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ABSTRAKSI 

 Pembelajaran dalam pelaksanaannya banyak dijumpai permasalahan 

diantaranya adalah : 1 ) umumnya siswa  kurang termotivasi kurang mengkaji 

gagasan, memecahkan masalah untuk mempelajari materi –materi yang 

diberikan.2) Anak didik kesulitan dalam memahami hal hal yang bersifat abstrak 

baik informasi dari buku maupun dari guru 3) umumnya setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran secara kooperatif anak kurang bisa membuat rangkuman 

maupun kesimpulan secara sistematis , oleh karena itu mempengaruhi daya ingat 

dan kemampuan siswa dalam memahami materi masih rendah 

 Upaya yang dapat ditempuh dalam menyikapi masalah diatas adalah 

dengan pembelajaran dengan penggunaan media film karya dari guru yang 

disesuaikan dengan materi ajar.Di era sekarang ini dengan adanya kemajuan 

teknologi informasi Kita dapat melakukan pembuatan film yang bersumber dari 

tayangan televisi, film pengetahuan yang beredar di pasar / masyarakat dengan 

soft ware vcd cuuter , program ulead yang dapat kita gunakan untuk memotong 

maupun menggabungkan film yang dapat kita sesuaikan dengan materi ajar. 

Supaya anak memandang film yang kita siapkan tidak sekedar hiburan harus 

dilengkapi Lembar Kerja Siswa yang mengarah pada kompetensi dasar yang ingin 

dicapai Dengan penggunaan media film harapannya dapat mengajak anak agar 

belajar lebih menyenangkan , mudah untuk memahami materi- materi pelajaran 

yang bersifat abstrak.Yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

Dari dasar itulah penulis membuat karya tulis berjudul ” Pemanfaatan  Media 

Film Editan Guru Untuk Pembelajaran Kooperatif” 

Secara umum karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan :  

1. Mengetahui cara mendapatkan dan  penyusunan Film untuk pembelajaran  

2. Cara  penggunaan Film dalam proses pembelajaran  

3. Mengetahui tingkat penguasaan materi tersebut setelah kegiatan belajar 

mengajar  . 

 Adapun kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini: Dengan 

mengenal program tentang pengolahan gambar/ film kita tidak akan kesulitan 

untuk mengkoleksi film – film adaptasi makhluk hidup yang beredar dipasaran 

untuk disesuaikan dengan materi kegiatan belajar mengajar . 

Penggunaan film adaptasi makhluk hidup dalam pembelajaran dapat membawa 

anak didik untuk memudahkan penggambaran abstrak  yang masih berupa 

informasi buku, informasi guru dari sumber lain yang sulit divisualisasikan oleh 

anak didik menjadi gambaran yang lebih nyata sehingga mudah dipahami anak. 

Penggunaan media film adaptasi dapat diatur penggunaannya bisa dipercepat , 

diperlambat bisa diulang dan dapat dikolaborasi dengan media power point untuk 

rangkuman akhir materi pealajaran agar memudahkan pemahaman anak. 

Dari penguasaan materi adaptasi makhluk hidup setelah proses pembelajaran 

cukup baik dengan nilai rata – rata kelas 73,82 % lebih tinggi dari nilai SKM IPA 

di sekolah 65 % dan ketuntasan belajarnya mencapai 89,74 % yang berarti secara 

klasikal telah tuntas belajarnya. 

 Atas dasar kesimpulan diatas penulis menyarankan agar guru terus 

berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melalui metode dan media 

pembelajaran . khususnya materi Kelangsungan hidup Organisme melaui metode 

Think pair and Share dengan menggunakan media Microsoft power point. 
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Inovasi Pembelajaran 

Compact Disc Film Adaptasi makhluk hidup 

Editor : 

SIDIQ SUTIADI, S.Pd 
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Berisi : 

 

Kelangsungan Hidup Organisme : 

1.Dinosarus 

2.Warna Kulit Bunglon 

3.Cara Bunglon menangkap mangsa 

4.Camar 

5.Chetah dan Kijang 

6.Cakar dan Paruh Elang 

7.Fisiologi Gurita 
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13.Anak capung 
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16.Mutasi Widle Beast 

17.Astronomi Penyu 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas guru, 

penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikanlain, dan peningkatan mutu manajemen 

sekolah, namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan yang memadai 

Mengajar bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah 

konsekuensi otomatis dari perenungan informasi ke dalam benak siswa. 

Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan 

dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. 

Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar 

aktif. 

Apa yang menjadikan belajar aktif? Agar belajar menjadi aktif siswa 

harus mengerjakan banyak sekali tugas. Mereka harus menggunakan otak, 

mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka 

pelajari. Belajar aktif harus gesit, menyenangkan, bersemangat dan penuh 

gairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak 

leluasa dan berfikir keras (moving about dan thinking aloud)  

Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, 

melihat, mengajukan pertanyaan tentangnya, dan membahasnya dengan orang 

lain. Bukan cuma itu, siswa perlu “mengerjakannya”, yakni menggambarkan 

sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba 

mempraktekkan keterampilan, dan mengerjakan tugas yang menuntut 

pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan. 

Hidup manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan 

tehnologi.  Tehnologi misalnya banyak menghasilkan banyak alat –alat seperti 

jam, mesin jahit , mesin cetak , mobil , mesin tenun, kapal terbang, tank , 
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meriam, dan sebagainya, agar manusia dapat hidup lebih mudah, aman, dan 

senang dalam lingkungannya. Di samping itu alat-alat itu juga menimbulkan 

macam-macam bahaya yang dapat merusak dan membahayakan hidup 

manusia. 

Adanya alat-alat itu dapat mengubah pikiran manusia, mengubah cara 

kerja dan cara hidupnya. Juga pendidikan tidak bebas dari pengaruh teknologi 

Hasil teknologi telah sejak lama dimanfaatkan dalam pendidikan. 

