

C. Indikator 

1. Menjelaskan dengan logis, kritis, dan percaya diri  macam-macam 

pencemaran (udara, tanah, air) serta penyebab pencemaran dan 

mempercayai lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, sehingga mampu 

meningkatkan iman dan taqwa. 

2. Menjelaskan dengan logis, kritis, dan percaya diri pengaruh 

pencemaran udara, tanah, dan air kaitannya dengan aktivitas manusia 

dan upaya mengatasinya. 

3. Menjelaskan dengan logis dan percaya diri prinsip 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) sebagai wujud peduli ingkungan. 

4. Menjelaskan macam-macam sampah dan memanfaatkan dengan 

bijaksana dan cermat sampah anorganik untuk menjadi barang baru 

yang bermanfaat sebagai wujud peduli lingkungan. 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dengan teliti, cermat, dan berpikir logis mampu menjelaskan 

macam-macam pencemaran (udara, tanah, air) serta penyebab 

pencemaran dan mempercayai lingkungan sebagai ciptaan Tuhan, 

sehingga mampu meningkatkan iman dan taqwa. 

2. Siswa mampu menjelaskan dengan logis, kritis, dan percaya diri 

pengaruh pencemaran kaitannya dengan aktivitas manusia dan upaya 

mengatasinya. 

3. Siswa dengan logis dan percaya diri mampu menjelaskan prinsip 3R 

sebagai wujud peduli lingkungan. 
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4. Siswa dengan bijaksana dan kreatif mampu menjelaskan macam-

macam sampah dan memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang 

baru yang bermanfaat sebagai wujud peduli lingkungan. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Pencemaran 

Menurut UU Pokok Pengelolaan Lingkunga  

2. Macam-Macam Pencemaran 

a. Pencemaran Udara 

Menurut Wahono (2013), udara dikatakan tercemar jika udara tersebut 

mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemaran udara 

disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2 hasil pembakaran, SO, 

SO2, CFC, CO2, dan asap rokok. 

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara, antara lain: 

1) Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit 

pernapasan. 

232) Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi/karat pada logam, dan 

memudarnya warna cat. 

3)  Terganggunya pertumbuhan tananam, seperti menguningnya daun 

atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi atau gas 

yang bersifat asam (efek hujan asam).  

4)  Adanya peristiwa efek rumah kaca (green house effect) yang dapat 

menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi 

n Hidup No. 4 Tahun 1982, sebagaimana dikutip oleh Wahono (2013), 

pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke 

dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 

manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau 

tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 
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 dan mencairkan es di kutub. Hal ini sering disebut pemanasan global (global 

warming). 

Wasis (2008) lebih lanjut menjelaskan usaha-usaha yang dapat 

dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara adalah sebagai berikut. 

a.  Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. 

b. Pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam 

penyemprotan ruang. 

c.  Menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya 

bahan bakar gas (elpiji). 

d.  Membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. 

e.  Mendaur ulang freon dari mobil yang ber AC. 

f.  Penghentian penggunaan busa yang dibuat dengan CFC. 

g.  Membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-

mesin industri. 

Kegiatan penghijauan lingkungan juga sangat diperlukan untuk 

membantu menjaga agar udara di sekitarmu tetap bersih. 

b. Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau 

komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air 

terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, 

rasa, dan warna. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, 

pencemaran air dapat dibedakan antara lain: limbah pertanian, limbah 

rumah tangga, dan limbah industri (Wahono, 2013). 

Wasis (2008) menyebutkan beberapa usaha yang dapat dilakukan 

untuk menanggulangi pencemaran air adalah sebagai berikut. 

a. Limbah cair industri tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan, tetapi 

harus diolah dulu di unit pengolahan limbah. Setelah memenuhi 

persyaratan tertentu, limbah baru boleh dibuang ke alam.  

b. Penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian 

agar dilakukan secara efisien. 
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c. Pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam detergen 

atau bahan pencuci dalam rumah tangga. 

c. Pencemaran Tanah 

Pencemaran tanah sering berkaitan erat dengan pencemaran perairan. 

Penyebab pencemaran tanah misalnya limbah rumah tangga, limbah 

industri, nuklir, sampah perkotaan, kerusakan hutan, dan bencana alam. 

Kerusakan tanah juga dapat disebabkan oleh kerusakan hutan, misalnya 

karena aktivitas penebangan secara liar. Selain melenyapkan kekayaan 

keanekaragaman hayati, hutan yang telah gundul juga menyebabkan tanah 

di kawasan itu menjadi tidak subur dan berkurangnya persediaan air dalam 

tanah. 

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan 

mencegah pencemaran tanah menurut Wasis (2008) adalah sebagai 

berikut. 

a. Mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk 

dimanfaatkan. Misalnya sampah kertas, plastik, dan logam dapat 

didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan baru. Sampah organik dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos dan gas bio. 

b.  Membuang sampah pada tempatnya. 

c.  Memisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. 

d.  Penggunaan pestisida sesuai dengan aturan. 

e.  Menghindari penebangan hutan secara liar. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Pendekatan kontekstual berbasis proyek 

2. Metode   : Ceramah, tanya jawab, observasi, diskusi,  

presentasi 

3. Model Pembelajaran : Direct Instruction 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan Pertama (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Langkah-

langkah 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Menciptakan Pemusatan perhatian: 20 menit 
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situasi 

(stimulasi) 

-  Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa dengan teliti, 

cermat, dan berpikir logis 

mampu menjelaskan 

macam-macam pencemaran 

(udara, tanah, air) dan 

mempercayai lingkungan 

sebagai ciptaan Tuhan, 

sehingga mampu 

meningkatkan iman dan 

taqwa. 

