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ABSTRAK

PENGEMBANGAN ALAT PENENTUAN JENIS-JENIS SISTEM
BERBASIS BARANG BEKAS

Oleh

FERADITA ANGGRAINI

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat penentuan jenis-jenis sistem

berbasis barang bekas.  Desain pada penelitian ini menggunakan desain R&D di

mana desain yang digunakan dibatasi sampai revisi uji coba lapangan awal. Hasil

validasi desain yang dikembangkan bahwa desain memiliki kriteria kelayakan

sangat tinggi.  Hasil pada penelitian ini berupa alat penentuan jenis-jenis sistem

berbasis barang bekas.  Hasil validasi kelayakan alat praktikum serta tanggapan

guru dan siswa memiliki kriteria kelayakan sangat tinggi dan sesuai dengan aspek

yang akan dicapai.  Hasil uji keberfungsian semua komponen alat memiliki kri-

teria keberfungsian sangat tinggi. Kesimpulan pada penelitian ini alat penentuan

jenis-jenis sistem berbasis barang bekas dinyatakan layak untuk digunakan dalam

kegiatan pembelajaran.

Kata Kunci : Alat Praktikum, Sistem dan Lingkungan, Barang Bekas
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan standar proses, sasaran proses pembelajaran harus mencakup pe-

ngembangan tiga ranah yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan di mana

ketiga ranah ini memilki lintasan perolehan yang berbeda.  Proses pembelajaran

sepenuhnya akan diarahkan sesuai dengan ketiga ranah tersebut secara utuh/holis-

tik diharapkan pada proses pembelajaran ini akan melahirkan kualitas pribadi

yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

(Tim Penyusun, 2013).  Pada proses pembelajaran, kompetensi keterampilan di-

peroleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba/eksperimen, menalar,

menyaji, dan mencipta diharapkan dari keterampilan ini siswa dapat membangun

sendiri atau menciptakan kembali pengetahuan (Tim Penyusun, 2013; Fadiawati,

2014).  Dalam pembelajaran kimia pengetahuan bukan tujuan utama melainkan

sebagai untuk mengembangkan sikap dan keterampilan berpikir (Fadiawati,

2014).

Pembelajaran dengan kegiatan praktikum selain mempunyai peran khusus juga

efektivitas dalam pencapaian kognitif, afektif, dan tujuan praktis (Hofstein dkk.,

2004; Hofstein & Naaman, 2007).  Pembelajaran kimia dengan kegiatan prakti-

kum merupakan kegiatan yang penting karena memberikan pembelajaran yang
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efektif dan bermakna serta memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa

dalam belajar kimia (Abraham & Millar,  2008; Rahmiyati, 2008; Koray &

Koksal, 2009). Dari kegiatan praktikum, fakta yang berkaitan dengan sains dapat

teramati dan siswa dapat menganalisis fakta tersebut (Hart dkk., 2000, Hayat dkk.,

2011). Kegiatan praktikum di laboratorium juga dapat meningkatkan sikap kritis,

keterampilan proses sains, ataupun sikap ilmiah siswa (Sumintono dkk, 2010),

membangkitkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan dasar me-

lakukan eksperimen, sebagai wahana belajar pendekatan ilmiah, dan menunjang

materi pembelajaran (Baeti, 2014).

Salah satu contoh pembelajaran kimia yang harus dilakukan kegiatan praktikum

yaitu pada kompetensi dasar 4.4 yaitu merancang, melakukan, menyimpulkan

serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Indikator

untuk mencapai kompetensi dasar tersebut siswa diharuskan dapat memahami

sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Akan tetapi umumnya dalam proses pem-

belajaran siswa tidak diajak mengidentifikasi terjadi atau tidaknya pertukaran ma-

teri ataupun energi pada ketiga sistem tersebut.  Hal ini dikarenakan pertukaran

materi atau energi tidak dapat teramati dengan jelas.

Pada proses pembelajarannya guru mengkaitkan contoh-contoh dalam kehidupan

sehari-hari untuk menjelaskan jenis-jenis sistem.  Untuk sistem terbuka dapat di-

kaitkan dengan memasak air di dalam panci terbuka, untuk sistem tertutup me-

masak air dengan mengunakan panci tertutup sedangkan untuk sistem terisolasi

dengan menggunakan termos.  Hal ini sesuai dengan studi lapangan di tiga

SMA/MA Kota Metro yaitu SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan MAN 1 Metro
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berupa tanggapan dari guru kimia dan siswa-siswi kelas XI IPA.  Diperoleh hasil

bahwa dalam pembelajaran jenis-jenis sistem tidak disertai kegiatan praktikum.

Menurut guru kegiatan pembel-ajaran dirasa cukup dengan menyajikan gambar

terkait dengan jenis-jenis sistem.  Selain itu, menurut para siswa dalam proses

pembelajaran, mereka hanya diberikan penjelasan terkait materi tersebut

kemudian mengerjakan soal-soal sehingga beberapa siswa tidak memahami materi

yang disampaikan bila tidak dilakukan praktikum.