Penemuan kertas, mesin cetak, radio, film, TV, komputer, dan lain-lain segera 

dimanfaatkan bagi pendidikan. Pada hakikatnya alat-alat itu tidak dibuat 

khusus untuk keperluan pendidikan seperti film, radio, TV, komputer, dan 

sebagainya. Akan tetapi alat-alat itu ternyata dapat dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan.  

Sejak ditemukan film, para pendidik segera melihat manfaatnya bagi 

dunia pendidikan. Di negara- negara maju film pendidikan sekarang telah 

sangat berkembang  termasuk di negara kita yang dikembangkan dalam 

program televisi edukasi. Beberapa keuntungan film ialah : 

1. Film sangat baik menjelaskan suatu proses, 

2. Tiap murid dapat belajar sesuatu  dari film, yang pandai maupun yang 

kurang pandai 

3. Film dapat membawa anak dari negara yang satu ke negara yang lain dan 

dari masa satu kemasa yang lain 

4. Film dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan. 

Film harus dipilih agar sesuai dengan pelajaran yang diberikan. 

Untuk itu guru harus mengenal film yang tersedia dan lebih dahulu melihatnya 

untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. Sesudah film dipertunjukkan 

perlu diadakan diskusi, yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Ada 

kalanya film tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk memperhatikan 

aspek –aspek tetentu. Agar anak jangan memandang film sebagai hiburan, 

sebelumnya kepada mereka ditugaskan untuk memperhatikan hal – hal 

tertentu. Sesudah itu dapat ditest berapa banyakkah yang dapat mereka 

tangkap dari film itu  
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Dengan penggunaan media film digunakan dalam pembelajaran maka 

dapat mengajak siswa untuk memudahkan penggambaran abstrak yang masih 

berupa informasi dari buku , informasi guru dari sumber lain yang sulit untuk 

dibayangkan  atau divisualisasikan oleh anak didik menjadi gambaran yang 

lebih nyata sehingga mudah dipahami oleh anak..    

Dengan memperhatikan kenyataan tersebut diatas, maka dalam 

penulisan ini penulis mengambil judul “Pemanfaatan  Media Film Editan Guru 

Untuk Pembelajaran Kooperatif” 

B.  Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

permasalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara mendapatkan dan  penyusunan Film untuk 

pembelajaran ? 

2. Bagaimanakah penggunaan Film dalam proses pembelajaran ? 

3. Bagaimanakah evaluasi tingkat penguasaan materi tersebut setelah 

kegiatan belajar mengajar ? 

 

C.  Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulisan ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui cara mendapatkan dan  penyusunan Film untuk pembelajaran 

? 

2. Cara  penggunaan Film dalam proses pembelajaran ? 

3. Mengetahui tingkat penguasaan materi tersebut setelah kegiatan belajar 

mengajar ? 
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BAB II 

PROSES PEMBELAJARAN INOVASI 

A. Cara Mendapatkan Film Adaptasi Organisme 

Sejak ditemukannya film, para pendidik segera melihat manfaatnya 

bagi dunia pendidikan. Film pendidikan sekarang telah sangat berkembang di 

negara- negara maju. Telah banyak terdapat perpustakaan film yang 

meminjamkan film tentang segala macam topik dalam tiap bidang studi. 

Universitas demikian pula sekolah- sekolah telah banyak mempunyai 

perpustakaan film sendiri. Film disana bukan merupakan barang luks lagi. 

Beberapa keuntungan film ialah : 

1. Film sangat baik menjelaskan suatu proses, bila perlu dengan 

menggunakan “slow motion” 

2. Tiap murid dapat belajar sesuatu dari film, yang pandai maupun yang 

kurang pandai 

3. Film sejarah dapat menggambarkan peristiwa – peristiwa masa lalu secara 

realistis dalam waktu singkat. 

4. Film dapat membawa anak dari Negara yang satu ke Negara yang lain dan 

dari masa satu ke masa yang lain. 

5. Film dapat diulangi bila perlu menambah kejelasan 

Film harus dipilih agar sesuai dengan pelajaran yang diberikan. 

Untuk itu guru harus mengenal film yang tersedia dan lebih dahulu melihatnya 

untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. Sesudah film dipertunjukkan 

perlu diadakan diskusi, yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Ada 

kalanya film tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk memperhatikan 

aspek –aspek tetentu. Agar anak jangan memandang film sebagai hiburan, 

sebelumnya kepada mereka ditugaskan untuk memperhatikan hal – hal 

tertentu. Sesudah itu dapat ditest berapa banyakkah yang dapat mereka 

tangkap dari film itu ( Nasution, 2008 ) 

Dengan penggunaan media film digunakan dalam pembelajaran 

maka dapat mengajak siswa untuk memudahkan penggambaran abstrak yang 

masih berupa informasi dari buku , informasi guru dari sumber lain yang sulit 
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untuk dibayangkan  atau divisualisasikan oleh anak didik menjadi gambaran 

yang lebih nyata sehingga mudah dipahami oleh anak. 

Tujuh kecerdasan yang diidentifikasikan oleh Gardner ( 1983 ) 

meliputi : kecerdasan linguistic, logis matematik, spasial, musical, badani 

kinestetik, interpersonal dan intrapersonal diharapkan dapat berkembang 

dalam kegiatan pembelajaran ini utamanya kecerdasan spasial yang berkaitan 

dengan ruang dan gambar. 

