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Mira Jenita Ambari.(A1C413002) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi              3     PENGEMBANGAN BUKU FLIP CHART BERBASIS LIFT THE FLAP  SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATERI  KLASIFIKASI MAMALIA UNTUK  SMA KELAS X  Oleh: Mira Jenita Ambari1), Upik Yelianti1), Tedjo Sukmono1) 1) Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Jambi  Email: 1)Mirajenita22@gmail.com      One of the success of teachers in the learning process depends on the competence of teachers in teaching. Teachers can deliver lessons well through the help of instructional media. Media that is usually used in the form of charts and books student worksheet. One of  media can be used like flip chart. Flip-based flip chart book The flap is an innovative print media that is shaped like a calendar and open-close that can train students' motor. This media displays images and mammalian classification materials. This study aims to develop products, know the feasibility of the product and to know the response of teachers and students to the flip-based flip chart book flap. The material presented in the form of an order in the mammalian class. This research uses ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). This product is validated by media experts and material experts. Research subjects of biology teachers and students of class XI MIA in SMA Negeri 4 Kota Jambi. The response from 3 teachers and the experiment was conducted on small groups of 6 students and a large group of 15 students. Media validation was done three times repetition with final score 3,76 (very feasible). Material validation is also done three times, with many suggestions for improvement to be revised. The final validation results obtained with a score of 3.8 (very feasible) then the media worth a trial. Results of teacher responses amounted to 94.17 (good) and small group trial obtained value 90.83 (good). While large group trial obtained value 85.5 (good). In conclusion the flip-based flip chart media book the flap received a positive response from teachers and students, so it is well used in learning. For suggestion, can fix the weaknesses that exist in this book like making this book a bit lighter and can be made as one of alternative of independent learning media for student.  Keywords: Learning Media, Flip Chart, Lift The Flap, Mammals            



Mira Jenita Ambari.(A1C413002) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi              4    PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah  Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan oleh pengajar, untuk meningkatkan performa siswa terhadap materi yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Menurut Suyanto (2013:107), efaktifitas belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Salah satu media kreatif yang bisa digunakan media pembelajaran adalah “flip chart“. Menurut (Susilana dan Riyana, 2009:87-89) media flip chart adalah lembaran kertas berbentuk album atau kalender yang berukuran sedikit besar sebagai flip book, yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Buku flip chart ini disertai dengan  teknik lift the flap yang  merupakan media pembelajaran unik dan menarik berbeda dengan media pembelajaran lain karena dengan cara membuka tutup gambar membuat pembaca penasaran dengan gambar apa yang berada dibalik lipatan tersebut. Media lift the flap dapat melatih perkembangan motorik  dan rasa ingin tahu siswa terhadap pelajaran. Buku flip chart memiliki beberapa keunggulang diantaranya dapat menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis dan dapat digunakan dimana saja baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Cakupan materi pelajarn biologi di SMA sangat luas, tidak hanya sebatas membaca materi, tetapi mengingat dan memahami apa yang telah dibaca, sehingga pemahaman konsep, dan kemampuan proses ilmiah siswa dapat dikembangkan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA N 4 Kota Jambi pada tanggal 17 Februari 2017, salah satu guru mengatakan media yang digunakan berupa media charta dan buku LKS, dilihat dari hasil pengamatan guru saat dalam proses pembelajaran bahwa materi kingdom Animalia sulit dipahami siswa salah satunya klasifikasi Mamalia, pada saat penyampaian materi tersebut tidak optimal. Maka dari itu dibutuhkan media pembelajaran sebagai alat bantu penyampaian materi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Ardhana (2016:13) penggunaan media lift the flap book dalam pembelajaran IPS pada materi Bentuk Muka Bumi dan Aktivitas Penduduk Indonesia, menunjukkan hasil yang baik dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Validasi materi oleh validator sebesar 4,3 dengan kategori sangat baik, validasi media oleh validator sebesar 4,2 dengan kategori baik, sedangkan validasi guru sebesar 4,1 dengan kategori baik. Uji coba pemakaian oleh siswa sebesar 4,4 dengan kategori baik.  Bentuk usaha untuk optimalisasi pembelajaran biologi di SMA dan menambah variasi media pembelajaran biologi,peneliti bertujuan mengembangkan buku flip chart berbasis lift the flap sebagai media pembelajaran, mengetahui kelayakan produk dan mengetahui respon guru dan siswa terhadap buku flip chart berbasis lift the flap sebagai media pembelajaran khususnya pada materi klasifikasi mamalia. Maka dilakukan penelitian berjudul “Pengembangan Buku Flip Chart Berbasis Lift The Flap sebagai Media Pembelajaran pada Materi Klasifikasi Mamalia  untuk Siswa SMA Kelas X”.  METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui tahapan pengembangan. Menurut Alfianika (2016:158) penelitian pengembangan  adalah “penelitian yang digunakan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk”. Hasil produk pengembangan yang baik dan tepat 



Mira Jenita Ambari.(A1C413002) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi              5  akan meningkatkan motivasi dan keinginan siswa untuk mendapatkan pengetahuan lebih terhadap materi yang disajikan. Adapun model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE. Model ADDIE adalah desain model pembelajaran yang sistematis dan terdiri dari 5 tahap ini meliputi desain keseluruhan proses pembelajaran cara yang sistematik yaitu: Analysis (analisis), Design(desain),Development(pengembangan),Implentation(implementasi),danEvaluation (evaluasi) (Pribadi, 2009:125). Model pengembangan ini tergolong  sederhana dan sistematis sehingga mudah diterapkan dalam penelitian pengembangan buku flip chart berbasis lift the flap.  Teknik Analisis Data  Data yang didapat dari pengisian angket tim ahli dan respon selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu berupa uraian yang menggambarkan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam angket dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sudaryono (2013:49) skala Likert  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Untuk menentukan jarak interval pada validasi media dan materi antara jenjang sikap mulai dari sangat tidak layak (STL) sampai sangat layak (SL) digunakan rumus: Jumlah kelas : 4 Jarak interval =  ���� �����	

