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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM DAN PERMASALAHANNYA
PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN DI SMP

(Studi Deskriptif Pelaksanaan Praktikum se-Kecamatan
Kemiling Kotamadya Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

MUTIARA AMALIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan permasalahan

praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan

Kemiling Kotamadya Bandar Lampung. Desain penelitian ini adalah desain riset

eksploratori. Sampel penelitian adalah guru IPA yang melaksanakan praktikum

materi organisasi kehidupan dan siswa kelas VII, pengambilan sampel dilakukan

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian berupa data

pelaksanaan dan permasalahan praktikum. Data diperoleh dengan: (1) angket;(2)

wawancara; dan (3) observasi. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini

dengan triangulasi instrumen. Analisis data dianalisis secara deskriptif

menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan di SMP se-Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017 yang dilakukan guru dan siswa secara umum berkriteria baik,
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penyusunan LKS-praktikum yang dibuat oleh guru memiliki kriteria cukup baik,

dan tahapan pelaksanaan praktikum oleh guru dan siswa memiliki kriteria baik.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan praktikum yaitu tidak adanya ruang

laboratorium yang ideal, keterbatasan alat laboratorium seperti mikroskop,

silet/cutter tajam, dan pipet tetes, keterbatasan bahan laboratorium seperti preparat

awetan, tidak adanya laboran, kurangnya kesiapan belajar siswa dan juga kesiapan

guru dalam hal tersedianya rancangan perangkat pembelajaran sebelum

praktikum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan di SMP se-Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar

Lampung tahun pelajaran 2016/2017 termasuk dalam kriteria baik, meskipun

terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: guru IPA, LKS-praktikum, organisasi kehidupan, pelaksanaan
praktikum, permasalahan praktikum
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang dalam penggunaannya

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam dan tersusun secara

sistematis. Pembelajaran IPA khususnya materi Biologi tidak terlepas dari

metode ilmiah. Ada dua hal berkaitan yang tidak terpisahkan dengan IPA

khususnya Biologi, yaitu IPA sebagai produk (berupa pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural, metakognitif) dan proses (kerja ilmiah). Hal ini

menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA Biologi tidak terlepas dari

pengalaman/praktek secara langsung. Biasanya pengalaman yang dapat

diperoleh oleh seorang peserta didik melalui pembelajaran IPA, salah

satunya melalui praktikum (Kemendiknas, dalam Wisudawati dan

Sulistyowati, 2015: 22).

Praktikum merupakan wahana ideal untuk mengembangkan kemampuan

generik, baik yang berupa perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Selain itu potensial juga untuk pengembangan kemampuan dalam hal

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, komunikasi, kerja kelom-

pok, dan penalaran tingkat tinggi. Sekitar 80% proses pembelajaran IPA di

SMP disertai dengan praktikum (Gibb, dalam Taufik, Rustaman, dan
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Anna, 2016: 2).

Praktikum dapat dilakukan di laboratorium atau di dalam kelas.

Laboratorium diperlukan untuk menunjang pembelajaran dikelas sekaligus

penunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran terutama materi IPA,

sehingga keberadaan laboratorium ini sangat penting. Materi IPA,

khususnya materi biologi sudah tidak asing lagi jika pada proses

pembelajarannya diiringi dengan kegiatan praktikum. Hal ini disebabkan

karena pada materi IPA-Biologi biasanya sedikit lebih sulit dipahami jika

hanya mengandalkan penjelasan dari guru. Sebaiknya dilakukan praktikum

atau pengamatan langsung agar siswa dapat lebih mudah memahami

materi dengan baik. Adapun yang dapat dilakukan oleh siswa di dalam

laboratorium antara lain membuktikan secara langsung teori-teori yang

ada, membantu siswa dalam pengembangan motivasi meneliti,

mempelajari, memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung

mengenai sifat, rahasia, dan gejala-gejala alam kehidupan yang tidak dapat

dijelaskan secara verbal (Munandar, 2016: 3).

Pelaksanaan praktikum yang baik itu sebaiknya meliputi (1) alat bahan

lengkap (setidaknya memenuhi kegiatan praktikum), (2) siswa sudah

memiliki bekal awal tentang materi yang akan dipraktikumkan (sudah

paham teori), (3) perangkat pembelajaran sudah tersedia (RPP, LKS-

praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum, bentuk penilaian), (4)

jelas topiknya (terdapat panduan yang jelas), (5) kemampuan anak
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mendukung, (6) guru paham cara menggunakan alat bahan, (7) siswa aktif,

(8) siswa melaksanakan praktikum di laboratorium, (9) siswa mengerjakan

penugasan yang diberikan, (10) siswa mempresentasikan hasilnya.

Kelengkapan sarana dan prasarana beserta alat dan bahan yang dibutuhkan

dalam kegiatan praktikum, didukung oleh Permendiknas No.24 Tahun

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

yaitu adanya laboratorium. Kemudian didukung pula oleh Permendikbuda)

No.23 Tahun 2013 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) bahwa

disetiap SMP harus tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi

minimal satu set peralatan praktek IPA serta meja dan kursi yang cukup

bagi siswa untuk mendemonstrasikan dan eksperimen.

Peran guru IPA juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan praktikum yang

ideal. Seorang guru dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran IPA jika

dia mampu mengubah pembelajaran yang semula sulit menjadi mudah,

yang semula tidak menarik menjadi menarik, yang semula tidak bermakna

menjadi bermakna. Seorang guru Biologi juga harus mampu mendesain

pembelajaran berbasis praktikum mulai dari memperhatikan setting

laboratorium sampai pada instrumen penilaian yang akan digunakan agar

dapat diakses oleh semua siswa serta pelak-sanaan proses pembelajaran

yang mampu meningkatkan motivasi siswa. Selain itu instrumen yang

dibuat ini juga dapat digunakan untuk mendiag-nosa pemahaman siswa

dan efek pengiringnya (nurturant effect). Guru juga menyajikan bukti

nyata adanya perubahan yang signifikan pada siswa setelah mempelajari
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IPA (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 11-13).

Kenyataan di lapangan mengungkap bahwa pembelajaran IPA yang telah

dilakukan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama atau SMP se-

Kecamatan Kemiling Kota Madya Bandar Lampung yaitu tidak semua

materi IPA-Biologi dilakukan praktikum, bahkan ada yang belum pernah

melakukan praktikum sama sekali. Namun baik guru dan siswa sebenarnya

sama-sama menyadari bahwa kegiatan praktikum itu penting dilakukan

sebagai penunjang teori yang diberikan pada proses pembelajaran IPA.

Dikarenakan adanya beberapa kendala yang ditemukan sehingga

menyebabkan praktikum tersebut tidak dilaksanakan.

Observasi awal yang dilakukan pada bulan Oktober-November terhadap

kegiatan praktikum IPA materi organisasi kehidupan di SMP se-

Kecamatan Kemiling dilakukan melalui wawancara dengan guru dan

siswa. Sebagian besar dari sekolah-sekolah tersebut menggunakan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Hanya sebagian kecil saja

dari sekolah tersebut yang sudah menerapkan Kurikulum 2013. Untuk

beberapa sekolah yang dalam kategori sudah memenuhi sarana dan

prasarana lengkap biasanya melakukan praktikum pada materi organisasi

kehidupan. Sebaliknya, pada beberapa sekolah yang dalam kategori sarana

prasarana kurang lengkap cenderung tidak melakukan praktikum pada

materi organisasi kehidupan.

Materi IPA untuk siswa SMP kelas VII terdiri dari 11 kompetensi dasar
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(KD), dari beberapa hasil survei menyatakan bahwa materi organisasi

kehidupan yang paling sering dilakukan kegiatan praktikum. Hal ini

dikarenakan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini mudah

disediakan sehingga tidak terlalu merepotkan guru ataupun siswa dalam

hal pengadaannya.

Kendala utama yang sering ditimbulkan terkait kegiatan praktikum

misalnya seperti ruangan laboratorium yang belum tersedia atau jika sudah

ada ruangannya berukuran kecil (hanya cukup untuk meletakkan alat saja)

sehingga bahan seperti larutan yang bersifat cairan tidak cukup jika harus

berada di dalam laboratorium dan juga siswa tidak dapat melakukan

praktikum di dalam laboratorium secara langsung (diluar laboratorium).

Alat dan bahan masih belum lengkap atau bahkan ada yang masih sedang

dalam proses pengajuan pembelian (sekolah yang baru berdiri).

Pengembalian alat bahan kurang bertanggung jawab sehingga alat/bahan

yang akan digunakan untuk praktikum selanjutnya telah rusak/habis pakai.

Tidak ada laboran dalam laboratorium tersebut sehingga guru IPA harus

mandiri dalam mengurus laboratorium sendiri. Manajemen waktu

(sedikitnya jam pelajaran yang diberikan untuk IPA sehingga membuat

guru merasa kekurangan dalam memberikan materi saat proses

pembelajaran di kelas maupun saat kegiatan praktikum dilakukan).