- Guru menyampaikan 

motivasi dan apersepsi : 

Tahukah kalian ada 2 jenis 

sampah? Sampah seperti 

apakah yang tergolong 

organik dan sampah seperti 

apakah yang tergolong 

anorganik? 

- Guru memberikan soal 

pretest kepada siswa. Siswa 

ditekankan untuk jujur dan 

mandiri dalam 

mengerjakan soal. 

Kegiatan Inti Pembahasan 

tugas dan 

identifikasi 

masalah 

 

 

 

 

Observasi 

dan 

pengumpulan 

data 

 

Pengolahan 

dan analisis 

data 

 

 

Verifikasi 

 

 

- Menyampaikan informasi 

tentang kegiatan yang akan 

dilakukan, yaitu macam-

macam pencemaran dan 

penyebabnya  

- Membagi siswa menjadi 6 

kelompok 

 

- Menyaksikan dan 

mengamati video tentang 

pencemaran dengan penuh 

tanggungjawab 

 

- Siswa berdiskusi dengan 

teman sekelompok untuk 

menuliskan isi video 

dengan cermat 

 

- Presentasi di depan kelas 

tentang hasil pengamatan 

dengan percaya diri dan 

50 menit 
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Generalisasi 

penuh tanggungjawab 

 

- Membuat kesimpulan 

tentang macam-macam 

pencemaran dan 

penyebabnya 

Penutup  - Siswa dan guru mengulas 

kembali hasil kegiatan 

pembelajaran 

- Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok terbaik 

10 menit 

 

 Pertemuan Kedua (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Langkah-

langkah 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Menciptakan 

situasi 

(stimulasi) 

Pemusatan perhatian: 

-  Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, yaitu 

siswa mampu menjelaskan 

dengan logis, kritis, dan 

percaya diri pengaruh 

pencemaran udara, tanah, 

dan air kaitannya dengan 

aktivitas manusia dan 

upaya mengatasinya. 

- Guru menyampaikan 

motivasi dan apersepsi : 

apakah kalian merasakan 

bumi semakin panas? 

Pernakah kalian mendengar 

istilah pemanasan global? 

Apa itu pemanasan global? 

10 menit 

Kegiatan Inti Pembahasan 

tugas dan 

identifikasi 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi 

- Menyampaikan informasi 

tentang kegiatan yang akan 

dilakukan, yaitu permainan 

puzzle 

- Membagi siswa menjadi 6 

kelompok 

- Siswa dengan penuh rasa 

ingin tahu mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

alur diskusi 

 

- Menyusun contextual 

60 menit 
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dan 

pengumpulan 

data 

 

 

Pengolahan 

dan analisis 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikasi 

 

 

 

 

Generalisasi 

puzzle yang diperolehnya 

dengan mengutamakan 

kerja sama yang 

bertanggungjawab. 

 

- Menjawab pertanyaan yang 

terdapat di dalam 

contextual puzzle yang 

diperolehnya secara 

berdiskusi dengan 

mengutamakan kerja sama 

yang bertanggungjawab 

- Mengamati dengan cermat 

contextual puzzle yang 

diperolehnya dengan 

mengutamakan kerja sama 

yang bertanggungjawab 
gambar puzzle tentang 

tugas proyek. 

 

- Presentasi di depan kelas 

tentang hasil diskusi 

(jawaban pertanyaan dan 

rencana pembuatan produk) 

 

- Membuat kesimpulan 

tentang macam-macam 

pencemaran dan 

penyebabnya  

Penutup  - Siswa dan guru mengulas 

kembali hasil kegiatan 

pembelajaran 

- Membuat kesimpulan 

10 menit 

 

Pertemuan Ketiga (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Langkah-

langkah 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Menciptakan 

situasi 

(stimulasi) 

Pemusatan perhatian: 

-   Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, yaitu siswa 

dengan kreatif dan 

bijaksana mampu 

mengaplikasikan prinsip 3R 

sebagai wujud peduli 

lingkungan serta siswa 

15 menit 
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dengan kreatif mampu 

memanfaatkan sampah 

anorganik menjadi barang 

baru yang bermanfaat 

sebagai wujud peduli 

lingkungan. 

- Guru menyampaikan 

motivasi dan apersepsi : 

Pernahkah kalian melihat 

tas yang terbuat dari 

bungkus kopi? 

(menunjukkan tas yang 

dimaksud). Mengapa hal itu 

bisa terjadi? 