Berkat kemajuan tehnologi sekarang ini kita dapat dengan mudah 

mendapatkan Compact Disc Yang berisi tayangan – tayangan berbagai macam 

perilaku hewan  atau organisme yang sesuai dengan materi ajar adaptasi 

organisme , adapun langkah- langkahnya sebagai berikut : 

1. Mengkoleksi Compac Disc ( CD ) yang berisi tentang kehidupan hewan 

yang beredar di pasaran 

2. Isi tayangan CD tersebut diambil dengan program VCD Cutter atau 

Program Ulead Movie dipotong disesuaikan dengan kebutuhan / pokok 

bahasan yang diajarkan. 

3. Hasil potongan slide dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan/ 

digabung dalam program Ulead Movie yang dapat kita beri keterangan ( 

Title ) dan kita simpan dalam hardisk computer / flasdisk atau dapat kita 

bakar  dalam Compact Disc ( CD ) yang sewaktu – waktu dapat kita 

pergunakan. 

Dengan langkah – langkah tersebut diatas penulis dengan 

mengkoleksi beberapa keping CD tingkah laku makhluk hidup dapat dikemas 

dalam satu keping CD yang dapat digunakan dalam pembelajaran, berisi 

antara lain : 

1. Kehidupan Jaman Lampau ( Dinosaurus ) , dikaitkan dengan seleksi 

alam 

2. Adaptasi Bunglon 

3. Tingkah Laku Burung Camar dalam menangkap Mangsa 

4. Chetah dan Kijang dalam mempertahankan diri 

5. Burung Elang 

6. Fisiologi Gurita dalam menangkap mangsa 
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7. Sengat Listrik Hiu Pari 

8. Iguana Galapagos  

9. Cara Kadal dalam mempertahankan diri 

10. Kamuflase klarap 

11. Laba- laba menjebak mangsa 

12. Alat tangkap mangsa pada anak capung 

13. Tehnik ular dalam menangkap mangsa 

14. Cara Ular dalam mempertahankan diri 

15. Mutasi pada WidleBeast 

16. Astronomi penyu 

17.  Cara Singa menangkap mangsa 

18. Aye-aye Madagaskar dalam menangkap Mangsa. 

 

B. Cara  Penggunaan Media Film Adaptasi Organisme Dalam Pembelajaran 

Think Pair and Share 

Setelah kita menentukan tujuan , apersepsi, masalah dari 

pembelajaran sesuai dengan RPP ( Terlampir ) . Peserta didik dibagikan LKS  

( terlampir ) tetang adaptasi organisme sesuai isi dari film adaptasi organisme.  

Film adaptasi organisme ditayangkan bisa dalam compact disc 

yang dapat ditayangkan dengan vcd player yang ditampilkan pada layar 

televisi atau melalui cd room computer / laptop yang dapat kita perbesar 

dalam slide melalui LCD proyektor. 

Anak didik diminta untuk duduk berpasangan yang sudah diatur 

sambil mengamati tayangan pada film anak didik mengisi LKS yang telah 

disiapkan dengan memberi tanda cek (√ ) pada uraian yang sesuai dengan 

kejadian adaptasi makhluk hidup baik  yang terdiri adaptasi morfologi, 

adaptasi fisiologi maupun adaptasi tingkah laku ( behavior ). Setelah selesai 

penayangan film adaptasi makhluk hidup anak didik bekerja sama dengan 

pasangannya segera menjawab pertanyaan – pertanyaan LKS dengan 

menggunakan sumber baik buku paket IPA maupun buku- buku penunjang 

yang lain. Dilanjutkan dengan diskusi kelas. 
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Pada waktu diskusi kelas guru memberikan arahan pada jalannya 

diskusi yang sekaligus memantapkan hasil diskusi yang berupa kesimpulan 

maupun rangkuman materi dengan menggunakan slide power point yang dapat 

memudahkan anak didik untuk merangkum materi dan menarik kesimpulan 

dari hasil pembelajaran.  . 

C. Evaluasi tingkat penguasaan materi adaptasi makhluk hidup. 

Evaluasi yang dilakukan pada pembelajaran ini ada 2 macam ,yaitu  

evaluasi unjuk kerja dan evaluasi test tertulis 

a. Evaluasi Unjuk Kerja 

Yaitu pada saat anak didik melakukan kegiatan proses pembelajaran 

observasi sampai dengan diskusi maupun cara menarik kesimpulan  dengan 

menggunakan penilaian unjuk kerja yang meliputi :  

1.Bekerja sesuai prosedur 

2.Kerjasama kelompok 

3.Memperoleh data observasi 

4.Ketrampilan menyampaikan pendapat 

5.Kemampuan bertanya 

6.Kemampuan membuat kesimpulan 

Dari 6 macam butir yang dinilai tersebut jika dilakukan semua dalam keadaan 

baik maka masing – masing skornya 2 jika kurang adalah 1 dengan demikian 

skor maksimal adalah 12 dan skor minimalnya adalah 6 

Tabel 1 : Skor dan Kriteria Unjuk Kerja 

 Keterangan Skor dan Karakteristik 

A 
Bekerja sesuai dengan 

prosedure 

2.Kerja sesuai prosedur 

1.Kerja kurang sesuai prosedur 

B Kerjasama kelompok 
2.Kerjasama kelompok 

1.Kurang kerja kelompok 

C 
Memperoleh data dari 

observasi 

2.Data sesuai hasil observasi 

1.Data kurang sesuai hasil observasi 

D 
Ketrampilan 

menyampaikan pendapat 

2.Terampil menyampaikan pendapat 

1.Kurang terampil menyampaikan pendapat 

E Kemampuan bertanya 2.Mampu bertanya dengan baik 
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1.Kurang mampu bertanya 

F 
Kemampuan membuat 

kesimpulan 

2. Mampu membuat kesimpulan dengan baik 

1. Kurang mampu membuat kesimpulan 

 

b.Evaluasi tes tertulis 

Terdiri dari 20 butir soal pilihan ganda dan 4 soal uraian ( terlampir ) 

 

D. Laporan hasil akhir pembelajaran 

 