Kendala lain yang ditimbulkan diantaranya kemampuan siswa yang

kurang mendukung, artinya keterampilan siswa dalam hal kerja
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laboratorium masih sangat kurang. Siswa sulit dikendalikan (ribut, tidak

dapat menjaga keamanan dan kebersihan laboratorium sehingga membuat

suasana praktikum menjadi kurang kondusif, tidak serius dalam

melakukan kegiatan praktikum). Guru IPA masih mengalami kesulitan

atau kurang terampil dalam pembuatan LKS-praktikum/LKPD-

praktikum/penuntun praktikum dan instrumen penilaian untuk praktikum.

Latar belakang pendidikan guru IPA yang bukan berasal dari pendidikan

Biologi sehingga guru tersebut sulit memahami materi organisasi

kehidupan dan sulit mengintegrasikannya dalam kegiatan praktikum.

Selain itu, sebagian guru juga berpendapat bahwa pelaksanaan praktikum

itu membutuhkan waktu lama dan kurang efisien, termasuk pula untuk

materi organisasi kehidupan.

Adanya kesenjangan antara pelaksanaan praktikum ideal dan pelaksanaan

praktikum riil menimbulkan suatu masalah. Adapun gambaran

pelaksanaan praktikum yang terjadi di SMP se-Kecamatan Kemiling Kota

Madya Bandar Lampung yaitu: (1) Guru menyampaikan materi terlebih

dahulu – di akhir pembelajaran guru meminta siswa untuk membaca

kembali dirumah tentang materi tersebut – pertemuan selanjutnya

melakukan kegiatan praktikum – guru membagi siswa ke dalam beberapa

kelompok – membagikan panduan (dibuat oleh guru sendiri) – siswa

mengerjakan penugasan yang diberikan sambil dibimbing oleh guru –

mempresentasikan hasil – menyimpulkan hasil kegiatan praktikum; (2)

Guru menyampaikan materi terlebih dahulu – di akhir pembelajaran guru
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meminta siswa untuk membaca kembali dirumah tentang materi tersebut –

pertemuan selanjutnya jika memungkinkan melakukan kegiatan praktikum

(alat bahan yang belum tersedia lengkap), jika tidak dilakukan maka guru

memberikan penugasan lain kepada siswa yang sifatnya agar siswa

mencari tau sendiri – mempresentasikan hasil – menyimpulkan hasil

kegiatan praktikum.

Penelitian terkait yang juga sudah dilakukan sebelumnya antara lain:

(1) Hasruddin dan Rezeqi (2012: 31) bahwa frekuensi pelaksanaan

praktikum Biologi selama semester gasal kelas XI di SMA Negeri se

Kabupaten Karo masih sangat rendah sebagaimana yang dituntut dalam

KTSP. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah

kurangnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan praktikum (41%),

keadaan laboratorium yang kurang baik (59%) dengan perincian peralatan

laboratorium (63%), perlengkapan laboratorium (56%), tata tertib

laboratorium (45%), serta kebersihan laboratorium (56%).

(2) Litasari, Setiati, dan Herlina (2014: 172) bahwa a) guru dan siswa

memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran berbasis

laboratorium; b) guru telah mengimplementasikan pembelajaran berbasis

laboratorium pada materi Biologi kelas XI semester genap tahun pelajaran

2012/2013; c) guru sudah menyiapkan silabus, RPP dan LKS/LKPD

sebagai perangkat pembelajaran Biologi berbasis laboratorium; d) kualitas

hasil belajar siswa kelas XI pada materi sistem pencernaan semester genap
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berada dalam kategori baik (72,73%) dan sangat baik (27,27%); e) sekolah

telah dilengkapi laboratorium guna menunjang proses pembelajaran

Biologi berbasis laboratorium.

(3) Aldilla, Marianingsih, dan Nulhakim (2016: 1) bahwa berdasarkan

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3

Kota Serang diketahui bahwa siswa jarang melakukan percobaan, sehingga

siswa belum terbiasa melaksanakan percobaan sendiri. Metode

pembelajaran yang sering digunakan guru adalah metode ceramah dan

diskusi. Selain itu, siswa kurang aktif pada saat pembelajaran sehingga

menjadi kebiasaan bagi siswa untuk selalu ingin dibimbing oleh guru, atau

dengan kata lain siswa belum bisa menyelesaikan permasalahan secara

mandiri dan siswa juga belum pernah mengadakan kegiatan praktikum

(4) Akinbobola (2015: 14) disarankan bahwa siswa harus diberi

kesempatan untuk bekerja sama, tersedia dengan kegiatan laboratorium

yang diintegrasikan dengan materi pelajaran di dalam kelas dan didorong

untuk menjadi kreatif dan merancang eksperimen sendiri agar ilmu

pengetahuan yang diperoleh lebih matang . Ruang laboratorium standar

juga harus disediakan sekolah beserta bahan dan peralatan yang

dibutuhkan untuk kegiatan laboratorium.

(5) Ihejiamaizu dan Ochui (2016: 68) menyatakan bahwa penggunaan

peralatan laboratorium biologi yang secara langsung dilakukan oleh siswa,

mereka cenderung lebih baik dalam hal pencapaian materi daripada
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mereka hanya belajar tanpa diiringi praktikum.

(6) Puttick, Drayton, dan Cohen (2015: 16) menegaskan bahwa antara

pembelajaran di kelas dan praktikum secara produktif dapat difokuskan.

Kecenderungan yang ditemukan memberikan implikasi untuk meningkat-

kan pengajaran dan pembelajaran - yaitu, seperti kegiatan berbasis inquiri

(terutama pada tingkat kelas yang lebih tinggi). Hasilnya siswa lebih

maksimal dalam tingkat pencapaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, akan berlangsung pembelajaran IPA-Biologi

yang ideal sesuai yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan, namun

terdapat ketidak sesuaian dalam prosesnya, maka dianggap perlu untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Pelaksanaan Praktikum dan

Permasalahannya pada Materi Organisasi Kehidupan di SMP (Studi

Deskriptif Pelaksanaan Praktikum se-Kecamatan Kemiling Kotamadya

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktikum pada materi organisasi

kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan Kemiling Kotamadya

Bandar Lampung?
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2. Bagaimanakah permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan

praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-

Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis:

1. Pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas

VII se-Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung.

2. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum pada materi

organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan Kemiling

Kotamadya Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peneliti, memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan bekal

sebagai calon guru biologi yang profesional mengenai pelaksanaan

praktikum dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan praktikum

pada pembelajaran Biologi.

2. Guru, memberikan informasi mengenai analisis pelaksanaan praktikum

dan permasalahan dalam pelaksanaan praktikum sehingga dapat

dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan praktikum IPA-

Biologi pada siswa.

3. Sekolah, memberikan informasi mengenai pelaksanaan praktikum pada

pembelajaran Biologi di sekolah.
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E. Ruang lingkup Penelitian

Guna menghindari kesalahpahaman pada permasalahan yang akan di-

bahas dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian ini, maka peneliti

membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis pelaksanaan praktikum merupakan kegiatan memecahkan atau

menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen

yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan bertujuan melatih

kompetensi tertentu dengan menggunakan fasilitas laboratorium

ataupun di luar laboratorium. Analisis pelaksanaan praktikum dan

permasalahannya yang akan dianalisis terdapat empat indikator yang

akan diamati yaitu: (1) pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan oleh guru dan siswa; (2) motivasi guru dan siswa terhadap

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (3) evaluasi

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru; dan (4)

pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh

siswa.

2. Permasalahan praktikum merupakan kendala atau hambatan yang

ditemukan dalam pelaksanaan praktikum sehingga pelaksanaan

praktikum tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun

permasalahan praktikum yang dihadapi oleh guru akan dianalisis

melalui beberapa indikator sebagai berikut: (1) kelengkapan alat untuk

melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) kelengkapan



12

bahan untuk melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan; (3)

ketepatan waktu pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan;

(4) ketersediaan LKS-praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum.

3. Subjek dalam penelitian ini adalah guru IPA kelas VII di SMP se-

Kecamatan Kemiling Kota Madya Bandar Lampung tahun pelajaran

2016/2017 yang melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan.

F. Kerangka Pikir

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan cabang ilmu sains yang

mempelajari fenomena alam melalui observasi/pengamatan langsung dan

menganalisis bukti-bukti empiris sehingga mampu menjabarkan,

memprediksi dan memahami fenomena alam tersebut. Sementara ilmu

Biologi adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang makhluk hidup

(karakterisitik, klasifikasi, dan perilaku organisme), lingkungan hidup,

bagaimana suatu spesies bisa terbentuk, serta bagaimana hubungan antar

spesies. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran IPA-Biologi tidak

terlepas dari kegiatan praktikum yang bertujuan memberi kesempatan

siswa melakukan pengamatan langsung terhadap objek nyata atau

pengujian hipotesis yang berkaitan dengan konsep.