 

Kegiatan Inti Pembahasan 

tugas dan 

identifikasi 

masalah 

Pengolahan 

dan analisis 

data 

 

 

Verifikasi 

 

 

 

 

Generalisasi 

- Menampilkan video tentang 

daur ulang limbah/sampah 

- Mengatur siswa untuk 

duduk sesuai kelompok 

- Membuat laporan tentang 

proyek yang telah dibuat 

dengan penuh 

tanggungjawab 

 

- Presentasi di depan kelas 

tentang tugas proyek yang 

dibuat dengan percaya 

diri 

 

- Membuat kesimpulan 

tentang prinsip 3R (Reuse, 

Recycle, Replace).  

50 menit 

Penutup  - Siswa dan guru mengulas 

kembali hasil kegiatan 

pembelajaran 

- Membuat kesimpulan 

15 menit 

 

Pertemuan Keempat (2 x 40 menit) 

Kegiatan 
Langkah-

langkah 
Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan Menciptakan 

situasi 

(stimulasi) 

Pemusatan perhatian: 

- Guru menyampaikan 

motivasi dan apersepsi : 

Usaha apa yang telah kalian 

lakukan untuk ikut serta 

10 menit 
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dalam menanggulangi dan 

mengurangi potensi 

pencemaran? 

Kegiatan Inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menampilkan video tentang 

kerusakan lingkungan 

- Mengulas materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya 

- Memberikan soal posttest 

dan meminta siswa untuk 

mengutamakan kejujuran 

dalam mengerjakanya 

- Membagikan angket untuk 

mengetahui tanggapan 

siswa terhadap 

pembelajaran dengan 

menggunakan media 

contextual puzzle 

60 menit 

Penutup  - Membuat kesimpulan 10 menit 
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Lampiran 26 

KISI-KISI 

  

  Nama Sekolah  : SMP N 1 Bobotsari, Purbalingga 

  Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

  Tahun Ajaran  : 2013/2014 

  Alokasi Waktu : 25 menit 

  Jumlah Soal  : 20 soal 

  Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

  Penyusun Soal  : Diyah Ayu Warapsari 

B. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

 

C. Kompetensi Dasar (KD) 

1.1  Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek  

fisik dan kimiawi, kehidupan dalam ekosistem, dan peranan manusia 

dalam lingkungan serta mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama 

yang dianutnya. 
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2.2  Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 

hasil percobaan. 

3.9  Mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup. 

4.12 Menyajikan hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Indikator 
Soal Kunci 

Jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Menjelaskan dengan logis, kritis, 

dan percaya diri  macam-macam 

pencemaran (udara, tanah, air) serta 

penyebab pencemaran dan 

mempercayai lingkungan sebagai 

ciptaan Tuhan, sehingga mampu 

meningkatkan iman dan taqwa. 

1 

4 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

  

 

 

7 

 

 

 

 

 

 B 

C 

D 

B 

D 

 

2. Menjelaskan dengan logis, kritis, 

dan percaya diri pengaruh 

pencemaran udara, tanah, dan air 

kaitannya dengan aktivitas manusia 

dan upaya mengatasinya. 

 

5 

8 

 

 

20 

 

3   

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

D 

3. Menjelaskan dengan logis dan 

percaya diri prinsip 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) sebagai wujud 

peduli lingkungan. 

 

15 

11 

 

 

 

19 

 

 

 

  B 

A 

C 

4. Menjelaskan macam-macam sampah 

dan memanfaatkan dengan 

bijaksana dan cermat sampah 

anorganik untuk menjadi barang 

baru yang bermanfaat sebagai wujud 

peduli lingkungan 

2  

 

 

 

 

  

 

 

16 

17 

18 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

9 

C 

A 

C 

D 

A 

B 
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Lampiran 27 

Soal Pretest dan Posttest 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menyilang (x) 

salah satu jawaban pada huruf a, b, c, atau d dilembar jawaban! 

1. Lapisan ozon yang melingkupi bumi semakin tipis akibat tingginya kadar 

CFC di udara. CFC terdapat pada benda berikut ini, kecuali . . . . 

a. kosmetik berbentuk spray 

b. limbah cair pabrik 

c. gas pendingin mobil 

d. cat mobil berbentuk spray 

2.  

 

Sumber: www.google.com/daur-ulang-sampah-plastik 

Pertumbuhan penduduk mengakibatkan banyaknya sampah yang 

bermunculan. Salah satu cara untuk mengurangi sampah adalah dengan 

melakukan daur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Pengertian 

yang tepat tentang pengertian daur ulang sampah adalah . . . . 

a. penimbunan material atau barang yang sudah tidak digunakan kembali  

b. pemisahan sampah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir  

c. menjadikan sampah menjadi bahan baru yang bermanfaat 

d. pembuangan limbah pabrik tanpa mrnghiraukan dampaknya 

3. Pembuangan sampah yang sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Banjir 

yang melanda ibukota Jakarta diawal tahun 2014 menyisakan  berton-ton 

sampah yang tersebar dibeberapa lokasi banjir. Banjir tersebut terjadi karena . 