Selama ini untuk membedakan ketiga jenis sistem pada pembelajaran kimia

kurang dikaitkan dengan reaksi-reaksi kimia. Untuk itu diperlukan suatu upaya

yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut dengan merancang/me-

ngembangkan alat praktikum sehingga siswa dapat memahami jenis-jenis sistem

dengan idetifikasi perpindahan matri dan energi melalui reaksi kimia. Pengem-

bangan alat praktikum dengan menggunakan alat dan bahan murah atau barang

bekas dapat menghemat biaya dan memanfaatkan barang bekas menjadi barang

yang lebih bermanfaat (Widiyatmoko & Pamelasari, 2012).  Alat praktikum yang

dirancang dapat berasal dari bahan yang mudah diperoleh, mudah dalam pe-

rancangan dan penggunaanya sehingga dapat memperjelas atau menunjukkan

konsep dengan lebih baik (Tim Penyusun, 2011).

Sesuai dengan hasil studi pustaka dan lapangan yang telah dilakukan di SMA

Negeri 2, SMA Negeri 5, dan MAN 1 Metro melalui kuesioner analisis kebutuhan

bahwa pada materi sistem dan lingkungan belum dilakukan sebuah pengembang-

an alat praktikum yang dapat digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar.
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Oleh karena itu dilakukanlah penelitian yang berjudul “Pengembangan Alat

Penentuan Jenis-Jenis Sistem Berbasis Barang Bekas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana desain pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis

barang bekas yang dikembangkan ?

2. Bagaimana kelayakan dari alat yang dikembangkan ?

3. Bagaimana keberfungsian dari alat yang dikembangkan ?

4. Bagaimana tanggapan guru mengenai alat yang dikembangkan?

5. Bagaimana tanggapan siswa mengenai alat yang dikembangkan ?

6. Apa saja faktor pendukung dalam mengembangkan alat penentuan jenis-jenis

sistem berbasis barang bekas ?

7. Apa saja faktor kendala dalam mengembangkan alat penentuan jenis-jenis

sistem berbasis barang bekas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas.

2. Mendeskripsikan kelayakan alat yang dikembangkan.

3. Mendeskripsikan keberfungsian alat yang dikembangkan.

4. Mendeskripsikan tanggapan guru mengenai alat penentuan jenis-jenis sistem

berbasis barang bekas yang dikembangkan.
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5. Mendeskripsikan tanggapan siswa mengenai alat penentuan jenis-jenis sistem

berbasis barang bekas yang dikembangkan.

6. Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung yang membantu dalam proses

pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas.

7. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan alat

penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang

bekas dan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat bagi siswa

Sebagai sarana belajar siswa untuk materi sistem dan lingkungan. Alat praktikum

yang dikembangkan ini diharapkan dapat mempermudah siswa dalam mencapai

kompetensi dasar pada materi sistem dan lingkungan.

2. Manfaat bagi guru

Sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk  pembel-

ajaran. Alat praktikum yang dikembangkan ini diharapkan dapat mempermudah

guru dalam menjelaskan konsep pertukaran energi dan materi pada jenis-jenis

sistem dengan baik.
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3. Manfaat bagi sekolah

Membantu sebagai alat pendidikan yang dapat digunakan dalam proses pembel-

ajaran.  Alat praktikum merupakan salah satu bagian dari sarana dan prasarana

sekolah dalam untuk menunjang kegiatan praktikum di sekolah.

4. Manfaat bagi peneliti lain

Sebagai bahan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan

pengembangan alat praktikum.  Pengembangan alat praktikum ini diharapkan

dapat menjadi referensi yang memadai dalam pengembangan alat penentuan untuk

membedakan jenis-jenis sistem selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah.

1. Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengem-

bangkan suatu produk atau menyempurnakan yang telah ada sebelumnya

yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2011).

2. Alat praktikum yang akan dikembangkan adalah alat praktikum yang di-

gunakan untuk membedakan jenis-jenis sistem berbahan barang bekas.

3. Cakupan materi pada praktikum ini adalah sistem dan lingkungan.

4. Barang bekas adalah bahan/barang yang sudah dipakai dan mudah diperoleh

di lingkungan sekitar atau jika dibeli dengan harga murah (Widiatmoko &

Pamelasari, 2012).



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sarana dan Prasarana

1. Definisi sarana dan prasarna

Menurut  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasio-nal salah satu lingkup standar nasional pendidikan di Indonesia adalah

meliputi standar sarana dan prasarana.  Sesuai dengan  Pasal (1) ayat (8) tentang

ketentuan umum menyatakan bahwa

(8) Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah-
raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat
bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi (Tim Penyusun, 2003).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian sarana dan prasara-

na adalah

Sarana/ sa.ra.na/ [n] (1) segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan; alat; media: masjid merupakan salah satu
pembangunan mental spiritual yang sangat penting; (2) syarat’ upaya, dan
sebagainya: cita-cita saya untuk menjadi notaris tidak terwujud karena
kekurangan (Pusat Bahasa, 2008a).