Pembagian kelompok TPS ada 19 pasang,  dari data unjuk kerja  

untuk bekerja sesuai prosedur adalah 16 kelompok ( 84 %), kerjasama 

kelompok 15 pasang (78 % ) memperoleh data sesuai observasi  14 pasang ( 

73 % ) ketrampilan menyampaikan pendapat 5 kelompok ( 26 % ) kemampuan 

bertanya 6 kelompok (31 %) kemampuan membuat kesimpulan 15 kelompok ( 

78 % ). Dari kenyataan tersebut bahwa kemampuan kelompok TPS yang 

cukup baik adalah bekerja sesuai prosedur, kerjasama kelompok, memperoleh 

data sesuai observasi, kemampuan membuat kesimpulan  sedangkan yang 

kurang berjalan baik adalah kemampuan bertanya dan kemampuan 

menyampaikan pendapat.. 

Pada akhir proses pembelajaran siswa diberi test formatif adaptasi 

makhluk hidup dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun data dari nilai 

siswa kelas IX E sebagai berikut : 

Tabel 2. Nilai tes formatif Adaptasi Makhluk hidup. 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

No. Urut Nilai 
Keterangan 

T TT T TT 

1 84 √  21 72 √  

2 70 √  22 72 √  

3 80 √  23 84 √  

4 72 √  24 80 √  

5 72 √  25 76 √  

6 80 √  26 84 √  

7 72 √  27 76 √  

8 72 √  28 76 √  

9 80 √  29 80 √  
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10 80 √  30 80 √  

11 72 √  31 72 √  

12 76 √  32 72 √  

13 64  √ 33 60  √ 

14 72 √  34 72 √  

15 80 √  35 84 √  

16 72 √  36 72 √  

17 72 √  37 72 √  

18 80 √  38 80 √  

19 60  √ 39 60  √ 

20 72 √      

Jumlah 1458 

 

17 2 Jumlah  1424 

 

18 2 

Jumlah Skor 2882 

Jumlah Skor Mask. Ideal 3900  

% Skor Tercapai 73,82 

 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 35 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 4 

Klasikal     : Tuntas                   

               Tabel 3 Hasil Tes Formatif Siswa  

No Uraian Hasil 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

73,82 

35 

89,74 % 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

adalah 73,82 dan ketuntasan belajar mencapai 89,74% atau ada 35 siswa dari 

39 siswa sudah tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

pembelajaran ini ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai karena lebih 
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dari 75 % anak didik pada kelas ini telah tuntas belajarnya. Dari kenyataan ini 

nampak bahwa pembelajaran dengan menggunakan film menarik bagi siswa 

sehingga menambah semangat dari anak didik untuk memahami adaptasi 

makhluk hidup. Selain itu guru dalam pembelajaran berusaha menggabungkan 

berbagai media untuk pembelajaran  dengan media film dan rangkuman 

dengan media Microsoft power point sehingga lebih memudahkan siswa untuk 

memahami materi adaptasi makhluk hidup. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 1. Dengan mengenal program tentang pengolahan gambar/ film kita tidak 

akan kesulitan untuk mengkoleksi film – film adaptasi makhluk hidup 

yang beredar dipasaran untuk disesuaikan dengan materi kegiatan belajar 

mengajar . 

 2. Penggunaan film adaptasi makhluk hidup dalam pembelajaran dapat 

membawa anak didik untuk memudahkan penggambaran abstrak  yang 

masih berupa informasi buku, informasi guru dari sumber lain yang sulit 

divisualisasikan oleh anak didik menjadi gambaran yang lebih nyata 

sehingga mudah dipahami anak. 

 3. Penggunaan media film adaptasi dapat diatur penggunaannya bisa 

dipercepat , diperlambat bisa diulang dan dapat dikolaborasi dengan media 

power point untuk rangkuman akhir materi pealajaran agar memudahkan 

pemahaman anak. 

 4. Dari penguasaan materi adaptasi makhluk hidup setelah proses 

pembelajaran cukup baik dengan nilai rata – rata kelas 73,82 % lebih 

tinggi dari nilai SKM IPA di sekolah 65 % dan ketuntasan belajarnya 

mencapai 89,74 % yang berarti secara klasikal telah tuntas belajarnya. 

 

B. SARAN - SARAN 

Penulis memberikan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. Media film dapat digunakan dalam pembelajaran yang dapat 

dikolaborasi dengan media yang lain termasuk media microsof power 

point.untuk memudahkan pemahaman anak didik. 

2. Film harus dipilih agar sesuai dengan pelajaran yang sedang 

diberikan,guru harus mengenal film yang tersedia dan lebih dahulu 

melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran 

3. Guru sebagai fasilitator, inspirator, motivator sangat perlu mengenal 

berbagai macam media pembelajaran yang dapat memudahkan kita 
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dalam menyampaikan informasi yang sekaligus anak didik mudah 

untuk memahaminya. 

Akhirnya penulis mengharapkan, makalah ini dapat memberikan gambaran 

kecil manfaat pembelajaran dengan media film dengan segala kekurangannya. 

Penulis sangat menunggu kritik dan pesan agar gagasan  dasar makalah ini dapat 

diletakkan pada jalur yang benar dan dapat bermanfaat. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Sekolah  : SMP Negeri 1 Gandusari 

Kelas / Semester : IX / 1 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 

Alokasi waktu  : 40 menit x 2  

 

Standar Kompetensi : 

1. Memahami kelangsungan hidup makhluk hidup. 

 

Kompetensi Dasar : 

1.1. Mengidentifikasi kelangsungan hidup makhluk hidup melalui adaptasi, 

seleksi alam, dan perkembangbiakan. 

 

Indikator : 

1. Mengaitkan cara-cara adaptasi pada beberapa hewan dan tumbuhan 

dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki. 