� − ���� ����	�ℎ����ℎ ���� �	�����  Untuk menentukan jarak interval antara jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju (STS) sampai sangat setuju (SS) digunakan rumus: Jumlah kelas : 4 Jarak interval =  .   ���� �����	

� − ���� ����	�ℎ����ℎ ���� �	�����   HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN  Media pembelajaran berupa buku Flip Chart berbasis Lift the Flap yang telah dirancang selanjutnya divalidasi oleh validator media dan validator materi. Pada proses ini, yang bertindak sebagai validator media adalah Bapak Nasrul Hakim, S.Pd., M.Pd proses validasi ini dilakukan sebanyak tiga kali. Dari hasil validasi tersebut diperoleh saran dan perbaikan terhadap media dan materi  Berdasarkan hasil validasi media yang dilakukan tiga kali dapat dilihat pada tabel berikut ini.  Tabel 4.1 Hasil Validasi Media Validasi Ke Jumlah  Skor Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata Skor  Kategori I 35 3 1 2,06 Tidak Layak II 55 4 3 3,24 Tidak Layak III 64 4 3 3,76 Sangat Layak   Berdasarkan hasil validasi materi yang dilakukan sebanyak tiga kali dapat dilihat pada tabel berikut ini.  Tabel 4.2 Validasi Materi Validasi Ke Jumlah  Skor Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata Skor Kategori I 33 3 1 2,2 Tidak Layak II 46 4 3 3,07 Layak III 55 4 3 3,8 Sangat Layak   Berikut tabel rentang nilai respon guru dan siswa kelompok kecil dan kelompok besar terhadap media 



Mira Jenita Ambari.(A1C413002) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi              6  pembelajaran berupa buku Flip Chart berbasis Lift the Flap.   Tabel 4.3 Rentang nilai respon guru biologi No. Skor Kategori 1. 97,5 – 100 SB 2. 94,9 – 97,4 B 3. 92,3 – 94,8 TB 4. 89,7 – 92,2 STB  Tabel 4.4 Rentang nilai respon siswa (kelompok kecil) No. Skor Kategori 1. 93,128 – 97,507 SB 2. 88,752 – 93,127 B 3. 84,376 – 88,751 TB 4. 80,000 – 84,375 STB  Tabel 4.5 Rentang nilai respon siswa (kelompok besar) No. Skor Kategori 1. 86,875 – 90 SB 2. 83,749 – 86,874 B 3. 80,623 – 83,748 TB 4. 77,497 – 80,622 STB  Berdasarkan hasil data yang telah dilakukan ujicoba produk kepada siswa kelas XI MIA 8 dan tanggapan guru biologi di SMA N 4 Kota Jambi. Maka produk buku flip chart berbasis lift the flap  layak digunakan sebagai media pembelajaran.    PENUTUP Berikut hal-hal kajian produk yang telah direvisi berdasarkan hasil pengembangan produk. 1. Pengembangan buku flip chart berbasis lift the flap sebagai media pembelajarn pada materi klasifikasi mamalia untuk siswa kelas X SMA N 4 Kota Jambi menggunakan model ADDIE.  2. Media ini telah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Validasi media dilakukan sebanyak tiga kali dengan banyak saran perbaikan. Validasi akhir mendapat skor 3,76 dengan kategori “sangat layak”, dengan ini media layak diujicobakan tanpa revisi. Validasi materi juga dilakukan sebanyak tiga kali, dengan banyak saran perbaikan yang harus direvisi. Hasil validasi akhir memperoleh dengan skor sebesar 3,8 dengan kategori “sangat layak”. Media juga layak diujicobakan tanpa revisi.  3. Angket hasil tanggapan guru biologi yang dilakukan oleh 3 orang guru dengan hasil data diperoleh nilai 94,17 dengan kategori “baik”, 4. Hasil ujicoba kelompok kecil diterakan oleh 6 orang siswa dengan hasil data ujicoba diperoleh nilai 90,83 dengan kategori “baik”. Sedangkan ujicoba kelompok besar dilakukan oleh 15 orang siswa dengan hasil data ujicoba diperoleh nilai 85,5  dengan kategori “baik”.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa dan guru memberikan respon positif terhadap media yang telah dibuat, sehingga buku flip chart berbasis lift the flap sebagai media pembelajaran layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran biologi.  5.2  Saran Pemanfaatan 1. Ujicoba buku flip chart berbasis lift the flap pada materi klasifikasi mamalia  saran dalam pelaksanan KBM dibuat 6 kelompok untuk kelas besar. 2. Disarankan untuk dapat memperbaiki kelemahan yang ada pada buku ini seperti: membuat buku ini sedikit lebih ringan.   DAFTAR RUJUKAN Alfianika, N. 2016. Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Deepublish  Ardhana, W. 2016. Pengembngan Media Grafis Berbentuk Lift The Flap Book sebagai Media Pembelajaran dalam Mata Pelajaran IPS Materi Bentuk Muka Bumi dan Aktivitas Penduduk Indonesia. Diakses 22 Oktober 2016. http://journal.student.uny.ac.id/ojs/
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