Prasarana/ pra.sa.ra.na/ [n] segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan
sebagainya): jalan dan angkutan merupakan penting bagi pembangunan
suatu daerah (Pusat Bahasa, 2008b).
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Sarana pendidikan adalah peralatan perlengkapan yang secara langsung dipergu-

nakan dan menunjang proses pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan adalah

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau

pengajaran.  Sehingga sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting

sebagai penunjang yang dapat membantu kegiatan pembelajaran.

2. Laboratorium sebagai sarana dan prasarana

Salah satu sarana dan prasarana yang sangat diperlukan sekolah sebagai penun-

jang kegiatan pembelajaran adalah laboratorium.  Laboratorium merupakan salah

satu sumber pembelajaran sains termasuk pembelajaran kimia yang sangat diper-

lukan untuk memberikan pengalaman nyata pada siswa, sebagai salah satu faktor

pendukung pembelajaran (Darsana dkk., 2014).  Selain itu menurut Indrawati

(2006) dalam Asih dkk., (2013)  salah satu fungsi laboratorium adalah sebagai

tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus

yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas.  Sehingga laboratorium dapat dijadi-

kan sebagai penunjang dalam kegiatan proses pembelajaran sains.

B. Alat Praktikum

1. Definisi alat praktikum

Berdasarkan Permendikas RI Nomor 40 tahun 2008 dalam Asih dkk., (2013)

menjelaskan mengenai komponen fasilitas laboratorium IPA yang meliputi (1)

bangun/ ruang laboratorium, (2) perabot, (3) perlatan pendidikan, (4) alat dan

bahan percobaan, (5) media pendidikan, (6) bahan habis pakai, (7) perlengkapan

lainnya. Alat praktikum merupakan salah satu komponen penunjang dari
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laboratorium.  Alat praktikum adalah alat bantu untuk mendidik atau mengajar

supaya konsep yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa (Widiatmoko

dan Pamelasari, 2012).

Berdasarkan pengertian di atas, alat praktikum adalah sesuatu yang dapat diguna-

kan untuk mempermudah praktikan untuk melaksanakan kegiatan praktikum.

Beberapa contoh alat praktikum yang ada di laboratorium yaitu kertas saring

dipakai untuk memisahkan endapan atau padatan dari pelarut, selaput permiabel

dipakai untuk memisahkan suatu koloid dari pelarutnya (Syukri, 1999), batang

pengaduk untuk mengaduk larutan atau suspensi, pipet digunakan untuk memin-

dahkan larutan, buret digunakan untuk menghantarkan volume bisanya diguna-

kan pada saat titrasi (Day dan Underwood, 2002). Tetapi metode praktikum tidak

selalu dapat digunakan, salah satu alasan kelemahan dari metode praktikum

sebagai penunjang proses pembelajaran yaitu tidak tersedianya alat dan bahan di

laboratorium (Novalia, 2015) serta mahalnya alat-alat praktikum yang dapat

menghambat kegiatan praktikum di sekolah (Wardani, 2012).

2. Kriteria pengembangan alat praktikum

Media pembelajaran yang paling banyak digunakan di sekolah di samping buku

adalah alat dan bahan. Sehubungan dengan kegiatan pembelajaran IPA, alat yang

diperlukan adalah alat praktik peraga (APP) IPA. Di sekolah APP IPA dan che-

micals (bahan atau zat kimia) umumnya dibuat oleh pabrik (pabrikan), dropping

pemerintah  atau pembelian alat dan bahan oleh sekolah dengan ragam, dan

jumlah masing-masing terbatas, sehingga guru IPA dituntut lebih kreatif dan
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inovatif dalam upaya mengadakan APP IPA yang lebih beragam serta dengan

jumlah yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran IPA (Tim Penyusun,

2011).

Dalam upaya mengadakan APP IPA tersebut, guru dan atau dengan siswa dapat

melakukan pengembangan dengan cara merancang dan membuat APP IPA

sederhana (buatan sendiri). Produk pengembangan APP IPA walaupun sederhana

dalam tampilan fisik, tetapi dapat mendukung prinsip kerja dan konsep IPA yang

diajarkannya sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi. Menurut Kertasejaya

menyatakan pengertian alat peraga praktik IPA sederhana atau disebut juga alat

IPA yang dapat buatan sendiri, adalah alat yang dapat dirancang dan dibuat

sendiri dengan memanfaatkan alat/bahan sekitar lingkungan kita dalam waktu

relatif singkat dan tidak memerlukan keterampilan khusus dalam menggunaan

alat/bahan/perkakas; dapat menjelaskan/ menunjukkan/ membuktikan konsep-

konsep/gejala yang sedang dipelajari; alat lebih bersifat kualitatif daripada

ketepatan kuantitatif (Tim Penyusun, 2011).