Pelaksanaan praktikum secara umum sudah dilaksanakan di sekolah-

sekolah oleh guru dan siswa, namun dalam pelaksanaannya belum

terlaksana secara optimal untuk mencapai tujuan praktikum yang
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diinginkan. Hakikat tujuan pendidikan yang menjadi kebutuhan bagi siswa

untuk menghadapi dunia nyata diantaranya kemampuan memecahkan

masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Tujuan-tujuan ini dapat

diperoleh melalui kegiatan praktikum.

Pelaksanaan praktikum yang akan dianalisis yaitu pada materi organisasi

kehidupan. Proses penganalisisan tersebut nantinya akan dianalisis melalui

beberapa aspek yang akan ditinjau dari dua sisi, yakni sisi guru dan sisi

siswa. Aspek yang akan dianalisis tersebut juga telah dijabarkan menjadi

deskripsi aspek.

Adapun aspek yang akan dianalisis dari sisi guru terdiri dari: (1)

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi guru

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (3)

evaluasi laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan. Deskripsi

aspek untuk pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan terdiri

dari waktu pelaksanaan praktikum, bahan ajar, tata cara atau panduan

pelaksanaan praktikum, peran guru dalam pelaksanaan praktikum,

ketersediaan alat dan bahan, kesesuaian praktikum dengan materi, dan

penilaian pelaksanaan praktikum.

Deskripsi aspek untuk motivasi guru terhadap pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan terdiri dari keinginan dari dalam diri guru,

keinginan dari dalam diri siswa, dan keinginan dari lingkungan. Deskripsi

aspek untuk evaluasi laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan
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oleh guru terdiri dari waktu pengumpulan laporan, isi laporan siswa, peran

guru IPA, penulisan laporan, dan pemahaman guru dalam pembuatan

penilaian.

Sedangkan aspek yang akan dianalisis dari sisi siswa terdiri dari: (1)

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi siswa

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (3)

pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan.

Deskripsi aspek untuk pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

terdiri dari waktu pelaksanaan praktikum, peran guru dalam pelaksanaan

praktikum, ketersediaan alat dan bahan, kesesuaian praktikum dengan

materi ajar, dan tempat pelaksanaan praktikum.

Deskripsi aspek untuk motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan terdiri dari keinginan dari dalam diri siswa,

keinginan dari lingkungan, rasa ingin tahu siswa, dan kesiapan siswa.

Deskripsi aspek untuk pembuatan laporan hasil praktikum materi

organisasi kehidupan oleh siswa terdiri dari pembuatan laporan, penilaian

laporan, dan kendala pembuatan laporan.

Data yang diperoleh dari perangkat penelitian yang digunakan kemudian

akan dianalisis. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

analisis pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi

organisasi kehidupan menggunakan instrumen yang telah disiapkan.

Analisis dilakukan berdasarkan aspek yang terdapat dalam perangkat

penelitian, sehingga diperoleh gambaran akhir mengenai ketercapaian
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pelaksanaan praktikum dan permasalahan yang ada saat pelaksanaan

praktikum. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Pelaksanaan Praktikum

Analisis Pelaksanaan
Praktikum Materi Organisasi

Kehidupan

Guru

1. Pelaksanaan praktikum
materi organisasi
kehidupan oleh guru

2. Motivasi guru terhadap
pelaksanaan praktikum
materi organisasi
kehidupan

3. Evaluasi laporan hasil
praktikum materi
organisasi kehidupan
oleh guru.

1. Pelaksanaan praktikum
materi organisasi
kehidupan oleh siswa

2. Motivasi siswa terhadap
pelaksanaan praktikum
materi organisasi
kehidupan

3. Pembuatan laporan hasil
praktikum materi
organisasi kehidupan
oleh siswa.

Siswa



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran IPA

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) memegang peranan sangat penting dari

dahulu, saat ini, dan saat yang akan datang. Hal ini disebabkan karena

kehidupan kita sangat tergantung dari alam, zat terkandung di alam, dan

segala jenis gejala yang terjadi di alam. IPA sebagai body of knowledge

yang artinya: (1) suatu cabang pengetahuan yang menyangkut fakta-fakta

yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-

hukum umum; (2) pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi dan

praktik; (3) suatu cabang ilmu yang bersangkut paut dengan observasi dan

klasifikasi fakta-fakta, terutama dengan disusunnya hukum umum dengan

induksi dan hipotesis (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 22-23).

Pembelajaran IPA terpadu merupakan salah satu model implementasi

kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan di jenjang pendidikan

dasar yaitu SD dan SMP. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu

membutuhkan profesionalisme guru yang memadai. Guru harus memiliki

cukup ilmu dalam menyampaikan pengetahuan IPA secara utuh. Selain itu,

dalam penyampaian IPA secara terpadu diperlukan suatu sarana yang
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berupa model pembelajaran beserta perangkat pembelajaran yang sesuai

(Rahayu, Mulyani, Miswadi, 2012: 63).

Dalam proses pembelajaran IPA terdapat empat unsur utama yang

diharapkan dapat muncul sehingga siswa dapat mengalami proses

pembelajaran secara utuh dan menggunakan rasa ingin tahunya untuk

memahami fenomena alam melalui kegiatan pemecahan masalah yang

menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Keempat unsur utama

tersebut meliputi sikap, proses, produk, dan aplikasi. Oleh karena itu, IPA

seringkali disamakan dengan the way of thinking. Adapun cara berpikir

IPA meliputi percaya, rasa ingin tahu, imajinasi, penalaran, dan koreksi

diri. Cara penyelidikan IPA meliputi observasi, eksperimen, matematika,

objek, atau bidang kajian IPA (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 24-

25).

Proses pembelajaran dengan menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan

sesuai dengan karakteristik IPA dapat diwujudkan melalui pembelajaran

yang ideal didalamnya mencakup pendekatan, strategi, metode serta

teknik. Dalam pedoman rencana pelaksanaan pembelajaran yang termuat

dalam Permendikbudb) No.65 th.2013 tentang Standar Proses disebutkan

bahwa metode digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD yang

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD yang akan dicapai.

Sementara itu, pembelajaran ideal, berupa proses pembelajaran yang ideal
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untuk menyampaikan materi pelajaran efektif. Metode dan media

pembelajaran merupakan komponen penting pada proses pembelajaran

guna mewujudkan suasana belajar efektif dan efisien sehingga siswa dapat

kreatif dan mengembangkan kompetensi yang diharapkan secara optimal.

Dalam memilih metode dan menentukan media pembelajaran, pendidik

perlu melakukan perencanaan yang tertuang dalam RPP sebagaimana yang

tertuang dalam Permendiknas No.41 th.2007: 8, yang menuntut pendidik

mampu menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk

kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.

Pembelajaran efektif adalah kegiatan pembelajaran yang berhasil

mengantarkan siswa pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Secara managerial-administratif dan berlaku secara kedinasan, ukuran

keberhasilan tersebut adalah pencapaian kriteria ketuntasan minimal oleh

setidaknya 85% siswa. Mewujudkan pembelajaran efektif bukan hal

mudah bagi kebanyakan guru, bahkan yang pernah mengajar berpuluh

tahun sekalipun. Hal ini dikarenakan efektivitas pembelajaran merupakan

proses yang kompleks, baik dipengaruhi oleh kondisi siswa, lingkungan

maupun kompetensi pengajarnya. Pembelajaraan efektif merupakan

keterampilan yang dapat dipelajari, setidaknya dengan memperhatikan

beberapa prinsip, yaitu (1) Pengendalian Kelas; (2) Membangkitkan

motivasi eksplorasi; (3) Penguasaan konsep dan prosedur mempelajarinya;

(4) Latihan; (5) Kendali Keberhasilan (Purnamawati, 2009: 1).



19

Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang

bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai siswa, namun bagaimana

proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang

baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat

memberikan perubahan prilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan

mereka. Pembelajaran IPA merupakan proses interaksi antara siswa

dengan pendidik, sumber belajar, media belajar, dan lingkungan belajar

guna mencapai kompetensi IPA yang telah ditentukan.

Konsep-konsep IPA merupakan suatu konsep yang dianggap sulit oleh

siswa. Konsep yang sulit ini harus dapat ditata oleh seorang guru IPA

sesuai dengan teori behaviorisme. Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru

IPA dalam menyajikan konsep IPA berdasarkan teori behaviorisme adalah

(a) pengaturan kelas yang mengoptimalkan penguatan positif; (b)

memerhatikan siswa yang mempunyai tingkat intelektual yang lemah

dalam IPA; (c) optimalisasi pembelajaran individual; (d) memerhatikan

karalteristik siswa; (e) mampu meningkatkan motivasi guru dan siswa

untuk belajar IPA (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 41).

Peran guru IPA adalah sebagai penentu proses dan hasil pembelajaran di

kelas. Guru yang profesional dan mampu mengelola pembelajaran dengan

baik, berimplikasi pada peningkatan kemampuan siswa dalam

mengkonstruksi pengetahuannya dan penerapannya dalam kehidupan

sehari-hari. Mengacu pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang
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Sisdiknas, PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,

mensyaratkan bahwa guru profesional wajib memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi

sosial dan kepribadian, serta ditunjang oleh bukti tersertifikasinya sebagai

pendidik profesional (Winarsih dan Mulyani, 2012: 44).