. . . 

a. sampah sukar membusuk dan menyumbat 

b. tidak ada bakteri pembusuk di dalam sampah 

c. sampah sukar terurai oleh bakteri pembusuk 

http://www.google.com/daur
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d. sampah tidak dibakar dan menyumbat  

4.    Di bawah ini adalah beberapa tanda-tanda pencemaran air. 

1. Adanya perubahan suhu 

2. Adanya perubahan pH 

3. Adanya perubahan rasa 

4. Adanya perubahan warna air 

5. Adanya mikroorganisme di dalam air tersebut 

Dari tanda-tanda di atas, yang merupakan tanda-tanda fisis adalah . . . . 

a. 1, 2, 4    c. 1, 3, 4 

b. 2, 4, 5    d. 1, 3, 5 

5. Berkaitan dengan pencemaran udara, program reboisasi bertujuan untuk . . . . 

a. memperindah kota 

b. mengurangi karbondioksida 

c. lingkungan menjadi indah 

d. supaya lingkungan menjadi teduh 

6.  

 

Sumber:  www.google.com/polusi-udara-kartun 

 

a.  karbondioksida, timbal, senyawa hidrokarbon 

b.  karbondioaksida, sulfur, timbal 

c.  karbon monoksida, sulfur, berbagai oksida nitrogen 

d. karbon monoksida, sulfur, timbal, senyawa nitrogen 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping! 

Asap yang dihasilkan oleh 

kendaraan bermotor menjadi salah 

satu penyebab utama pencemaran 

udara. Zat apa yang terkandung 

dalam asap tersebut?  
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7. 

  

Sumber: www.google.com/pembagian-lapisan-atmosfer 

a. troposfer 

b. stratosfer 

c. mesosfer 

d. termosfer 

8. Adanya gas rumah kaca yang berlebihan menyebabkan fenomena . . . . 

 a.  hujan asam 

 b. banjir 

 c. pemanasan Global 

 d. kekeringan 

9. Di bawah ini adalah salah satu produk hasil daur ulang sampah kaleng menjadi 

tempat pensil. 

 

      Sumber:  dokumen pribadi 

 Perhatikan langkah pembuatan produk di atas! 

1. Tutup semua permukaan kaleng dengan menggunakan kain flanel! 

2. Siapkan kaleng, dan cucilah kaleng sampai bersih! 

3. Siapkan potongan pita dan potongan flanel untuk hiasan! 

Gambar di samping menunjukan 

lapisan-lapisan atmosfer bumi. 

Ozon terdapat pada lapisan . . . . 
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4. Ukurlah tinggi kaleng! 

5. Setelah semua permukaan kaleng tertutup kain flanel, hiasilah kaleng 

tersebut dengan pita dan flanel yang berbeda warna! 

6. Potonglah flanel sesuai dengan ukuran tinggi kaleng! 

Urutan langkah yang tepat untuk membuat tempat pensil di atas adalah . . . . 

a. 2, 4, 6, 1, 3, 5   c. 2, 3, 4, 6, 1, 5 

b. 2, 4, 3, 6, 1, 5   d. 3, 2, 4, 6, 1, 5 

10. Masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke dalam tanah dan tidak dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme disebut . . . . 

 a.   pencemaran suara 

 b.   pencemaran air 

 c.   pencemaran udara 

 d.   pencemaran tanah 

 

11. 1.   Retry  4.   Remove 

 2.  Reduce  5. Recycle 

 3.  Reuse 

 Perhatikan data di atas! Yang termasuk prinsip 3R untuk gaya hidup ramah 

lingkungan adalah . . . . 

a. 1, 2, 5     c. 2, 4, 5 

b. 2, 3, 5     d. 1, 4, 5 

12. 

 

   Skema Proses Terjadinya Peristiwa Hujan Asam 

Sumber: www.google.com/Terjadinya-Hujan-Asam 

 Keterangan yang paling tepat untuk nomor 1, 2, dan 3 adalah . . . . 

a. SO₂ dan NO₂, NH₃, hujan asam 

2 

1 

3 
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b. NH₃, SO₂ dan NO₂, hujan asam 

c. CO, CO₂, hujan asam 

d. CO₂, CO, hujan asam 

13. Mengurangi kesuburan tanah, menimbulkan bau yang tidak sedap dan kotor 

sebagai akibat adanya tumpukan sampah, dan sebagai tempat berkembangnya 

organisme penyebab penyakit kaki gajah, pes, malaria adalah dampak adanya . 

. . . 

 a.  pencemaran air 

 b.  pencemaran tanah 

 c.  pencemaran suara 

 d.  pencemaran udara 

14. 

       

   Sumber: www.google.com/sampah-organik-dan-anorganik 

 Berikut ini adalah hal yang membedakan antara sampah atau limbah anorganik 

dengan sampah atau limbah organik adalah . . . . 

a. sampah atau limbah anorganik dapat didaur ulang, sampah atau limbah 

organik tidak dapat didaur ulang 

b. sampah atau limbah anorganik menimbulkan pencemaran, sampah atau 

limbah organik tidak menimbulkan pencemaran 

c. sampah atau limbah anorganik sulit diuraikan mikroorganisme, 

sampah atau limbah organik mudah diuraikan mikroorganisme 

d. sampah atau limbah anorganik dapat dimanfaatkan tanpa prosedur daur 

ulang, sampah atau limbah organik harus melalui proses daur ulang 

15. Salah satu prinsip 3R adalah reduce. Berikut ini pernyataan yang benar tentang 

reduce yaitu . . . 