2. Memprediksi punahnya beberapa jenis makhluk hidup 

3. Memberi contoh hewan dan tumbuhan yang hampir punah 

    

A. Tujuan Pembelajaran : 

     Peserta didik mampu : 

1. Menyebutkan macam-macam adaptasi berdasarkan  ciri-ciri khususnya. 

2. Memberikan contoh masing-masing adaptasi 

3. Menyebutkan faktor-faktor punahnya makhluk hidup 

4. Memberikan contoh tumbuhan dan hewan yang hampir punah 

5. Menjelaskan cara-cara pelestarian makhluk hidup yang hampir punah 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Macam-macam adaptasi 

2. Contoh-contoh adaptasi 

3. Faktor-faktor penyebab punahnya makhluk hidup 

4. Contoh-contoh organisme yang hampir punah 

5. Cara-cara pelestarian makhluk hidup yang hampir punah 

 

C. Metode Pembelajaran  

     1. Model :   - Kooperatif learning ( TPS ) 

 

     2. Metode : - Pengamatan Film Adaptasi Organisme 

- Diskusi kelompok 

  - Diskusi,Tanya jawab 

   

 

D. Langkah-langkah Kegiatan : 

     1. Pertemuan  ke 1 : 

         a. Kegiatan pendahuluan  ( 5 menit ) 

   - Motivasi : Mengapa teratai tidak tenggelam dalam air ? 
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             - Prasarat pengetahuan : Apakah tujuan makhluk hidup beradaptasi ?    

 

         b. Kegiatan Inti: ( 50 menit ) 

  - Guru membagi peserta didik kedalam kelompok – kelompok  

 - Secara berkelompok peserta didik mengamati dan mendiskusikan cara-

cara adaptasi organisme melalui tayangan film adaptasi organisme dan 

sekaligus menentukan macam adaptasi yang terjadi.. 

 - Masing-masing kelompok membuat contoh-contoh lain dari adaptasi 

 - Masing-masing kelompok berdiskusi  untuk mengerjakan LKS 

- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi 

kelompok lain 

         c. Kegiatan penutup ( 25 menit ) 

- Guru mengikuti diskusi kelas dan memberikan penekanan-penekanan 

pada  materi pokok dengan media slide Mic.Power Point. 

- Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar 

- Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui daya serap materi yang 

baru dipelajari.      

E. Sumber Belajar 

     a. Buku Siswa 

     b. LKS 

     c. Buku – buku lain yang relevan 

     d. Film Adaptasi Organisme 

F. Penilaian  Hasil Belajar 

    a. Teknik Penilaian 

        - Tes tertulis 

        - Tes Unjuk kerja 

 

    b. Bentuk Instrumen 

        - Tes Isian 

        - Tes Pilihan Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala SMPNegerI 1 Gandusari 

 

 

 

Drs. Suroyo. MPd 

NIP 131 783 050 

Gandusari, 10 Oktober 2008 

Guru Mata Pelajaran IPA, 

 

 

 

Sidiq Sutiadi, S.Pd 

NIP 131 874 333 
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LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) 

Adaptasi Organisme 

Tujuan : 

   Memahami macam – macam adaptasi yang terjadi pada makhluk hidup 

Alat dan Bahan : 

   Compact Disc / Film adaptasi organisme 

   Televisi dan VCD Player atau Laptop / computer dengan LCD Pyt. 

   

Kegiatan  : 

1. Perhatikan dan cermati tayangan film adaptasi organisme. 

2. Berilah tanda cek ( V ) pada kolom yang sesuai dengan macam adaptasi 

yang terjadi ! 

3. Isilah adaptasi / kegiatan lain yang terjadi pada tayangan yang belum tertulis 

pada table berikut ini ! 

4. Jawablah semua pertanyaan LKS dengan benar ! 

No Yang diamati pada Makhluk hidup 

Adaptasi 

B
u
k

an
 

ad
ap

ta
si

 

m
o

rf
o

lo
g

i 

fi
si

o
lo

g
i 

T
in

g
k

ah
 

la
k

u
 

1 

a.Bunglon Jakson mengubah warna sesuai 

tempat 

b.Bunglon Jakson memiliki tanduk 

c. Bunglon menjulurkan lidah dalam 

menangkap mangsa 

d. Bunglon Jakson memiliki lidah berlipat dan 

berperekat 

e. Bunglon Jakson memiliki mata seperti 

teleskop 

f. Bunglon berkompetisi memperebutkan 

wilayahnya 

g. Kulit Bunglon terdapat sel pengubah warna 

tubuh 
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…………………………………………….. 

2 a. Warna tubuh Klarap menyerupai tempatnya 

b. Klarap memiliki sayap terbang 

c. Klarap memiliki janggut warna 

d. Klarap melakukan terbang layang 

…………………………………………… 

    

3 a.Retina burung Ganet memiliki sel kerucut 

lebih banyak 

b.Burung Ganet memiliki tulang sayap 

berongga dan ringan 

c.Burung Ganet waktu meluncur ke air. 

membentuk tubuh seperti roket 

d. Bulu – bulu burung Ganet berlapis minyak 

…………………………………………….. 

    

4 a. Chetah memiliki tubuh langsing 

b. Chetah permukaan tubuh bertotol 

c. Kijang Thomson memiliki tubuh ramping 

d. Kijang mengusir anakanya jika ada bahaya 

e. Kijang berlari sambil melompat –lompat 

…………………………………………… 

    

5 a. Elang berparuh tajam dan runcing 

b.Retina mata elang memiliki sel kerucut 

lebih banyak 

c. Kaki elang kokoh dan berkuku tajam 

…………………………………………. 

    

6 a. Gurita mengeluarkan cairan seperti tinta 

b. Gurita memiliki lidah parut 

c. Gurita berkelenjar racun untuk mencernak 

mangsanya 

……………………………………………. 