Pengembangan alat peraga praktik IPA sederhana dapat dibuat dalam bentuk:

a. Padanan alat, yaitu alat yang dibuat dengan mengacu pada contoh alat
yang sudah ada (alat praktik, alat peraga, alat pendukung) di laboratorium
IPA. Misalnya: bel listrik sederhana atau cakram Newton.

b. Prototip, yaitu alat baru yang sebelumnya tidak ada, atau dapat merupakan
pengembangan dari alat yang sudah ada, pernah ada yang membuat namun
kemudian dimodifikasi. Misalnya: slide proyektor atau episkop sederhana
(Tim Penyusun, 2011).

Adapun kriteria dalam pembuatan dan pengembangan alat peraga praktik IPA

sederhana adalah sebagai berikut:

a. Bahan mudah diperoleh (diantaranya dengan memanfaatkan limbah,
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diminta, atau dibeli dengan harga relatif murah)
b. Mudah dalam perancangan dan pembuatannya
c. Mudah dalam perakitannya (tidak memerlukan keterampilan khusus)
d. Mudah dioperasikannya
e. Dapat memperjelas/ menunjukkan konsep dengan lebih baik
f. Dapat meningkatkan motivasi siswa
g. Akurasi cukup dapat diandalkan
h. Tidak berbahaya ketika digunakan
i. Menarik
j. Daya tahan alat cukup baik (lama pakai)
k. Inovasi dan kreatif
l. Bernilai pendidikan (Tim Penyusun, 2011).

Adapun untuk mengevaluasi keberhasilan produk yang kita kembangkan yaitu

alat praktikum untuk membedakan jenis-jenis sistem aspek-aspek yang dapat kita

pehatikan sebagai dasar evaluasi kita sebagai berikut.

a. akurasi hasil pengukuran, artinya alat peraga praktik yang dikem-
bangkan tersebut presisi dalam memperagakan suatu fenomena alam.
Sehingga tidak menimbulkan salah konsep atau pengertian.

b. bernilai pendidikan bagi siswa, artinya dengan mengkaji suatu fenomena
melalui alat peraga praktik itu, siswa dimungkinkan secara berulang-
ulang, memperlambat, mempercepat, terbuka memperlihatkan fenomena
tersebut.

c. tidak mengandung faktor resiko (zero-risk) bagi siswa yang
menggunakan alat peraga tersebut.  Faktor resiko dapat berupa adanya
bagian yang tajam/membahayakan, kemungkinan jatuh/terbakar
menimpa siswa, tersengat listrik.

d. life- time atau lama-pakai alat peraga, artinya alat peraga praktik
tersebut diusahakan terbuat dari bahan yang relatif   dapat   dipakai
lama   atau   secara   berulang- ulang. Dengan demikian, alat peraga
praktik hasil proses kreatif ini tidak sekali pakai langsung habis.

e. bernilai estetika tinggi. Walaupun sebagai alat peraga praktik yang
digunakan dalam laboratorium, hendaknya mempunyai penampilan yang
bernilai seni, tanpa mengurangi kinerja alat peraga tersebut (Tim
Penyusun, 2011).
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3. Pengembangan Alat Praktikum Berbasis Barang Bekas

Pengembangan alat praktikum salah satunya dapat menggunakan alternatif barang

bekas pakai.  Untuk itu dalam memilih bahan dasar yang akan digunakan untuk

mengembangkan alat praktikum harus memperhatikan beberapa hal yaitu dalam

menggunakan bahan yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar, praktis digu-

nakan dalam kegiatan praktikum, mengembangkan bahan-bahan yang dapat mem-

bantu siswa dalam berpikir kritis, menggunakan bahan yang dapat mendorong

siswa untuk meningkatkan kemamuan memahami dan mengingat materi, dan

membuat alat praktikum yang dapat menciptakan suasana menyenangkan dalam

proses pembelajaran serta mampu mengaitkan pembelajaran dengan konteks ke-

hidupan sehari-hari (Widiyatmoko dan Pamelasari, 2012; Subamia. dkk., 2015).

C. Sistem dan Lingkungan

Termokimia merupakan cabang dari termodinamika yang mempelajari tentang kalor

yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh reaksi kimia (Atkins, 1989).  Termokimia juga

menghubungkan energi kalor dengan bentuk energi lain yang dikenal dengan kerja

(Petrucci, 1985).  Kalor adalah energi yang dipindahkan karena perubahan suhu

(Chang, 2005).  Sedangkan kerja adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan

perubahan ( Syukri, 1999).  Kalor dan kerja bukan merupakan fungsi keadaan sehing-

ga nilainya bergantung pada lintasan proses dan dapat bervariasi (Chang, 2005).