Pendidikan IPA berhubungan dengan kompetensi pedagogik seorang guru

IPA. Guru dan/dosen IPA adalah seorang yang profesional. Profesional

dalam bidang IPA, artinya ahli dan terampil dalam menyampaikan IPA

kepada siswanya. Kewajiban seorang dosen/guru adalah melakukan

perencanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran atau

penilaian hasil belajar. Perencanaan proses pembelajaran merupakan tahap

pertama pada proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran

terdiri atas penyusunan silabus dan SAP/RPP masing-masing untuk satu

semester dan satu atau beberapa kali pertemuan. RPP yang disusun

merupakan gambaran kecerdasan siswa. Antara keempat komponen diatas,

ada hubungan timbal balik. Penilaian hasil belajar merupakan proses

terakhir dari proses pembelajaran (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 27-

29).



21

B. Metode Praktikum

Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar siswa

mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori dengan

menggunakan fasilitas laboratorium maupun di luar laboratorium.

Praktikum dalam pembelajaran Biologi merupakan metode yang efektif

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Praktikum juga dapat membuat

siswa dapat memahami konsep dan memahami hakekat sains sebagai

proses dan produk. Pembelajaran praktikum memiliki peran dalam

pengembangan keterampilan proses sains siswa. Penerapan keterampilan

proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah yang mendukung

proses pengetahuan dalam diri siswa sangat dimungkinkan dalam kegiatan

praktik, sehingga dalam pembelajaran IPA praktikum memiliki kedudukan

yang amat penting (Wulandari, Masjhudi, dan Balqis, 2014: 1).

Tujuan praktikum IPA-Biologi di sekolah adalah: (1) melatih

keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan siswa/mahasiswa, (2)

memberi kesempatan untuk menerapkan dan mengintegrasikan

pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam

praktek, (3) membuktikan sesuatu secara ilmiah (scientific inquiry), dan

(4) menghargai ilmu dan keterampilan yang dimiliki.

Manfaat praktikum pada bidang IPA-Biologi: (1) praktikum

mengembangkan motivasi belajar: i) ada dorongan memperoleh

pengetahuan dan kemampuan (sebagai motivasi intrinsik), dan ii) rasa
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ingin tahu dan bisa menemukan pengetahuan melalui explorasi terhadap

alam (2) praktikum mengembangkan keterampilan dasar bereksperimen,

yang meliputi: (i) mengamati, (ii) mengestimasi, (iii) mengukur, dan (iv)

memanipulasi. Keterampilan dasar bereksperimen tersebut diatas perlu

dilatihkan melalui observasi yang cermat: (i) mampu melihat kesamaan/

perbedaan, dan (ii) menangkap sesuatu yang esensial dari fenomena yang

diamati, (3) praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah, yaitu:

(i) belajar pendekatan ilmiah untuk menjadi scientist, (ii) mengumpulkan

pola hubungan antar data, (iii) mengawali penyelidikan dengan ber-

hipotesis, menguji hipotesis, observasi dan bereksperimen (model

praktikum verifikasi), (iv) discovery: merumuskan masalah, merancang

eksperimen, merakit alat, melakukan pengukuran, menginter-pretasi data,

mengkomunikasikan (model praktikum discovery/penemuan), dan (v)

mengembangkan bakat, motivasi, dan keterampilan. dan (4) praktikum

menunjang pemahaman materi pelajaran (Munandar, 2016: 5-6).

Pelaksanaan praktikum tentunya memerlukan penilaian untuk mengukur

sejauh mana tujuan pembelajaran yang dilakukan telah tercapai. Penilaian

dalam pandangan kurikulum modern dianggap memiliki fungsi yang

sangat penting. Dalam banyak literatur penilaian dikatakan sebagai dasar

bagi pengembangan pembelajaran. Baik buruknya pembelajaran akan

sangat bergantung pada tepat dan tidak tepatnya penilaian yang dikem-

bangkan. Penilaian dalam konteks pendidikan abad ke-21 haruslah

diarahkan pada upaya membangun kompetensi abad ke-21. Kompetensi
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dimaksud meliputi kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir

kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan berkomunikasi, serta kemampuan

menguasai media teknologi informasi dan komunikasi (Abidin, 2016: 1).

Jenis umpan balik atau potensi yang berkelanjutan bagi siswa dapat

tergambarkan secara otomatis ketika dalam suatu proses pembelajaran

diterapkan penggunaan rubrik penilaian kinerja. Hal ini dikarenakan

dengan adanya rubrik penilaian yang jelas, siswa dapat mengetahui apa

yang sudah baik ataupun yang masih perlu dibenahi dalam dirinya.

Langkah ini merupakan salah satu langkah positif dan banyak menimbul-

kan manfaat. Manfaat tersebut antara lain dapat terjalin komunikasi yang

baik antar guru mata pelajaran, membina keinginan untuk menghapus sifat

rahasia atau subjektifitas dari penilaian, mengembangkan kesediaan untuk

membuat metodologi baru, dan akhirnya menguji dan menyempurnakan

efektivitas mereka dalam mengajar dan pengaturan belajar (Parkes, 2010:

104).

Penilaian merupakan hal yang penting dalam pembelajaran, sebagai salah

satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran sains dewasa

ini sering tidak memberi peluang pada siswa untuk mengembangkan

kemampuan berpikir dan kemampuan membaca ilmiah, namun hanya

menitik beratkan pada penugasan materi berupa pengerjaan pertanyaan.

Hal itu tentu saja merupakan pengunaan penilaian yang tidak tepat

sehingga siswa hanya dipersiapkan untuk menguasai pengetahuan, tanpa
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bisa mengamalkannya di kehidupan nyata. Oleh karena itu, suatu bentuk

penilaian alternatif/kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai kemampuan

kognitif, berpikir kreatif dan membaca ilmiah.

Penilaian alternatif/kinerja merupakan salah satu model penilaian yang

diharapkan dapat menjadi salah satu cara tercapainya tujuan pembelajaran.

Pengertian penilaian alternatif itu sendiri yaitu pemanfaatan pendekatan

non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atas hasil belajar siswa.

Istilah non-tradisional yang digunakan dalam kontek ini adalah tes kertas

dan pensil (pencil and paper test) atau tes baku yang menggunakan

perangkat tes objektif. Dalam istilah lain, performace assessment atau

penilaian alternatif (kinerja) merupakan penilaian terhadap perolehan,

penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan

siswa dalam proses maupun produk. Penilaian alternatif dianggap sebagai

upaya untuk mengintegrasikan kegiatan pengukuran hasil belajar dengan

keseluruhan proses belajar (Gloria, 2012: 2-5).

Karakteristik utama penilaian kinerja tidak hanya mengukur hasil belajar

siswa saja, tetapi secara lengkap memberi informasi yang lebih jelas

tentang proses pembelajaran. Dengan perkataan lain penilaian kinerja

merupakan proses yang menyertai seluruh kegiatan belajar dan pem-

belajaran dengan cara siswa mempertunjukkan kinerjanya. Seperti yang

dikemukakan Drake (2000) bahwa penilaian kinerja adalah alat untuk

memperbaiki cara guru mengajar dan cara belajar siswa. Oleh karena itu,
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penilaian kinerja dapat dijadikan alternatif penilaian bagi menumbuhkan

motivasi siswa dalam belajar karena melalui penilaian ini siswa dapat

belajar dari banyak hal, misalnya dari: (1) pengalaman selama menger-

jakan tugas-tugas kelompok atau individu yang diberikan pendidik, (2)

kegiatan membaca buku-buku, jurnal, majalah, koran atau internet, (3)

hasil-hasil penelitian, project, exhibition atau demontrasi, (4) hasil

observasi atau hasil wawancara yang dilakukan siswa, (5) kumpulan hasil

karya siswa dalam bentuk portofolio, (6) mengerjakan tes pilihan ganda

yang diperluas, yakni tes yang menuntut peserta tes bukan hanya memilih

jawaban yang dianggap benar tetapi juga tes ini menuntut peserta tes

berpikir tentang alasan mengapa memilih jawaban tersebut sebagai

jawaban yang benar, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan terjadi

proses perubahan perilaku siswa menuju kondisi belajar yang lebih baik

dan pada akhirnya diharapkan kegiatan belajar menjadi bagian dari

kehidupan dan kebutuhan hidupnya (Kusmarini, 2007: 5).