    

7 a. Ikan hiu tutul berkulit doreng seperti 

karang 

    



 27 

b. Bentuk ikan hiu seperti torpedo 

c. Ikan bergigi tajam dan kuat 

……………………………………………… 

8 a. Ikan Pari memiliki sengat listrik 

b. Ikan Pari memiliki alat deteksi mangsa 

………………………………………………. 

    

9 a.Iguana Galapagos berkuku tajam 

b.Iguana Galapagos sering berjemur untuk 

menghangatkan tubuhnya 

c.Iguana Galapagos dapat mengatur / 

memperlambat denyut jantung 

d.Iguana Galapagos memiliki susunan geligi 

yang dapat merenggut rumput laut 

e.Iguana Galapagos memiliki enzim 

pencernak rumput laut. 

………………………………………………. 

    

10 a. Kadal Basilisk mampu berjalan di 

permukaan air 

b. Kadal Armadilo menggulung tubuhnya jika 

dikejar musuh 

c. Kadal Geko dapat berlari kencang dengan 

kedua kakinya 

……………………………………………… 

    

11 a. Laba- laba Namibia membuat sarang di 

tanah untuk menjebak mangsa 

    

12 a. Larva capung memiliki alat pemegang 

mangsa 

b. Larva capung memiliki system roket ketika 

meluncur di air. 

………………………………………………. 

    

13 a.Penyu Memiliki bentuk kaki yang 

meyerupai sirip 
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b. Penyu memiliki astronomi alamiah 

……………………………………………. 

14 a. Singa memiliki strategi dalam menangkap 

mangsa 

………………………………………………. 

    

15 a.Secara berkala kelompok Widlebeast 

melakukan migrasi 

………………………………………………. 

    

16 a.Aye- aye Madagaskar salah satu jarinya 

panjang untuk mengait mangsa 

………………………………………………. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 1.a.Dari tabel diatas adaptasi sebutkan yang merupakan contoh – contoh 

adaptasi morfologi ! 

   .............................................................................................................. 

  b.Sebutkan contoh – contoh lain adaptasi morfologi ! 

   .............................................................................................................. 

 2.a.Dari tabel sebutkan contoh – contoh yang merupakan adaptasi fisiologi ! 

   .............................................................................................................. 

  b.Sebutkan contoh – contoh lain yang merupakan adapatasi fisiologi ! 

   .............................................................................................................. 

 3.a.Dari tabel sebutkan contoh – contoh yang merupakan adaptasi tingkah laku ! 

   ............................................................................................................... 

  b.Sebutkan contoh – contoh lain yang merupakan adaptasi tingkah laku ! 

   ................................................................................................................ 

 4.a. Sebutkan contoh – contoh makhluk hidup yang sudah punah ! 

   ................................................................................................................. 

  b. Apakah penyebab kepunahan makhluk hidup tersebut ! 

   ................................................................................................................. 

 5.a.Sebutkan makhluk hidup yang hampir punah ! 

   ................................................................................................................. 

  b.Sebutkan usaha yang dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup yang 

hampir punah ! 

   ................................................................................................................... 

6. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini  ! 

............................................................................................................... 

Adaptasi morfologi : penyesuaian alat – alat tubuh makhluk hidup 

terhadap lingkungan 

Adaptasi fisiologi : Penyesuaian fungsi alat- lat tubuh makhluk hidup 

terhadap keadaan lingkungan 

Adaptasi tingkah laku :penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap 

lingkungan. 
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 

 

Hari / Tanggal  : ............................................. 

Topik : Adaptasi Makhluk Hidup 

Kelas : IX... 

Kelom

pok 
No Nama Siswa 

Skor Jumlah 

Skor A B C D E F 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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KETERANGAN  

 

 Keterangan Skor dan Karakteristik 

A 
Bekerja sesuai dengan 

prosedure 

2.Kerja sesuai prosedur 

1.Kerja kurang sesuai prosedur 

B Kerjasama kelompok 
2.Kerjasama kelompok 

1.Kurang kerja kelompok 

C 
Memperoleh data dari 

observasi 

2.Data sesuai hasil observasi 

1.Data kurang sesuai hasil observasi 

D 
Ketrampilan 

menyampaikan pendapat 

2.Terampil menyampaikan pendapat 

1.Kurang terampil menyampaikan pendapat 

E Kemampuan bertanya 
2.Mampu bertanya dengan baik 

1.Kurang mampu bertanya 

F 
Kemampuan membuat 

kesimpulan 

2. Mampu membuat kesimpulan dengan baik 

1. Kurang mampu membuat kesimpulan 
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INSTRUMEN PENILAIAN HARIAN 

SK/KD : 2/2.1 
 

1.1.1 A.   PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING 

BENAR! 

1. Perhatikan gambar cakar burung di bawah ini! 

 

 

 

 

             a.   b.          c.      d. 

dari gambar di atas, burung yang kebiasaannya memanjat ditunjukkan oleh gambar 

…. 

a. A   b.B   c. C   d. D 

2. Ikan yang hidup di laut beradaptasi terhadap lingkungannya dengan cara … 

a. Sedikit minum, sedikit urine, insang mengikat garam 

b. Sedikit minum, banyak urine, insang mengikat garam 

c. banyak minum, sedikit urine, insang mengikat garam 

d. banyak minum, banyak urine, insang mengikat garam 

3. Untuk melangsungkan kehidupannya setiap makhluk hidup melakukan penyesusaian 

diri terhadap lingkungannya . 