 a. meminimalisasi barang yang biasa digunakan 

 b. menggunakan kembali barang yang sudah tidak digunakan 

 c. penggunaan barang secara berulang tanpa mengubah bentuk dan fungsi 

http://www.google.com/sampah
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 d. mengganti barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama 

16. Untuk soal no. 16 dan 17, perhatikan tabel berikut ini! 

Jenis 

Sampah 

Berat 

(kg) 

Plastik 1 

Kaleng 1,5 

Kertas 1,3 

Sayuran 2 

Dedaunan 1,7 

 

 Dari data di atas, maka jumlah sampah organik yang dihasilkan adalah . . . 

a. 2,5     c.   3 

b. 4     d.  5 

17. Dari data soal nomor 16, maka jumlah sampah anorganik yang dihasilkan 

adalah . . . 

a. 2,5     c. 3 

b. 4     d. 5 

18. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

Sumber: dokumen pribadi 

Jika bungkus tempe yang berasal dari plastik dan dari daun dibuang di tanah, 

maka yang terjadi adalah . . . 

 a. bungkus dari plastik akan membusuk dan terurai 

 b. bungkus dari daun akan membusuk dan terurai 

 c. bungkus dari daun akan menyebabkan pencemaran tanah 

 d. bungkus dari plastik akan menyebabkan tanaman menjadi subur 
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19. 

   

  Sumber: Dokumen pribadi 

 

20. Suatu zat yang biasa digunakan masyarakat untuk menjernihkan air adalah . . . 

 a. garam  c. abate    

 b. kapur      d. tawas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di bawah ini merupakan salah satu 

contoh penanganan sampah melalui proses . . . 

a. reduksi 

b. reducing 

c. recycling 

d. reusing 
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Lampiran 28 

KUNCI JAWABAN 

 

1. B    11.   B 

2. C    12.   A 

3. A    13.   B 

4. C    14.   C 

5. B    15.   A 

6. D    16.   D 

7. B    17.   A 

8. C    18.   B 

9. A    19.   C 

10. D     20.   D 
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Lampiran 29 

Daftar Nama Siswa Pada Kelas Penerapan (VII B) 

No. Nama Kode 

17. Indah Puji Lestari B-17 

18. Lastri B-18 

19. Meilan Sari B-19 

20. Michell Silvia B-20 

21. Naufal Tsaqif  B-21 

22. Nita Muktia B-22 

23. Nisrina Aqilah  B-23 

24. Pristi Setya Islami B-24 

25. Putri Berliana Zalianti B-25 

26. Rizki Darmawan B-26 

27. Salsabila Fajriati B-27 

28. Silvia Dwi Margiani B-28 

29. Sofyan Safa’at B-29 

30. Venna Hastatina B-30 

31. Venni Hastatini B-31 

32. Yoga Pamungkas B-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Kode 

 1. Adelia Wahyu Islami B-01 

 2. Afif Permana Mukti B-02 

3. Ahsan Rafi Kurnandi B-03 

 4. Ainnuha Nurul Utami B-04 

5. Andita Oktaviyani B-05 

6. Annisa Nur Sasami B-06 

7. Aprilia Priskila B-07 

8. Aprilia Rachmawati  B-08 

9. Bagas Sukmoyo Aji B-09 

10. Dirga Permana B-10 

11. Eriyanto B-11 

12. Faozan Sobron B-12 

13. Fatiha Fadhilatunnisa B-13 

14. Fatma Maftukhah B-14 

15. Godho Wicaksono B-15 

16. Hapsoro Dimas Purba B-16 
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Lampiran 30 

ANGKET TANGGAPAN SISWA KELAS PENERAPAN 
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Rekapitulasi Angket Tanggapan Siswa Pada Kelas Penerapan (VII B)  

Kode 
Pernyataan 

Jumlah % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-04 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 73,33 

B-05 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 80 

B-06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-07 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12 80 

B-08 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33 

B-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93,33 

B-12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33 

B-13 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 80 

B-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12 80 

B-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 86,67 

B-21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 86,67 

B-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
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B-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33 

B-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

B-30 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 73,33 

B-31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 86,67 

B-32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 

Jumlah 29 30 32 28 32 30 30 30 30 29 31 29 30 29 31 
 

93,75 

% 90,63 93,75 100 87,5 100 93,75 93,75 93,75 93,75 90,63 96,88 90,63 93,75 90,63 96,88  

Persentase total tanggapan siswa pada uji skala besar sebesar 93,75%. Dengan demikian media contextual puzzle memiliki kriteria “sangat 

menarik” 

 

 

 

 

 