Penilaian kinerja memiliki kekuatan apabila dibandingkan dengan

penilaian tradisional. Kekuatan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

(1) siswa dapat mendemonstrasikan suatu proses; (2) proses yang

didemonstrasikan dapat diobservasi langsung; (3) menyediakan evaluasi

lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa macam penalaran, kemampuan

lisan, dan keterampilan-keterampilan fisik; (4) adanya kesepakatan antara

guru dan siswa tentang kriteria penilaian dan tugas-tugas yang akan diker-

jakan; (5) menilai hasil pembelajaran dan keterampilan-keterampilan yang
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kompleks; (6) memberi motivasi yang besar bagi siswa; serta (7) mendo-

rong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan yang nyata. Selain

memiliki kekuatan, penilaian kinerja memiliki juga beberapa keterbatasan

yaitu; (1) sangat menuntut waktu dan usaha; (2) pertimbangan (judgement)

dan penskoran sifatnya lebih subyektif; (3) lebih membebani guru; dan (4)

mempunyai reliabilitas yang cenderung rendah. Meskipun penilaian ki-

nerja memiliki keterbatasan, penilaian kinerja tetap perlu dilaksanakan

pada pembelajaran biologi untuk mengatasi kelemahan dari tes dalam

menilai siswa (Wulan, 2007: 2-3).

C. Lembar Kerja Siswa (LKS)-praktikum

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains dalam pendidikan di Indonesia

merupakan mata pelajaran yang penting. Ini dapat dilihat bahwa mata

pelajaran ilmu pengetahuan diajarkan dari sejak dini seperti di tingkat

Sekolah Dasar. Untuk mempelajari IPA tidak hanya cukup dengan

memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan membaca, namun

dengan menggunakan percobaan siswa akan dapat lebih memahami.

Metode percobaan memerlukan adanya suatu sarana penunjang yang baik

agar pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode ini dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu sarana penunjang yang

digunakan oleh guru adalah Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai lembar

petunjuk percobaan (Afifah, 2015: 2).
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Lembar kegiatan siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang

harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa

petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Lembar

kegiatan untuk mata pelajaran IPA harus disesuaikan dengan pendekatan

pembelajaran IPA, salah satu pendekatan yang disarankan yaitu

pendekatan keterampilan proses. Untuk pembuatan LKS baik untuk

eksperimen maupun non-eksperimen, ada dua hal yang harus dikerjakan

guru dalam mengembangkan keterampilan proses, yaitu mengikuti

langkah-langkah penyusunan LKS dan memperhatikan aturan-aturan

penyusunan LKS sebagai media hands-outs dalam pembelajaran.

Ada dua jenis bentuk LKS untuk pembelajaran IPA yakni LKS untuk

praktikum dan LKS non praktikum atau lembar kerja diskusi. LKS untuk

praktikum berupa lembar kerja yang memuat petunjuk praktikum yang

menggunakan alat-alat dan bahan-bahan. LKS non praktikum berupa

lembar kegiatan yang memuat teks yang menuntun siswa melakukan

kegiatan diskusi suatu materi pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang

berhubungan langsung dengan teks atau wacana (Devi, Renny, dan

Khairuddin, 2009: 32-33).

Dalam melakukan praktikum, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan maka perlulah dibuat LKS yang berfungsi sebagai pedoman

dalam melakukan praktikum. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan

bahan ajar cetak yang satu ini. Lembar kegiatan siswa atau biasa disingkat

LKS pada umumnya dibeli dan bukan dibuat sendiri oleh guru. Padahal,
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LKS sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh guru yang bersangkutan.

Sehingga LKS dapat lebih menarik serta lebih kontekstual dengan situasi

dan kondisi sekolah.

Lembar kegiatan siswa yang telah dimiliki oleh peserta didik selama ini

belum mampu membantu dalam menemukan konsep, karena hanya berisi

materi dan soal-soal. LKS yang seperti itu sangat kurang sekali dalam

mendidik atau mengembangkan beberapa kecerdasan yang dimiliki siswa.

“The text or worksheets for learning science must be based on subject

matter, strategies, and must develop the student process skills as well as

critical thinking’. Yang memiliki pengertian ialah lembar kerja untuk

pembelajaran sains harus berdasarkan pada subyek masalah, strategi, dan

juga harus mengembangkan keterampilan proses sains (Fauzi, 2015: 2-3).

Lembar kerja siswa yang mampu mengakomodasi keterampilan proses

sains dapat terlihat pada setiap langkah-langkah kegiatan yang akan

dilakukan oleh siswa. Khususnya pada bagian awal LKS, setelah  tujuan

percobaan tidak ada ringkasan materi tetapi sebuah bacaan atau fenomena.

Dari bacaan tersebut, siswa diminta membuat sebuah pertanyaan (rumusan

masalah), yang harus dijawab sendiri oleh siswa (hipotesa). Baru

kemudian siswa melakukan kegiatan praktikum atau percobaan untuk

menguji hipotesa mereka. Pada tahap ini siswa beraktifitas dan bekerja

sama dalam kelompok untuk menemukan berbagai fakta terkait dengan

praktik yang dilakukan.
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LKS yang mampu mengakomodasi KPS ini diharapkan dapat

menumbuhkan motivasi bagi siswa untuk lebih ingin tahu apa, dan

mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Dengan mengetahui sebuah

fenomena bisa terjadi, siswa dapat menentukan bagaimana mereka harus

bersikap terhadap fenomena tersebut, sehingga siswa terbiasa berpikir

secara ilmiah (Janawi, 2015: 5-6).



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada semester genap bulan Februari-Maret di

SMP se-Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung tahun pelajaran

2016/2017.

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru IPA kelas VII di SMP se-

Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung yang melakukan

praktikum IPA dengan jumlah 11 orang. Sampel pada penelitian ini adalah

guru IPA kelas VII di SMP yang melaksanakan praktikum materi

organisasi kehidupan yang terdiri dari 5 sekolah yaitu SMPN 13 Bandar

Lampung sebanyak 1 orang, SMP IT Daarul Ilmi sebanyak 1 orang, SMP

Budaya sebanyak 1 orang, SMPN 26 Bandar Lampung sebanyak 1 orang,

dan SMPN 28 Bandar Lampung sebanyak 2 orang, dengan total

keseluruhan sampel yakni berjumlah 6 orang. Pengambilan sampel pada

penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana teknik

ini didasarkan semata-mata atas pertimbangan peneliti yakni maksud



31

dilakukannya penelitian. Dalam hal ini pertimbangan peneliti yang

dimaksud adalah tidak semua populasi yang ada dalam penelitian dapat

dijadikan sampel, namun yang terpenting sudah mewakili dari keseluruhan

populasi yang ada. Untuk SMPN 13 Bandar Lampung, SMP IT Daarul

‘Ilmi, SMPN 26 Bandar Lampung, dan SMPN 28 Bandar Lampung,

populasi guru tidak semua dijadikan sampel karena terdapat guru yang

tidak bersedia untuk dijadikan sampel karena alasan latar belakang

pendidikan guru yang bukan berasal dari bidang studi pendidikan Biologi

dan ada juga yang tidak bersedia karena alasan kesibukan guru yang juga

menjabat sebagai kepala sekolah dari sekolah tersebut. Hasil penelitian

dari teknik ini nantinya tidak untuk digeneralisasi, melainkan berupa

deskripsi tentang berbagai hal yang ditemukan dari penelaahan kasus (Ali

dan Asrori, 2014: 247).

Tabel 1. Persebaran Populasi dan Sampel Guru

Kode Sekolah Nama Sekolah Populasi Sampel Kurikulum
A SMP Negeri 13 Bandar

Lampung
2 1 K13

B SMP IT Daarul Ilmi 2 1 KTSP
C SMP Budaya 1 1 KTSP
D SMP Negeri 26 Bandar

Lampung
2 1 K13

E SMP Negeri 28 Bandar
Lampung

4 2 KTSP

Total 11 6
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C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain riset eksploratori.

Desain ini digunakan untuk survei yang dilakukan oleh ahli, studi kasus,

analisis data sekunder, dan riset yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif disini hanya bersifat mendeskripsikan makna data

yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya

(Jonathan, 2006: 81). Desain tersebut digunakan untuk riset awal yang

berfungsi menjelaskan dan mendefinisikan suatu masalah. Riset bersifat

awal ini tidak untuk mencari kesimpulan akhir. Penelitian dilakukan untuk

mendapatkan gambaran secara jelas mengenai profil pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan di SMP yang ada di Kecamatan Kemiling

Kotamadya Bandar Lampung.

D.  Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelak-

sanaan penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahapan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah:

a. Melakukan pendataan SMP se-Kecamatan Kemiling Kotamadya

Bandar Lampung.
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b. Membuat surat izin observasi (penelitian pendahuluan) ke Dekanat

FKIP Unila untuk ditujukan ke sekolah tempat dilaksanakan

penelitian.

c. Melaksanakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian,

untuk mendapatkan informasi tentang jumlah guru IPA kelas VII.

d. Menentukan jumlah guru sampel IPA kelas VII dari masing-masing

sekolah.

e. Menentukan jumlah perwakilan siswa kelas VII dengan teknik two

stage cluster random sampling. Menurut Nazir (2003: 315)

perwakilan siswa dari masing-masing sekolah diambil sebanyak 30%

siswa untuk mengisi angket dan 10% siswa untuk wawancara.