Untuk mengetahui perubahan energi melalui sistem dan lingkungan.  Sistem adalah

bagian alam semesta yang dipilih untuk diamati, sedangkan bagian alam semesta

yang berada disekeliling sistem dan berinteraksi dengan sistem disebut lingkungan.

Interaksi yang terjadi antara sistem dengan lingkungan berupa perpindahan energi



13

atau materi (Chang, 2005).  Contoh yaitu jika reaksi kimia berada pada tabung reaksi,

maka zat kimia yang ada di dalam tabung reaksi disebut sistem, sedangkan yang di

luar zat kimia yang ada di dalam tabung reaksi disebut lingkungan (Syukri, 1999).

Batas antara sistem dengan lingkungan disebut dinding yang dapat bersifat diatermal

(tembus energi) atau adiatermal (tidak tembus energi).  Dari perbedaan dinding yang

membatasi, sistem dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sistem terbuka, tertutup, dan

terisolasi.  Sistem terbuka adalah sistem yang dapat terjadi pertukaran materi atau e-

nergi dengan lingkungannya.  Sistem tertutup mempunyai dinding adiatermal oleh

sebab itu hanya terjadi pertukaran energi.  Sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran

materi dan energi dengan lingkungan (Syukri, 1999).

Dalam termokimia, perubahan keadaan sistem yang akan diamati berupa susunan, e-

nergi, suhu, tekanan, dan volume.  Keadaan sistem ini termasuk fungsi keadaan yaitu

sifat-sifat hanya ditentukan oleh keadaan sistem, terlepas bagaimana keadaan tersebut

dicapai.  Ketika sistem berubah, besar fungsi keadaan hanya bergantung pada keada-

an awal dan keadaan akhir saja (Chang, 2005).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan

pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut Borg Gall dan

Gall (Sukmadinata, 2011) terdapat sepuluh tahap dalam penelitian dan pengem-

bangan yang disajikan pada Gambar 1 berikut.

Keterangan:
= aktivitas
=arah aktivitas selanjutnya

Gambar 1. Tahap-tahap penelitian dan pengembangan

Penelitian dan
pengumpulan data

Pengembangan draf
awal

Perencanaan

Uji coba lapangan Revisi hasil uji coba Uji coba lapangan
awal

Penyempurnaan alat
praktikum hasil uji

lapangan

Uji pelaksanaan
lapangan

Penyempurnaan alat
praktikum akhir

Deseminasi dan
implementasi
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Pada penelitian ini, tahap-tahap penelitian dan pengembangan hanya dilaksanakan

sampai tahap kelima yaitu tahap revisi hasil uji coba. Hal ini disebabkan oleh ke-

terbatasan waktu dan keahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya.

B. Alur Pengembangan

Alur pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis baran bekas meli-

puti tahap penelitian dan pengumpulan data, yang terdiri dari studi kepustakaan

dan studi lapangan, tahap perencanaan, tahap pengembangan draf awal, dan

tahap uji coba lapangan awal. Alur pengembangan tersebut dijabarkan melalui

Gambar 2 berikut. Adapun kelima tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian dan pengumpulan data

Penelitian dan pengumpulan data berguna untuk memperoleh informasi awal

dalam melakukan pengembangan. Tahapan ini meliputi studi pustaka dan studi

lapangan.

a. studi pustaka

Studi pustaka bersumber dari berbagai buku, kumpulan jurnal,dan informasi

yang tersedia di internet.  Studi pustaka yang dilakukan berupa pencarian infor-

masi mengenai kriteria pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem ber-

basis baran bekas yang berguna sebagai pedoman dalam pengembangan alat.

Pada tahap ini juga dilakukan analisis kompetensi dasar materi sistem dan ling-

kungan yang berguna untuk membuktikan kesesuaian alat yang dikembangkan

dengan konsepnya.
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Keterangan:
= aktivitas
= arah kegiatan selanjutnya

Gambar 2. Alur pengembangan alat praktikum

Studi Pustaka Studi Lapangan
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Ahli

Uji Keberfungsian
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 Pengisian angket oleh guru dan
siswa di SMA/MA Kota Metro
mengenai keterlaksanaan
praktikum untuk membedakan
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b. studi lapangan

Studi lapangan dilakukan di tiga sekolah Kota Metro. Studi lapangan bertujuan

untuk mengkaji keterlaksanaan praktikum untuk membedakan jenis-jenis sistem,

alat praktikum yang digunakan pada praktikum tersebut, serta kelemahan alat

praktikum yang pernah digunakan/dikembangkan.