1
2
9
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Lampiran 32 

Hasil Pretest dan Posttest 

No. Kode Pretest Posttest Selisih 

post-pre 

100-

pretest 

g (n-gain) Kategori 

1. B-01 30 80 50 70 0,71 Tinggi 

2. B-02 30 80 50 70 0,71 Tinggi 

3. B-03 35 90 55 65 0,85 Tinggi 

4. B-04 30 95 65 70 0,93 Tinggi 

5. B-05 40 75 35 60 0,58 Sedang 

6. B-06 40 95 55 60 0,92 Tinggi 

7. B-07 45 75 30 55 0,55 Sedang 

8. B-08 30 85 50 70 0,71 Tinggi 

9. B-09 55 95 40 45 0,89 Tinggi 

10. B-10 20 90 70 80 0,875 Tinggi 

11. B-11 20 95 75 80 0,94 Tinggi 

12. B-12 40 95 55 60 0,92 Tinggi 

13. B-13 40 80 40 60 0,67 Sedang 

14. B-14 30 80 50 70 0,71 Tinggi 

15. B-15 50 80 30 50 0,6 Sedang 

16. B-16 60 95 35 40 0,875 Tinggi 

17. B-17 65 95 30 35 0,86 Tinggi 

18. B-18 50 85 35 50 0,7 Tinggi 

19. B-19 50 85 35 50 0,7 Tinggi 

20. B-20 40 80 40 60 0,67 Sedang 

21. B-21 50 90 40 50 0,8 Tinggi 

22. B-22 60 90 30 40 0,75 Tinggi 

23. B-23 55 80 25 45 0,56 Sedang 

24. B-24 30 80 50 70 0,71 Tinggi 

25. B-25 45 85 40 55 0,73 Tinggi 

26. B-26 60 95 35 40 0,875 Tinggi 

27. B-27 50 85 35 50 0,7 Tinggi 

28. B-28 55 85 30 45 0,67 Sedang 

29. B-29 30 90 60 70 0,86 Tinggi 

30. B-30 35 90 55 65 0,85 Tinggi 

31. B-31 35 95 60 65 0,92 Tinggi 

32. B-32 60 95 35 40 0,875 Tinggi 

Rata-rata  0,77 Tinggi 
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Lampiran 33 

KRITERIA INDIKATOR PENCAPAIAN AKTIVITAS SISWA 

1. Kegiatan-kegiatan visual (Visual Activities) 

a. Siswa memperhatikan dengan seksama saat guru memberikan penjelasan. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak memperhatikan 1 

2. Siswa memperhatikan dalam waktu singkat 2 

3. Siswa memperhatikan dengan cermat selama guru menjelaskan 3 

 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral Activities) 

a. Siswa bertanya kepada guru apabila kurang paham mengenai apa yang 

dijelaskan guru. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak bertanya 1 

2. Bertanya dengan ditunjuk 2 

3. Bertanya dengan sukarela 3 

 

b. Siswa ikut serta mengeluarkan pendapat pada saat diskusi berlangsung. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak berpendapat  1 

2. Pendapat yang dikemukakan kurang terkait dengan materi 2 

3. Pendapat yang dikemukakan terkait dengan materi 3 

 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening Activities) 

a. Siswa mendengarkan ketika guru menjelaskan materi pelajaran. 

No. Kriteria Skor 

1. Siswa tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan materi 

pelajaran dan hanya bermain-main 
1 

2. Siswa mendengarkan ketika guru menjelaskan materi pelajaran 2 

3. Siswa mendengarkan dengan seksama ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran 
3 
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b. Siswa mendengarkan pemaparan siswa lain pada saat presentasi hasil diskusi. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak mendengarkan 1 

2. Mendengarkan sambil bercanda 2 

3. Mendengarkan dengan seksama 3 

 

4. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing Activities) 

a. Siswa mengerjakan soal-soal diskusi pada saat menggunakan media 

contextual puzzle. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak mengerjakan soal 1 

2. Mengerjakan soal dengan bercanda 2 

3. Mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh 3 

 

b. Siswa merangkum materi yang dijelaskan. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak merangkum 1 

2. Merangkum sebagian materi 2 

3. Merangkum semua materi 3 

 

5. Kegiatan-kegiatan motorik (Motor Activities) 

a. Siswa melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru pada saat menggunakan 

media contextual puzzle. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak pernah melakukan instruksi guru saat menggunakan media 

contextual puzzle 
1 

2. Melakukan instruksi guru sambil bermain-main 2 

3. Melakukan instruksi guru dengan cepat dan penuh tanggung 

jawab 
3 

 

b. Siswa melakukan apa yang diinstruksikan oleh guru pada saat membentuk 

kelompok. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak pernah melakukan instruksi guru saat membentuk 

kelompok 
1 
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2. Melakukan instruksi guru sambil bermain-main 2 

3. Melakukan instruksi guru dengan cepat dan penuh tanggung 

jawab 
3 

 

6. Kegiatan-kegiatan mental (Mental Activities) 

a. Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok lain saat presentasi berlangsung. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak memberikan tanggapan 1 

2. Tanggapan siswa kurang berkaitan dengan materi 2 

3. Tanggapan siswa berkaitan dengan materi 3 

 

b. Siswa menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 

No. Kriteria Skor 

1. Siswa tidak meyimpulkan hasil diskusi di depan kelas 1 

2. Siswa menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas dengan 

ditunjuk 
2 

3. Siswa menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas secara sukarela 3 

 

7. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional Activities) 

a. Suasana hati siswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

No. Kriteria Skor 

1. Tidak senang 1 

2. Cukup senang 2 

3. Senang 3 

 

b. Siswa mengganggu teman yang lain pada saat pembelajaran berlangsung. 