Sampel 10% siswa yang diwawancara di sampling dari 30% siswa

yang mengisi angket dari masing-masing sekolah.

f. Membuat kisi-kisi untuk instrumen wawancara kepada guru dan

siswa, serta angket tanggapan guru dan siswa mengenai pelaksanaan

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan.

g. Membuat instrumen penelitian yaitu angket tanggapan untuk guru

dan siswa, serta pertanyaan untuk wawancara kepada guru dan siswa

mengenai pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi

organisasi kehidupan.
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2. Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut:

a. Membuat surat izin penelitian sebagai surat pengantar lanjutan dari

surat penelitian pendahuluan yang sebelumnya sudah diberikan ke

sekolah dari Dekanat FKIP Unila untuk ditujukan ke sekolah tempat

dilaksanakan penelitian.

b. Mengamati pelaksanaan praktikum yang dilakukan oleh guru sampel

pada materi organisasi kehidupan yang sedang berlangsung dengan

menggunakan lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum

sesuai Tabel 10 halaman 51.

c. Mengamati permasalahan yang terjadi pada saat praktikum materi

organisasi kehidupan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa

menggunakan lembar observasi permasalahan praktikum sesuai

Lampiran 6 halaman 171-182.

d. Mendokumentasikan kegiatan praktikum pada materi organisasi

kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk foto

yang terlampir pada Lampiran 15 halaman 253-255.

e. Memberikan instrumen berupa angket mengenai pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan kepada guru sampel dan

perwakilan siswa setelah pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan.

f. Melakukan wawancara kepada guru sampel dan perwakilan siswa

mengenai pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan.
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g. Meminta kepada guru sampel perangkat pembelajaran yang berupa

LKS-praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum materi

organisasi kehidupan yang terlampir pada Lampiran 9 halaman 201-

213

h. Meminta guru sampel mengisi lembar biodata guru IPA untuk diisi;

hasil pengisian biodata guru IPA terlampir pada Lampiran 5 halaman

159-170.

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data

1. Jenis Data

Jenis data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh

dari instrumen berupa angket dan wawancara. Data sekunder diperoleh

dari: (a) hasil pengamatan yang diambil saat observasi menggunakan

instrumen yaitu: 1) lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan; 2) lembar observasi permasalahan

praktikum materi organisasi kehidupan; dan (b) perangkat pembelajaran

yang diperoleh dari guru berupa Lembar Kerja Siswa praktikum/Lembar

Kerja Peserta Didik praktikum (LKS-praktikum/ LKPD-praktikum)

materi organisasi kehidupan, dan biodata guru IPA.
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2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan triangulasi

instrumen, yaitu penggunaan beberapa instrumen untuk mengumpulkan

data dalam penelitan. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu:

a. Angket

Angket tanggapan guru bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi guru terhadap

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, serta evaluasi

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru,

sedangkan angket tanggapan siswa bertujuan untuk mengetahui

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi siswa

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, serta

pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh

siswa. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe

tertutup. Pernyataan pada angket tanggapan guru dan siswa terhadap

pelaksanaan praktikum diberikan kepada guru sampel, kemudian

dikumpulkan setelah selesai diisi. Tabel kisi-kisi angket yang

digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3,

sebagai berikut:
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Tabel 2. Kisi-kisi Angket Tanggapan Guru tentang
Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

No
Aspek yang

diamati
Deskripsi Aspek

Nomor Soal
Total
soal Skor

Maksimal
Positif Negatif

1. Pelaksanaan
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

a. Waktu
pelaksanaan
praktikum

1, 8, 22 11, 26,
21

6 6

b. Bahan ajar 23, 18,
27

4, 7, 19 6 6

c. Tata cara atau
panduan
pelaksanaan
praktikum

6 24 2 2

d. Peran guru
dalam
pelaksanaan
praktikum

5, 10 31, 13 4 4

e. Ketersediaan
alat dan
bahan

12, 16 9, 32 4 4

f. Kesesuaian
praktikum
dengan materi

14, 28 2, 17 4 4

g. Penilaian
pelaksanaan
praktikum

25, 29,
30

3, 20, 15 6 6

2. Motivasi
guru
terhadap
pelaksanaan
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

h. Keinginan
dari dalam
diri guru

8 2 2 2

i. Keinginan
dari dalam
diri siswa

4 7 2 2

j. Keinginan
dari
lingkungan

1, 5 3, 6 4 4

3. Evaluasi
laporan
hasil
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

k. Waktu
pengumpulan
laporan

19 13 2 2

l. Isi laporan
siswa

11, 9 6, 16 4 4

m. Peran guru
IPA

1, 3, 4,
5, 15

12, 8,
18, 17,

20

10 10

n. Penulisan
laporan

7 14 2 2

o. Pemahaman
guru dalam
pembuatan
penilaian

10 2 2 2

Total 30 30 60 60

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 203-205).
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Tabel 3. Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa tentang
Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

No.
Aspek yang

Diamati
Deskripsi Aspek

Nomor Soal
Total
soal

Skor
Maksimal

Positif Negatif

1. Pelaksanaan
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

a. Waktu
pelaksanaan
praktikum

1 12 2 2

b. Peran guru
dalam
pelaksanaan
praktikum

9, 2, 11 14, 8, 20 6 6

c. Ketersediaan
alat dan
bahan

3, 13, 15 10, 7, 19 6 6

d. Kesesuaian
praktikum
dengan
materi ajar

4, 5 17, 16 4 4

e. Tempat
pelaksanaan
praktikum

6 18 2 2

2. Motivasi
siswa
terhadap
pelaksanaan
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

f. Keinginan
dari dalam
diri siswa

1, 5 9, 2 4 4

g. Keinginan
dari
lingkungan

10, 12 3, 6 4 4

h. Rasa ingin
tahu siswa

4, 8 14, 13 4 4

i. Kesiapan
siswa

7, 15 11, 16 4 4

3. Pembuatan
laporan
hasil
praktikum
materi
organisasi
kehidupan

j. Pembuatan
laporan

3, 6, 7 5, 12, 9 6 6

k. Penilaian
laporan

1, 10, 11 13, 8, 14 6 6

l. Kendala
pembuatan
laporan

15, 16 2, 4 4 4

Total 26 26 52 52

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 203-205).

b. Wawancara

Wawancara kepada guru bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi guru terhadap
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pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, serta evaluasi

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru,

sedangkan wawancara kepada siswa bertujuan untuk mengetahui

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi

siswa terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan, serta pembuatan laporan hasil praktikum materi

organisasi kehidupan oleh siswa. Wawancara dilakukan kepada

guru sampel dan perwakilan siswa sebanyak 10% sebagai data

pendukung terhadap data angket yang diberikan. Sampel 10%

siswa yang diwawancara di sampling dari 30% siswa yang mengisi

angket. Wawancara dalam penelitian ini termasuk wawancara

terstruktur yang dilakukan oleh peneliti. Tabel kisi-kisi wawancara

yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 dan

Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 4. Kisi-kisi Wawancara kepada Guru tentang Pelaksanaan
Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

No.
Aspek yang Diamati

Deskripsi Aspek Nomor soal
Pertanyaan

Total

1. Pelaksanaan
praktikum materi
organisasi kehidupan

a. Waktu Pelaksanaan
Praktikum

5, 6, 7, 8, 9 17

b. Bahan ajar 11, 12

c. Tata cara atau
panduan
pelaksanaan
praktikum

10

d. Peran guru dalam
pelaksanaan
praktikum

13

e. Ketersediaan alat
dan bahan

1, 2, 3, 4

f. Kesesuaian 14
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No.
Aspek yang Diamati

Deskripsi Aspek Nomor soal
Pertanyaan

Total

praktikum  dengan
materi

g. Penilaian
pelaksanaan
praktikum

15, 16, 17

2. Motivasi guru
terhadap pelaksanaan
praktikum materi
organisasi kehidupan

h. Keinginan dari
dalam diri guru

18 2

i. Keinginan dari
lingkungan

19

3. Evaluasi laporan hasil
praktikum materi
organisasi kehidupan

j. Isi laporan siswa 23, 24 8

k. Peran guru IPA 20, 21, 22

l. Pemahaman guru
dalam pembuatan
penilaian

25, 26, 27

Total 27

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 108-109).

Tabel 5. Kisi-kisi Wawancara kepada Siswa tentang Pelaksanaan
Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

No. Aspek yang Diamati Deskripsi Aspek
Nomor Soal
Pertanyaan

Total
soal

1. Pelaksanaan
praktikum materi
organisasi kehidupan

a. Waktu pelaksanaan
praktikum

1, 10

b. Peran guru dalam
pelaksanaan
praktikum

2, 3, 4,

c. Ketersediaan alat
dan bahan

7, 8,

d. Kesesuaian
praktikum dengan
materi ajar

9, 10,

e. Tempat
pelaksanaan
praktikum

5, 6

2. Motivasi siswa
terhadap pelaksanaan
praktikum materi
organisasi kehidupan

f. Keinginan dari
dalam diri siswa

11, 12, 16, 19 10

g. Keinginan dari
lingkungan

13,

h. Rasa ingin tahu
siswa

14, 17, 18
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No. Aspek yang Diamati Deskripsi Aspek
Nomor Soal
Pertanyaan

Total
soal

i. Kesiapan siswa 15, 20

3. Pembuatan laporan
hasil praktikum
materi organisasi
kehidupan

j. Pembuatan laporan 21, 23, 27, 30 11

k. Penilaian laporan 22, 24, 25, 26,
28, 29, 31

Total 31

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 108-109).