2. Perencanaan

Berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan diketahui bahwa alat praktikum

yang digunakan dalam pembelajaran sebagai contoh jenis-jenis sistem tidak dapat

menunjukkan terjadinya perpindahan materi maupun perpindahan energi.  Oleh

karena itu, pada tahap ini dilakukan perencanaan bahan yang akan digunakan

untuk pengembangan alat.  Bahan ini dipilih hingga dapat memperbaiki kelemah-

an alat yang sering dimanfaatkan sebagai contoh jenis-jenis sistem dalam pembel-

ajaran.  Bahan yang akan digunakan dalam pengembangan alat ini yaitu bahan-

bahan  yang berasal dari barang bekas untuk menunjukkan adanya perpindahan

materi.  Selain itu, alat yang dikembangkan juga dilengkapi dengan alat pengukur

suhu guna menunjukkan adanya perpindahan energi.  Pada tahap perencanaan ini

juga ditentukan aspek yang akan dicapai oleh alat praktikum yang dikembangkan

sehingga aspek ini menjadi acuan dalam pengembangan alat praktikum untuk

membedakan jenis-jenis sistem. Terdapat lima aspek yang akan dicapai pada

pengembangan alat praktikum yaitu aspek keterkaitan dengan bahan ajar, nilai ke-

pendidikan, efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat dan keamanan bagi siswa.
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3. Pengembangan draf awal

Dalam tahap pengembangan alat praktikum dilakukan beberapa tahap yang di-

jabarkan sebagai berikut.

a. desain alat praktikum

Dalam tahap ini dilakukan perancangan gambar alat praktikum menggunakan

bahan yang sudah ditentukan yaitu berbahan barang bekas.  Penentuan ini mem-

pertimbangkan aspek-aspek yang akan dicapai.

b. validasi desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan alat prak-

tikum dapat diterima secara rasional.  Dikatakan demikian karena validasi masih

bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan

(Sugiyono, 2012). Desain alat praktikum divalidasi oleh dosen pembimbing yang

bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian desain alat praktikum dengan aspek-

aspek yang ingin dicapai.

c. revisi desain alat praktikum

Setelah dilakukan validasi desain oleh dosen pembimbing, alat praktikum ter-

sebut direvisi sesuai dengan masukan dari dosen pembimbing untuk menghasil-

kan desain yang lebih baik. Setelah desain di revisi, diperolehlah desain alat

praktikum hasil validasi yang sesuai dengan aspek-aspek yang akan dicapai.
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d. pengembangan alat praktikum

Pada tahap pengembangan alat praktikum ini, dilakukan pembuatan alat praktikum

menggunakan bahan barang bekas.  Pembuatan alat praktikum sesuai dengan

desain hasil revisi validasi desain.  Alat praktikum yang telah dikembangkankan

dapat divalidasi oleh validator.

e. validasi ahli

Alat praktikum  yang telah dikembangkan selanjutnya akan divalidasi oleh

validator ahli yaitu dosen pendidikan kimia Universitas Lampung.  Dalam hal ini,

validator ahli menilai kesesuaian alat praktikum dengan aspek-aspek yang ingin

dicapai.

f. revisi alat praktikum

Setelah dilakukan validasi oleh validator ahli, alat praktikum tersebut direvisi

sesuai dengan masukan dari validator untuk menghasilkan alat praktikum yang

lebih baik. Setelah alat praktikum direvisi, diperolehlah alat praktikum hasil

validasi ahli yang telah sesuai dengan aspek-aspek yang ingin dicapai.

g. uji keberfungsian

Alat praktikum hasil revisi alat praktikum selanjutnya akan dilakukan uji keber-

fungsian terhadap komponen pada alat praktikum.  Uji keberfungsian melibatkan

mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Lampung.  Uji ini bertujuan untuk me-

ngetahui keberfungsian alat praktikum yang dikembangkan serta kelemahan alat

praktikum tersebut.
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4. Uji coba lapangan awal

Tahap ini dilakukan dengan melibatkan siswa dan guru di SMA 5 Bandar

Lampung. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu salah satu siswa men-

demonstrasikan praktikum untuk membedakan jenis-jenis sistem menggunakan

alat praktikum hasil pengembangan. Siswa lain memperhatikan dan mencatat

hasil praktikumnya. Setelah itu, guru dan siswa memberikan tanggapan terhadap

alat praktikum yang dikembangkan.

5. Revisi hasil uji coba lapangan awal

Setelah uji coba lapangan awal, peneliti melakukan revisi berdasarkan tanggapan

guru dan siswa melalui pengisian kuesioner terhadap alat praktikum yang dikem-

bangkan.  Hasil akhir pada penelitian ini yaitu alat penentuan jenis-jenis sistem

berbasis barang bekas hasil uji coba lapangan awal.

C. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis

barang bekas. Lokasi pada penelitian ini adalah SMA/MA Kota Metro dan

Universitas Lampung serta SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Pada tahap pe-

nelitian dan pengumpulan data dilakukan di SMAN 2 Metro, SMAN 5 Metro,

dan MAN 1 Kota Metro, pada tahap pengembangan alat praktikum dilakukan

di Universitas Lampung dan pada tahap uji coba lapangan awal dilakukan

SMA Negeri 5 Bandar Lampung.
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D. Sumber Data dan Data Penelitian

Data pada tahap penelitian dan pengumpulan data yaitu jawaban terhadap kue-

sioner 30 siswa kelas XI IPA dan hasil wawancara yang melibatkan empat guru

bidang studi kimia kelas XI di tiga SMA/MA Kota Metro. Pada tahap pengem-

bangan alat praktikum, data penelitian yang digunakan berupa jawaban terhadap

kuesioner dan respon dosen pembimbing terhadap desain alat penentuan jenis-

jenis sistem berbasis barang bekas yang dikembangkan, dan jawaban terhadap

kuesioner dan respon dua orang dosen dari program studi pendidikan kimia

Universitas Lampung sebagai validator, serta jawaban terhadap kuesioner yang

disebarkan kepada 10 mahasiswa pendidikan kimia Universitas Lampung untuk

pengujian keberfungsian alat. Selanjutnya data pada tahap uji coba lapangan

awal adalah kuesioner terhadap kuesioner yang melibatkan dua guru bidang

studi kimia kelas XI serta 10 siswa kelas XI IPA dari SMA Negeri 5 Bandar

Lampung.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010), instrumen adalah alat yang berfungsi untuk memper-

mudah pelaksanaan sesuatu. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang

digunakan oleh pengumpul data untuk melaksanakan tugasnya mengumpulkan

data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen berupa

kuesioner.  Berikut ini penjabarannya dari instrumen yang digunakan pada

masing-masing tahap pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis

barang bekas.
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1. Instrumen yang digunakan pada tahap penelitian dan pengumpulan data

Pada tahap studi pendahuluan, instrumen yang digunakan berupa kuesioner dan

pedoman wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan alat

dengan responden guru dan siswa.  Kuisioner akan diberikan untuk siswa dan

pedoman wawancara akan diberikan kepada guru. Pedoman wawancara untuk

responden guru disusun untuk mengkaji keterlaksanaan praktikum untuk mem-

bedakan jenis-jenis sistem di sekolah, alat praktikum yang digunakan pada prak-

tikum tersebut, kesulitan penggunaannya, kelemahan alat praktikumnya, sekaligus

mengidentifikasi kelemahan alat praktikum yang telah dikembangkan sebelum-

nya.  Sedangkan kuesioner untuk responden siswa disusun untuk mengetahui

pengalaman praktikum siswa, keterlaksanaan praktikum untuk membedakan jenis-

jenis sistem, alat praktikum yang digunakan pada praktikum tersebut, dan ke-

sulitan penggunaannya.

2. Instrumen yang digunakan pada tahap pengembangan alat praktikum

Instrumen yang digunakan pada tahap pengembangan alat praktikum yaitu berupa

kuesioner. Berikut ini dijabarkan mengenai kuesioner yang digunakan pada tahap

pengembangan alat praktikum.

a. tahap validasi desain alat praktikum

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner validasi. Kuesioner ini disusun

untuk mengetahui ketercapaian aspek-aspek sebagai berikut.

1) aspek kesesuaian desain dengan konsep.
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2) Aspek kemudahan memperoleh bahan yang digunakan.

3) Aspek keterjangkauan biaya pembuatan.

4) Aspek kemudahan penyimpanan.

5) Aspek kemudahan membawa/memindahkan.

6) Aspek kemudahan pengamatan.

7) Aspek keamanan bagi siswa.

8) Aspek ketahanan alat terhadap bahan-bahan kimia.

9) Aspek ketahanan alat terhadap perubahan lingkungan.

b. tahap validasi ahli

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner validasi. Kuesioner ini disusun

untuk mengetahui ketercapaian pada aspek keterkaitan bahan ajar, nilai pendidik-

an, efisiensi penggunaan alat, ketahanan alat, dan keamanan bagi siswa.

c. tahap uji keberfungsian

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Kuesioner tersebut yang disusun

untuk mengetahui keberfungsian alat serta kelemahan alat yang telah dikembang-

kan.

3. Instrumen yang digunakan pada tahap pengujian

Pada tahap pengujian, instrumen yang digunakan berupa kuesioner untuk meng-

identifikasi tanggapan guru dan siswa terhadap alat praktikum yang telah di-

kembangkan. Ada dua jenis kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner untuk

responden guru dan kuesioner untuk responden siswa.
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a. instrumen tanggapan guru terhadap alat praktikum yang dikembangkan

Instrumen ini berbentuk lembar kuisioner yang disusun untuk mengkaji keter-

capaian aspek yang diharapkan, yaitu aspek keterkaitan dengan bahan ajar, keber-

nilaian pendidikan, ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, dan keamanan bagi

siswa.

b. instrumen tanggapan siswa terhadap alat praktikum yang dikembangkan

Instrumen ini berbentuk lembar kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk menge-

tahui ketercapaian aspek ketahanan alat, efisiensi penggunaan alat, dan keamanan

bagi siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (kuisioner).