No. Kriteria Skor 

1. Selalu mengganggu teman  1 

2. Terkadang mengganggu teman 2 

3. Tidak pernah mengganggu teman 3 
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Lampiran 34 

LEMBAR OBSERVASI DAN PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

 

 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 



 

 

 

 

Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan I 

Kode 

Aktivitas yang diamati 

Jumlah % Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

a a b a b a b a b a b a b 

B-01 2 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 3 28 71,79 Aktif 

B-02 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 20 51,28 Cukup aktif 

B-03 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 21 53,85 Cukup aktif 

B-04 2 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-05 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 18 46,15 Kurang aktif 

B-06 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 29 74,36 Aktif 

B-07 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 26 66,67 Aktif 

B-08 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 24 61,54 Cukup aktif 

B-09 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 25 64,1 Cukup aktif 

B-10 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 17 43,59 Kurang aktif 

B-11 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 19 48,72 Kurang aktif 

B-12 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 24 61,54 Cukup aktif 

B-13 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 31 79,49 Aktif 

B-14 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 24 61,54 Cukup aktif 

B-15 3 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 1 3 29 74,36 Aktif 

B-16 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 29 74,36 Aktif 

B-17 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 25 64,1 Cukup aktif 

B-18 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 26 66,67 Aktif 

B-19 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-20 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 18 46,15 Kurang aktif 

B-21 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 17 43,59 Kurang aktif 

B-22 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 3 2 31 79,49 Aktif 

B-23 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 25 64,1 Cukup aktif 

L
am

p
iran

 3
5

 

1
4
2
 



 

 

 

 

B-24 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 28 71,79 Aktif 

B-25 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 3 24 61,54 Cukup aktif 

B-26 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 20 51,28 Cukup aktif 

B-27 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 23 58,97 Cukup aktif 

B-28 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-29 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 21 53,85 Cukup aktif 

B-30 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 26 66,67 Aktif 

B-31 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-32 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 23 58,97 Cukup aktif 

Persentase rata-rata kelas 61,33 Cukup aktif 
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Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan II 

Kode 

Aktivitas yang diamati 

Jumlah % Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

a a b a b a b a b a b A b 

B-01 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-02 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 28 71,79 Aktif 

B-03 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 24 61,54 Cukup aktif 

B-04 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 27 69,23 Aktif 

B-05 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 22 56,41 Cukup aktif 

B-06 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 30 76,92 Aktif 

B-07 2 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 27 69,23 Aktif 

B-08 3 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 26 66,67 Aktif 

B-09 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 28 71,79 Aktif 

B-10 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 20 51,28 Cukup aktif 

B-11 2 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 3 26 66,67 Aktif 

B-12 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 3 3 26 66,67 Aktif 

B-13 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 33 84,62 Sangat aktif 

B-14 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 22 56,41 Cukup aktif 

B-15 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 29 74,36 Aktif 

B-16 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 26 66,67 Aktif 

B-17 2 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 28 71,79 Aktif 

B-18 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 32 82,05 Sangat aktif 

B-19 2 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 25 64,1 Cukup aktif 

B-20 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-21 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-22 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 30 76,92 Aktif 

B-23 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 27 69,23 Aktif 

L
am

p
iran

 3
6

 

1
4
4
 



 

 

 

 

B-24 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 31 79,49 Aktif 

B-25 3 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 27 69,23 Aktif 

B-26 2 1 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 23 58,97 Cukup aktif 

B-27 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-28 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 27 69,23 Aktif 

B-29 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-30 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 28 71,79 Aktif 

B-31 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 27 69,23 Aktif 

Persentase rata-rata kelas 68,51 Aktif 
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Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan III 

Kode 

Aktivitas yang diamati 

Jumlah % Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

a a b a b a b a b a b A b 

B-01 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 33 84,62 Sangat aktif 

B-02 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 30 76,92 Aktif 

B-03 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 28 71,79 Aktif 

B-04 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 32 82,05 Sangat aktif 

B-05 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 25 64,1 Cukup aktif 

B-06 3 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 29 74,36 Aktif 

B-07 2 1 2 3 3 3 1 2 2 1 3 2 2 27 69,23 Aktif 

B-08 3 3 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 26 66,67 Aktif 

B-09 2 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 31 79,49 Aktif 

B-10 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 22 56,41 Cukup aktif 

B-11 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-12 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 3 25 64,1 Cukup aktif 

B-13 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 29 74,36 Aktif 

B-14 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 3 3 24 61,54 Cukup aktif 

B-15 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 31 79,49 Aktif 

B-16 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-17 2 3 1 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 28 71,79 Aktif 

B-18 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 1 3 3 29 74,36 Aktif 

B-19 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 28 71,79 Aktif 

B-20 1 3 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 29 74,36 Aktif 

B-21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-22 3 1 2 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 26 66,67 Aktif 

B-23 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 2 28 71,79 Aktif 
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B-24 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 31 79,49 Aktif 

B-25 3 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 3 2 24 61,54 Cukup aktif 

B-26 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1 2 2 25 64,1 Cukup aktif 