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan

praktikum dengan menggunakan lembar observasi tahapan

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan. Kemudian

mendata permasalahan dari kegiatan pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan yang terjadi dengan menggunakan lembar

observasi permasalahan praktikum. Selain itu, pada observasi ini

dilakukan juga kegiatan merekam kegiatan praktikum dalam

bentuk foto. Selanjutnya meminta perangkat pendukung berupa

LKS-praktikum /LKPD-praktikum/penuntun praktikum materi

organisasi kehidupan dan biodata guru IPA kepada guru yang

bersangkutan untuk melengkapi data pendukung observasi.

F. Teknik Analisis Data

1. Angket

Data angket tanggapan guru dan siswa dianalisis secara deskriptif

menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan yang dilakukan

dalam teknik analisis data pada model tersebut yaitu reduksi data,
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model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Teknik ini

digunakan untuk menganalisis data secara interaktif dan berlangsung

terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh (Emzir, 2011:

129-135). Berikut ini prosedur teknik analisis data angket:

a. Angket Tanggapan Guru

1. Menghitung skor angket tanggapan guru

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 jika guru

menjawab “Ya” dan akan bernilai 0 jika guru menjawab

“Tidak”, lalu pernyataan negatif bernilai 0 jika guru menjawab

“Ya” dan akan bernilai 1 jika guru menjawab “Tidak”. Angket

tanggapan guru terhadap pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan berisi 32 pernyataan yang terdiri dari 16

pernyataan positif dan 16 pernyataan negatif, motivasi guru

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

berisi 8 pernyataan yang terdiri dari 4 pernyataan positif dan 4

pernyataan negatif, serta evaluasi laporan hasil praktikum

materi organisasi kehidupan yang berisi 20 pernyataan yang

terdiri dari 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif

(item pernyataan terlampir pada Lampiran 1 halaman 79-108).

2. Menghitung persentase skor angket tanggapan guru dengan

menggunakan rumus% = 100%
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Keterangan: n = skor yang diperoleh guru sampel; N = skor
total yang seharusnya diperoleh guru sampel; dan
% = persentase kegiatan praktikum yang
dilaksanakan oleh guru sampel (dimodifikasi dari
Trianto, 2015: 256).

3. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan
rumus:

Persentase rata-rata = x 100%

Sumber : dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205).

4. Menentukan kriteria dari persentase angket tanggapan guru

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

Tabel 6. Kriteria Persentase Angket Tanggapan Guru terhadap
Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

No. Persentase (%) Kriteria
1. 81 – 100 Sangat baik
2. 61 – 80 Baik
3. 41 – 60 Cukup baik
4. 21– 40 Kurang baik
5. 0-20 Sangat kurang baik

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111-115).

5. Melakukan tabulasi data temuan pada angket tanggapan guru

berdasarkan klasifikasi yang dibuat berdasarkan Tabel 2,

bertujuan untuk memberi persentase, rata-rata, dan kriteria dari

setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket
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Tabel 7. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Guru terhadap
Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

Responden
(Siswa)

Persentase Deskripsi Aspek
(%) Rata-rata Kriteria

1 2 3 Dst.
1 +

-
2 +

-
3 +

-
4 +

-

Dst.
+
-

Keterangan: + = pernyataan positif; -: pernyataan negatif
(dimodifikasi dari Rahayu dalam Nurmala, 2014: 37).

b. Angket Tanggapan Siswa

1. Menghitung skor angket tanggapan siswa

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 jika siswa

menjawab “Ya” dan akan bernilai 0 jika siswa menjawab

“Tidak”, sedangkan pernyataan negatif bernilai 0 jika siswa

menjawab “Ya” dan akan bernilai 1 jika siswa menjawab

“Tidak”. Angket tanggapan siswa terhadap pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan berisi 20 pernyataan

yang terdiri dari 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan

negatif, motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan berisi 16 pernyataan yang terdiri dari 8

pernyataan positif dan 8 pernyataan negatif, dan pembuatan

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan yang

berisi 16 pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan positif dan
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8 pernyataan negatif (item pernyataan terlampir pada Lampiran

2 halaman109-118).

2. Menghitung presentase skor angket tanggapan siswa dengan

menggunakan rumus% = 100%
Keterangan:n = skor yang diperoleh perwakilan siswa; N =

skor total yang seharusnya diperoleh perwakilan
siswa; dan % = persentase kegiatan praktikum
yang dilaksanakan oleh siswa (dimodifikasi dari
Trianto, 2015: 256).

3. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan
rumus:

Persentase rata-rata = x 100%

Sumber : dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205).

4. Menentukan kriteria dari persentase angket tanggapan guru

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

sesuai Tabel 6 halaman 43.

5. Melakukan tabulasi data temuan pada angket tanggapan siswa

berdasarkan klasifikasi yang dibuat pada Tabel 3, bertujuan

untuk memberi persentase, rata-rata, dan kriteria persentase

dari setiap jawaban berdasarkan pernyataan angket
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Tabel 8. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa terhadap
Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

Responden
(Siswa)

Persentase Deskripsi Aspek (%)

1 2 3 Dst.

+ - + - + - + -
1
2
3
4

Dst.
Rata-rata
Kriteria

Keterangan: + = pernyataan positif; -: pernyataan negatif (dimodifikasi dari
Rahayu dalam Nurmala, 2014: 37).

2. Wawancara

Data wawancara tanggapan guru dan siswa dianalisis secara

deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman. Tahapan

yang dilakukan dalam teknik analisis data pada model tersebut

yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan

(Emzir, 2011: 129-135). Wawancara berguna untuk menyertai dan

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data angket.

Berikut ini prosedur teknik analisis data wawancara:

a. Wawancara kepada guru

1. Pengolahan data dari wawancara kepada guru terhadap aspek

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi

guru terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan, serta evaluasi laporan hasil praktikum materi

organisasi kehidupan oleh guru. Jawaban dari pertanyaan

wawancara tersebut telah dianalisis dan dikelompokkan
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berdasarkan tiga aspek yang telah disebutkan diatas, lalu

digeneralisasi dan digunakan sebagai data pendukung untuk

memperkuat data dari angket. Daftar pertanyaan wawancara

kepada guru terdiri dari 27 pertanyaan. Penilaian wawancara

dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan sebanyak 17 pertanyaan, motivasi guru

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

sebanyak 2 pertanyaan, serta evaluasi laporan hasil praktikum

materi organisasi kehidupan oleh guru sebanyak 8 pertanyaan

(item pertanyaan terlampir pada Lampiran 3 halaman 119-

140).

b. Wawancara kepada siswa

1. Pengolahan data wawancara kepada siswa terhadap aspek

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, motivasi

siswa terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi

kehidupan, serta pembuatan laporan hasil praktikum materi

organisasi kehidupan oleh siswa. Jawaban dari pertanyaan

wawancara tersebut telah dianalisis dan dikelompokkan

berdasarkan tiga aspek yang telah disebutkan di atas, lalu

digeneralisasi dan digunakan sebagai data pendukung untuk

memperkuat data dari angket. Daftar pertanyaan wawancara

kepada siswa terdiri dari 31 pertanyaan. Penilaian wawancara

dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan sebanyak 10 pertanyaan, motivasi siswa
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terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan

sebanyak 10 pertanyaan, serta pembuatan laporan hasil

praktikum materi organisasi kehidupan sebanyak 11

pertanyaan (item pertanyaan terlampir pada Lampiran 4

halaman 141-158).

3. Biodata Guru IPA

Biodata guru IPA akan dianalisis secara deskriptif yang memuat tentang

pengalaman mengajar, jenjang pendidikan sarjana yang pernah di

tempuh, pelatihan yang pernah diikuti, serta pelatihan pelaksanaan

praktikum yang pernah diikuti. Biodata guru IPA merupakan data

pendukung dari penelitian ini untuk memperkuat deskripsi dari data

utama yakni dari angket dan wawancara. Data biodata guru IPA ini juga

berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari

analisis pelaksanaan praktikum (item pertanyaan terlampir pada

Lampiran 5 halaman 159-170).