Peristiwa tersebut dinamakan … 

a. Reproduksi b. Evolusi  c. Fertilisasi  d. adaptasi 

4. Tujuan adanya lapisan lilin dan diri pada tumbuhan kaktus, ialah … 

a. Menghindari penguapan yang berlebihan 

b. Tidak dimakan oleh hewan pemangsa 

c. Mempermudah proses pengupan 

d. Mempermudah pengambilan air 

5. Jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak daripada 

orang yang tinggal di pantai. Hal ini bertujuan untuk … 

a. Menaikkan suhu tubuhnya 

b. Mengikat lebih banyak oksigen 

c. Memperlancar sirkulasi darah 

d. Mengikat lebih banyak karbondioksida 

6. Perilaku rayap yang selalu memakan kembali kelupasan kulitnya bertujuan untuk 

mendapatkan … 

a. Zat kapur untuk pembentukan kembali rangka luarnya 

b. Protein yang banyak terkandung pada kulit tersebut 

c. Flagellata yang dapat membantu pencernaanya 

d. Unsure N untuk membantu pengerasan rangka luar 

7. Salah satu contoh adaptasi fisiologi adalah … 

a. Paruh elang berbentuk runcing dan kuat 

b. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya 

c. Paus sering muncul di permukaan air 

d. Cacing teredo menghasilkan enzim air 

8. Berikut ini yang merupakan contoh adaptasi tingkah laku adalah … 

a. Nyamuk memiliki mulut tipe pengisap untuk menghisap makanannya 

b. Katak mempunyai kaki yang berselaput untuk berenang  

c. Hewan-hewan yang hidup di tempat dingin mempunyai bulu yang tebal 

d. Cumi-cumi mengeluarkan tinta dan berenang mundur bila menghadapi musuh 
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9. Jenis ikan yang hidup jauh di bawah permukaan air memiliki bentuk tubuh yang 

ramping, pipih, licin dan berlendir.  

Hal ini sangat membantu untuk memudahkan … 

a. Mengenal besarnya tekanan air 

b. Mengetahui arah arus air 

c. Bergeraknya ikan dalam air 

d. Menghisap oksigen dalam air 

10. Hewan yang hidup di dasar laut dalam sisi tubuhnya mengeluarkan cahaya, hal ini 

disebabkan karena … 

a. Tempat hidupnya kurang cahaya matahari 

b. Dasar laut yang dalam bertekanan tinggi 

c. Dasar laut yang dalam tidak terjangkau sinar matahari 

d. Tempat hidup, kadar oksigen dan cahaya matahari sangat sedikit 
11. Serangga dengan tipe mulut penggigit dapat dijumpai pada … 

a. Belalang dan gangsir 

b. Belalang dan kutu kucing 

c. Nyamuk dan lempu-lempu 

d. Jangkrik dan walang sangit 

12. Hewan-hewan berikut ini yang hampir punah, karena tingkat reproduksinya sangat 

rendah adalah … 

a. Tapir dan cenderawasih 

b. Badak dan paus biru 

c. Anoa dan komodo 

d. Orang utan dan kanguru 
13. Tujuan makhluk hidup berkembangbiak … 

a. Menjaga kelestarian jenisnya 

b. Mempertahankan sifat-sifat induknya 

c. Memperoleh jenis makhluk hidup yang baru 

d. Memelihara keturunannya dari hewan pemangsa 

14.  Urutan kejadian yang benar dibawah ini, adalah … 

a. Evolusi-adaptasi-seleksi alam-spesies baru 

b. Adaptasi-species baru- seleksi alam-evolusi 

c. Species baru – evolusi-seleksi alam-adaptasi 

d. Seleksi alam-adaptasi-evolusi-spicies baru 

15.   Di bawah ini merupakan kelompok makhluk hidup yang berkembangbiak 

secara generatif kecuali … 

a. Padi,jagung, mangga 

b. Ikan, katak, ular 

c. Lumut, paku-pakuan, jamur 

d. Sapi, anjing, kucing 

16. Bentuk adaptasi yang tidak dilakukan oleh chetah yakni…….. 

 a. berkulit trotol 

 b. bertubuh ramping 

 d. bergigi dan berkuku tajam 

 e. berlemak tebal. 

17. Berikut merupakan kemampuan adaptasi Iguana Galapagos di kepulauan Galapagos, 

kecuali….. 

 a. Memiliki geligi dan kuku yang tajam 

 b. Sering berjemur di panas matahari untuk menghangatkan tubuh. 

 c. mampu menyelam dalam laut sampai 1 jam 
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 d. tidak mampu berenang di laut 

18. Perilaku yang tergolong adaptasi fisiologi yaitu ….. 

 a. Elang berparuh dan berkuku tajam 

 b. Waktu meluncur ke air laut burung ganet membentuk tubuhnya seperti roket 

 c. Retina mata burung Ganet memiliki sel kerucut lebih banyak 

 d. Klarap mengubah warna tubuhnya seperti kulit pohon. 

19. Berikut ini  perilaku hewan yang merupakan adaptasi morfologi , adalah …. 

 a. Chetah memiliki struktur tubuh yang ramping 

 b. Gurita mengeluarkan cairan tinta ketika bertemu musuh 

 c.. Laba- laba membuat sarang penjebak mangsa 

 d. Lumba – lumba sering muncul di permukaan air 

20. Keadaan berikut ini yang merupakan adaptasi tingkah laku adalah … 

 a. kadal Jacobson memiliki lidah yang panjang 

 b. kadal armadillo menggulung tubuhnya jika dikejar musuhnya 

 c. ikan hiu bentuk tubuhnya mirip torpedo 

 d. Penyu kakinya berbentuk seperti sirip  

1.2  

1.3 B.  SOAL URAIAN 

1. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup suatu organisme 

2. Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi punahnya makhluk hidup 

3. Jelaskan keuntungan dan kekurangan dari cara perkembangbiakan generatif 

4. Jelaskan hubungan antara adaptasi, seleksi alam dan evolusi 

 