Menurut Sugiyono (2012), kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang disebarkan berisi pertanya-

an/pernyataan terbuka dan tertutup dan diberikan kepada responden secara lang-

sung.  Responden diminta mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk kuesioner.

G. Analisis Data

1. Mengolah data penelitian dan pengumpulan data

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data hasil kuesioner dilakukan dengan cara

sebagai berikut.
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a. mengklasifikasi data, bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan

pertanyaan kuesioner penelitian dan pengumpulan data.

b. melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban

berdasarkan pertanyaan pada kuesioner dan banyaknya sampel.

c. menghitung persentase jawaban, bertujuan untuk melihat besarnya persentase

setiap jawaban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis

sebagai temuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawab-

an responden setiap item adalah sebagai berikut.

% Jin =
∑

x 100 % (Sudjana, 2005)

Keterangan :% Jin = Persentase pilihan jawaban-i pada alat penentuan jenis-
jenis sistem berbasis baran bekas∑ = Jumlah skor jawaban-i

N = Jumlah skor total

e. Menjelaskan hasil presentasi jawaban responden dalam bentuk deskripsi

narativ.

2. Mengolah data pengembangan draf awal dan uji coba lapangan awal

Adapun kegiatan dalam teknik analisis data hasil kuesioner dilakukan dengan cara

sebagai berikut.

a. Mengode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan

jawaban berdasarkan pertanyaan kuesioner.

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pertanyaan kuesioner dan banyaknya responden (pengisi kuesioner).
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c. Memberi skor jawaban responden. Penskoran jawaban responden dalam

kuesioner dilakukan berdasarkan skala Guttman.

Tabel 1. Penskoran pada kuesioner.
No. Pilihan Jawaban Skor
1 Ya 1
2 Tidak 0

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden. Pengolahan jumlah skor (∑ )

jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

1) Skor untuk pernyataan Ya

Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab Ya

2) Skor untuk pernyataan Tidak

Skor = 0 x jumlah responden yang menjawab Tidak

e. Menghitung persentase jawaban kuesioner pada setiap item dengan mengguna-

kan rumus sebagai berikut.

%100%  
maks

in S

S
X (Sudjana, 2005)

Keterangan: inX% =Persentase jawaban kuesioner-i alat penentuan jenis-jenis

sistem berbasis baran bekas.

 S = Jumlah skor jawaban

maksS =Skor maksimum

f. Menghitung rata-rata persentase kuesioner untuk mengetahui aspek yang ingin

dicapai pada alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis baran bekas dengan

rumus sebagai berikut.

n

X
X

in

i

 %
% (Sudjana2005)



27

Keterangan : iX% = Rata-rata persentase kuesioner-i pada alat penentuan

jenis-jenis sistem berbasis baran bekas.

 inX% =Jumlah persentase kuesioner-i instrumen pada alat

penentuan jenis-jenis sistem berbasis baran bekas.
n =Jumlah pernyataan kuesioner

g. Menafsirkan persentase jawaban kuesioner secara keseluruhan yang

ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tafsiran skor (persentase) kuesioner (Arikunto, 2012).
Persentase Kriteria

80,1% - 100% Sangat tinggi
60,1% - 80% Tinggi
40,1% - 60% Sedang
20,1% - 40% Rendah
0,0% - 20% Sangat rendah



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Desain alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas yang akan

dikembangkan menggunakan bahan dasar barang bekas dinyatakan layak

untuk dilakukan pengembangan alat praktikum dengan kriteria kelayakan

sangat tinggi.

2. Alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas yang  telah di-

kembangkan dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran

sistem dan lingkungan dengan kriteria kelayakan sangat tinggi.

3. Alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis barang bekas yang telah di-

kembangkan dinyatakan semua komponen alat berfungsi dengan baik dengan

kriteria kelayakan sangat tinggi.

4. Tanggapan guru terhadap kelayakan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis

barang bekas yang telah dikembangkan dinyatakan layak digunakan dalam

kegiatan pembelajaran dengan kriteria kelayakan sanagt tinggi.
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5. Tanggapan siswa terhadap kelayakan alat praktikum berbasis baang bekas

untuk membedakan jenis-jenis sistem yang telah dikembangkan dinyatakan

layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan kriteria kelayakan

sangat tinggi.

6. Faktor pendukung pengembangan alat penentuan jenis-jenis sistem berbasis

barang bekas kemudahan peneliti dalam mencari alat-alat yang berhubungan

dengan pengembangan alat praktikum sedangkan pada penelitian ini tidak

memiliki faktor kendala yang berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan peniliti adalah

sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut pada alat penentuan jenis-jenis

sistem berbasis barang bekas oleh peneliti lain guna memperbaiki kelemahan

pengembangan alat praktikum yang sudah dilakukan.

2. Perlu adanya kegiatan praktikum jenis-jenis sistem menggunakan reaksi yang

bersifat eksoterm maupun endoterm agar siswa dapat memahami perpindahan

materi maupun energi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya.
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