4. Lembar Kerja Siswa Praktikum (LKS-praktikum)/ Lembar Kerja
Peserta Didik Praktikum (LKPD-praktikum)/ Penuntun
Praktikum Materi Organisasi Kehidupan

LKS-praktikum/LKPD-praktikum/Penuntun praktikum akan dianalisis

secara deskriptif dengan teknik crosscheck (pencocokan). LKS-

praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum berguna untuk

menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis

tahapan pelaksanaan praktikum.
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a. Lembar penilaian penyusunan LKS-praktikum/LKPD-

praktikum/penuntun praktikum oleh guru

Tabel 9. Lembar Penilaian Penyusunan LKS-praktikum/LKPD-
Praktikum/penuntun praktikum oleh Guru materi
Organisasi Kehidupan

No Aspek yang dinilai Penilaian
Ya (1) Tidak

(0)
1 Format penyusunan

a. Menuliskan Judul
b. Menuliskan Tujuan

c. Mencantumkan Petunjuk pengerjaan

d. Mencantumkan Kolom identitas
siswa

e. Mencantumkan Alat
f. Mencantumkan Bahan
g. Mencantumkan Prosedur Percobaan

h. Menyediakan ruang yang cukup
pada LKS sehingga siswa dapat
menulis atau menggambar sesuatu

i. Menyediakan ruang untuk siswa
menulis kesimpulan

Jumlah
2 Keterbacaan

a. Menggunakan tata bahasa yang
sesuai dengan EYD

b. Menggunakan kalimat yang tidak
menimbulkan ambiguitas

c. Menggunakan susunan kalimat yang
efektif

d. Menggunakan font dan ukuran huruf
yang mudah dibaca

e. Mengusahakan keserasian
perbandingan besarnya huruf dengan
gambar/grafik/tabel

Jumlah
3. Kemenarikan

a. Tata letak bagian-bagian LKS
teratur dan padu

b. Jarak antar bagian LKS proporsional
c. Menggunakan variasi jenis dan

ukuran font secara serasi

Jumlah

4. Isi
a. Materi pada LKS sesuai dengan KD
b. Kegiatan dalam LKS sesuai dengan

kompetensi yang harus dicapai pada
KD
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No Aspek yang dinilai Penilaian
Ya (1) Tidak

(0)
c. Kegiatan dalam LKS sesuai dengan

strategi pembelajaran dalam RPP
d. Gambar/tabel/grafik/ yang

dicantumkan bermakna/berfungsi

Jumlah
5. Kegiatan dalam LKS mampu mengakomodasi proses belajar IPA

yang sesuai dengan keterampilan proses sains terpadu, yaitu
mengarahkan siswa untuk:

a) Merumuskan hipotesis
b) Menentukan variabel
c) Melakukan eksperimen/

penyelidikan
d) Mengintepretasikan data

Jumlah

Sumber: dimodifikasi dari Winsi (2014: 38)

b. Menghitung persentase skor LKS-praktikum/LKPD-

praktikum/penuntun praktikum dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

Penilaian LKS-praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum

jika sesuai dengan aspek yang dinilai maka mendapat skor 1 dan

yang tidak sesuai dengan aspek mendapat skor 0.

% = 100%

Keterangan: % = persentase kemampuan guru dalam menyusun
LKS-praktikum /LKPD-praktikum/penuntun
praktikum, n = skor yang diperoleh guru dalam
menyusun LKS-praktikum/LKPD-
praktikum/penuntun praktikum, N = skor maksimal
dalam menyusun LKS-praktikum/LKPD-
praktikum/penuntun praktikum yang dilakukan oleh
guru (dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256).

c. Menentukan kriteria penilaian kemampuan guru dalam menyusun

LKS-praktikum/LKPD-praktikum/Penuntun praktikum materi

organisasi kehidupan sesuai Tabel 6 halaman 43.



51

5. Penilaian Tahapan Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi
Kehidupan

Penilaian dilakukan secara langsung pada saat pelaksanaan praktikum

materi organisasi kehidupan sedang terlaksana. Adapun pelaksanaan

praktikum diamati dengan melihat kompetensi dasar pada Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13) materi

organisasi kehidupan, kemudian dinilai menggunakan lembar observasi

yang berisi tentang aspek-aspek tahapan pelaksanaan praktikum. Cara

penganalisisan dengan menggunakan lembar ini yakni dengan cara

memberikan skor 1 untuk setiap langkah terlaksana dan memberi skor 0

untuk setiap langkah yang tidak terlaksana.

a. Lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan

Tabel 10. Lembar Observasi Tahapan Pelaksanaan Praktikum
Materi Organisasi Kehidupan

No. Tahapan Langkah-langkah
Terlaksana

(1)
Tidak

(0)

1. Persiapan A. Guru
mempersiapkan
tempat pelaksanaan
praktikum

B. Guru
mempersiapkan alat
praktikum

C. Guru
mempersiapkan
bahan praktikum

D. Guru memberikan
intruksi penggunaan
alat praktikum

E. Guru memberikan
intruksi penggunaan
bahan praktikum

F. Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
bertanya mengenain
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No. Tahapan Langkah-langkah
Terlaksana

(1)
Tidak

(0)

instruksi yang telah
disampaikan

G. Guru menjelaskan
tujuan praktikum
kepada siswa

H. Guru memberikan
motivasi kepada
siswa

I. Guru memberikan
LKS-praktikum
kepada siswa

Jumlah

2. Pelaksanaan J. Siswa
menggunakan alat
yang disediakan

K. Siswa
menggunakan
bahan yang
disediakan

L. Siswa
melaksanakan
kegiatan praktikum,
seperti:

a) mengamati
b) mengumpulkan

data
c) mendiskusikan

d) mengerjakan
LKS-praktikum
yang telah
diberikan oleh
guru

e) menyimpulkan
hasil praktikum

M. Guru melakukan
observasi untuk
menilai pelaksanaan
praktikum yang
dilakukan siswa

Jumlah

3. Penutup N. Guru meminta
siswa untuk
mengumpulkan
LKS-praktikum
yang telah
dikerjakan

O. Guru dan siswa
mendiskusikan
masalah-masalah
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No. Tahapan Langkah-langkah
Terlaksana

(1)
Tidak

(0)

yang terjadi selama
kegiatan praktikum

P. Guru dan siswa
membuat
kesimpulan dari
kegiatan praktikum
yang telah
dilaksanakan

Q. Guru memeriksa
kebersihan dan
kondisi alat

R. Guru menyimpan
kembali semua
perlengkapan yang
telah digunakan

S. Guru meminta
siswa untuk
membuat laporan
praktikum  materi
organisasi
kehidupan

Jumlah

Sumber: dimodifikasi dari Byarlina dalam Hidayati (2012: 11-12).

b. Menghitung persentase skor tahapan pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa

menggunakan rumus sebagai berikut:

Setiap langkah terlaksana mendapat skor 1 dan jika langkah tidak

terlaksana mendapat skor 0.

% = 100%

Keterangan: % = persentase keterlaksanaan tahapan praktikum oleh
guru dan siswa, n = skor yang diperoleh guru dan
siswa dalam pelaksanaan tahapan praktikum, N = skor
maksimal dalam pelaksanaan tahapan praktikum oleh
guru dan siswa (dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256).

c. Menentukan kriteria penilaian tahapan pelaksanaan praktikum materi

organisasi kehidupan oleh guru dan siswa sesuai Tabel 6 halaman 43.
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6. Lembar Observasi Permasalahan Praktikum pada Materi
Organisasi Kehidupan

Lembar observasi permasalahan praktikum pada materi organisasi

kehidupan akan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi pada praktikum materi organisasi kehidupan.

Permasalahan praktikum yang dihadapi oleh guru ditinjau dari beberapa

indikator utama yaitu: (1) kelengkapan alat untuk melaksanakan

praktikum materi organisasi kehidupan; (2) kelengkapan bahan untuk

melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan; (3) ketepatan

waktu pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (4)

ketersediaan LKS-praktikum/LKPD-praktikum/penuntun praktikum

yang terlampir pada Lampiran 6 halaman 171-182).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP

kelas VII se-Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017 memiliki kriteria baik, penyusunan LKS-

praktikum yang dibuat oleh guru memiliki kriteria cukup baik, dan

tahapan pelaksanaan praktikum oleh guru dan siswa memiliki kriteria

baik.

2. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum pada materi

organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan Kemiling

Kotamadya Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 adalah tidak

adanya ruang laboratorium yang ideal, keterbatasan alat laboratorium

seperti mikroskop, silet/cutter tajam, pipet tetes, keterbatasan bahan

laboratorium seperti preparat awetan, tidak adanya laboran, kurangnya

kesiapan belajar siswa dan juga kesiapan guru dalam hal tersedianya

rancangan perangkat pembelajaran sebelum praktikum materi

organisasi kehidupan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

menyarankan untuk:

1. Peneliti harus memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai

pelaksanaan praktikum dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan

praktikum agar nantinya dapat melaksanakan praktikum yang ideal

sebagai calon guru biologi.

2. Guru harus mampu menjadi mediator, fasilitator, dan juga evaluator

sehingga pelaksanaan praktikum IPA-Biologi pada siswa dapat

berjalan dengan baik.

3. Sekolah harus bisa menjadi fasilitator untuk keberadaan ruang

laboratorium yang layak, ketersediaan alat dan bahan yang memadai,

dan mampu bekerjasama dengan guru IPA demi terciptanya

pembelajaran IPA yang ideal dan hasil yang maksimal.
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