KUNCI JAWABAN 

A.  
1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. B 

6. C 

7. D 

8. D 

9. C 

10. C 

 

11. A 

12. B 

13. A 

14. D 

15. C 

16. E 

17. D 

18. C 

19. A 

20. B 

 

B. URAIAN 

1. a) adaptasi 

b) seleksi alam 

c) perkembangbiakan 

2. a) rendahnya tingkat reproduksi 

b) perburuan liar 

c) kerusakan lingkungan yang cukup paruh 

d) terbatasnya makanan 

3. Perkembangbiakan generatif 

Keuntungan : 
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 masa berbuah/berproduksi lama 

 Akartunggang sehingga tanaman kokoh 

 Jumlah keturunan baru lebih banyak 

Kerugian  :  

 umur 5 mulai berbuah lama 

 Hasilnya bervariasi 

4. Hubungan antara adaptasi, seleksi alam, dan evolusi alam selalu mengalami 

perubahan dan menuntut makhluk hidup didalamnya untuk beradaptasi, makhluk 

hidup oleh alam, sedangkan yang lolos seleksi dihadapkan pada perubahan lagi 

sehingga harus beradaptasi lagi 

adaptasi yang terus menerus akan menimbulkan perubahan dalam 

waktu yang sangat lama, lewat proses evolusi 

 

skor nilai : 

I   : 4 x 20 = 80 

II : 5 x 4 = 20 
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FOTO PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INOVASI 

Dengan Film Adaptasi Makhluk hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran adaptasi organisme IX E di Ruang Multimedia 
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FOTO PELAKSANAAN PEMBELAJARAN INOVASI 

Dengan Film Adaptasi Makhluk hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran adaptasi organisme IX F di Ruang Lab. IPA 
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BIODATA PEMAKALAH 

 

 

1. Nama lengkap dan Gelar : Sidiq Sutiadi, S.Pd 

2. Jenis Kelamin : Laki- laki 

3. NIP : 131 874 333 

4. NUPTK : 9441745647200023 

5. Pangkat / Golongan : Pembina / IV / a 

6. Pekerjaan / Jabatan : Guru SMP 

7. Instansi :  SMPN 1 Gandusari – Blitar 

8. Bidang Keahlian :   Mengajar Bidang Studi IPA 

9. Alamat & Telp. Kantor : SMPN 1 Gandusari Jl. Kelud No. 32 

Semen Gandusari Blitar ( 0342 ) 692089 

10 Alamat & Telp. Rumah/ HP : Desa Ngadirenggo Rt 02/ RW 01 – Wlingi 

Blitar 08125990673 

11. Pengalaman penelitian dan karya lainnya dalam 3 tahun terakhir yang relevan 

dengan bidangnya :  

a. PTK“ Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Melalui Metode TPS dengan 

Menggunakan Media Microsoft Power Point Pada Siswa Kelas IX SMPN 

1 Gandusari Blitar Tahun Pelajaran 2007 / 2008  

b. Membuat media pembelajaran IPA Micrs. Power Point Koordinasi, 

Adaptasi, Klasifikasi Organisme, Reproduksi pd  Manusia, Hewan dan 

Tumbuhan, Persilangan, Ekskresi, Tehnologi Reproduksi, Pertumbuhan 

dan perkembangan ,Peta Konsep SKL IPA siap UN, Edit Film Adaptasi 

Organisme. 

12. Pengalaman mengikuti lomba karya ilmiah  : -   

   Blitar, 12 November 2008 

   Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

   Sidiq Sutiadi, S.Pd 

   NIP 131874333 
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Daftar Nilai formatif 

Adaptasi Makhluk Hidup  Kelas IX E 

Semester 1 tahun Pelajaran 2008/2009 

 

NO INDUK NAMA KEL formatif 

1 6006 ALAN TRIANDA L 84 

2 6021 ARIK NUARI L 70 

3 6022 ARIMAS PRASEDIANTO L 80 

4 6024 ARIP EVENDI L 72 

5 6034 DEVI WAHYU APRILIAWATI P 72 

6 6039 DIANA P 80 

7 6040 DIKA VERNANDA SULISTIA L 72 

8 6041 DINAS SETIONO L 72 

9 6042 DINDA RATNA SARI P 80 

10 6043 
DIPTANIA LELY 

PURWANINGRUM 
P 

80 

11 6062 EKO BUDI PRASETYO L 72 

12 6085 HENDRA PRASETYA L 76 

13 6095 INDRA PRAWITRI P 64 

14 6111 LESTARI P 72 

15 6113 LILIK EKA NOVITASARI P 80 

16 6116 LINGGA RIANDIKA P 72 

17 6146 RENDI EKO NOVIANTO L 72 

18 6149 RINA NOVIASARI P 80 

19 6155 RIO NARWASTU L 60 

20 6156 RIRIN SETYOWATI P 72 

21 6157 RIRIN YUNITA WINJASARI P 72 

22 6159 RIZKA ARINDRA PRASETYO L 72 

23 6180 SUGIARTI P 84 

24 6182 SULIANTI P 80 

25 6184 SUMIATI P 76 

26 6185 SUNARTI P 84 

27 6187 SUNDARI P 76 

28 6189 SUNINING P 76 

29 6191 SYAHRUDIN WIDI ANGGARA L 80 

30 6194 TRI AYUNING LESTARI P 80 

31 6196 TRI UTAMI P 72 

32 6198 TUTIK RAHAYU P 72 

33 6204 WAHLUN JUMAHIDAH P 60 
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34 6206 WAHYU APRILIA P 72 

35 6214 WIJI UTAMI P 84 

36 6218 WIWIK SUMIATI P 72 

37 6223 YANUAR EKA NUR EFENDI L 72 

38 6225 ARINA P 80 

39 6226 ARLITA P 60 

 

 