B-27 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 23 58,97 Cukup aktif 

B-28 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 33 84,62 Sangat aktif 

B-29 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 28 71,79 Aktif 

B-30 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 32 82,05 Sangat aktif 

B-31 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 31 79,49 Aktif 

B-32 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 31 79,49 Aktif 

Persentase rata-rata kelas 71,95 Aktif  
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Penilaian Aktivitas Belajar Siswa Pertemuan IV 

Kode 

Aktivitas yang diamati 

Jumlah % Kategori 1 2 3 4 5 6 7 

a a b a b a b a b a b A b 

B-01 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 30 76,92 Aktif 

B-02 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 1 3 3 28 71,79 Aktif 

B-03 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 34 87,18 Sangat aktif 

B-04 3 1 1 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 30 76,92 Aktif 

B-05 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-06 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 27 69,23 Aktif 

B-07 2 2 1 3 3 3 2 2 3 1 1 3 2 28 71,79 Aktif 

B-08 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 3 2 32 82,05 Sangat aktif 

B-09 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-10 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 30 76,92 Aktif 

B-11 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 29 74,36 Aktif 

B-12 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-13 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 31 79,49 Aktif 

B-14 2 3 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 32 82,05 Sangat aktif 

B-15 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 34 87,18 Sangat aktif 

B-16 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 28 71,79 Aktif 

B-17 3 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 27 69,23 Aktif 

B-18 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 30 76,92 Aktif 

B-19 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 3 2 30 76,92 Aktif 

B-20 2 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 29 74,36 Aktif 

B-21 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 31 79,49 Aktif 

B-22 3 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 26 66,67 Aktif 

B-23 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 30 76,92 Aktif 

L
am
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iran
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B-24 3 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 33 84,62 Sangat aktif 

B-25 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 28 71,79 Aktif 

B-26 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 32 82,05 Sangat aktif 

B-27 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 31 79,49 Aktif 

B-28 3 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 28 71,79 Aktif 

B-29 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 30 76,92 Aktif 

B-30 3 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 29 74,36 Aktif 

B-31 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 30 76,92 Aktif 

B-32 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 32 82,05 Sangat aktif 

Persentase rata-rata kelas 76,94 Aktif 

 

 

 

 

 

 

1
4
9
 



150 

 

 

 

Lampiran 39 

Rata-rata Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

Kode 
Pertemuan Rata-

rata 
% Kategori 

1 2 3 4 

B-01 28 30 33 30 30,25 77,56 Aktif 

B-02 20 28 30 28 26,5 67,95 Aktif 

B-03 21 24 28 34 26,75 68,59 Aktif 

B-04 25 27 32 30 28,5 73,08 Aktif 

B-05 18 22 25 30 23,75 73,72 Aktif 

B-06 29 30 29 27 28,75 73,72 Aktif 

B-07 26 27 27 28 27 69,23 Aktif 

B-08 24 26 26 32 27 69,23 Aktif 

B-09 25 28 31 30 28,5 73,08 Aktif 

B-10 17 20 22 30 22,25 57,05 Cukup aktif 

B-11 19 26 30 29 26 66,67 Aktif 

B-12 24 26 25 30 26,25 67,31 Aktif 

B-13 31 33 29 31 31 79,49 Aktif 

B-14 24 22 24 32 25,5 65,38 Aktif 

B-15 29 29 31 34 30,75 78,85 Aktif 

B-16 29 26 25 28 27 69,23 Aktif 

B-17 25 28 28 27 27 69,23 Aktif 

B-18 26 32 29 30 29,25 75 Aktif 

B-19 23 25 28 30 26,5 67,95 Aktif 

B-20 18 23 29 29 24,75 63,46 Cukup aktif 

B-21 17 23 25 31 24 61,54 Cukup aktif 

B-22 31 30 26 26 28,25 72,44 Aktif 

B-23 25 27 28 30 27,5 70,51 Aktif 

B-24 28 31 31 33 30,75 78,85 Aktif 

B-25 24 27 24 28 25,75 66,03 Aktif 

B-26 20 23 25 32 25 64,1 Cukup aktif 

B-27 23 25 23 31 25,5 65,38 Aktif 

B-28 23 27 33 28 27,75 71,15 Aktif 

B-29 21 25 28 30 26 66,67 Aktif 

B-30 26 28 32 29 28,75 73,72 Aktif 

B-31 23 30 31 30 28,5 73,08 Aktif 

B-32 23 27 31 32 28,25 72,44 Aktif 

Persentase rata-rata kelas 70,05 Aktif  
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Lampiran 40 

LEMBAR JAWAB PRETEST SISWA 
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Lampiran 41 

LEMBAR JAWAB POSTTEST SISWA 

 

 

Lampiran 42 
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LEMBAR DISKUSI SISWA (LDS) 

 

 



154 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

Lampiran 43 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
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Lampiran 44 

DOKUMENTASI 

   

Peneliti menyampaikan materi  Siswa menonton video pencemaran

   

Siswa bekerja sama menyusun puzzle  Siswa selesai menyusun puzzle 

   

Berdiskusi menjawab pertanyaan puzzle Presentasi hasil diskusi 

 

   

Mempresentasikan produk   Siswa mengerjakan posttest 
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Lampiran 45 

SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 46 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 47 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 

 


