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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU PENUNTUN PRAKTIKUM SISTEM GERAK
PADA MANUSIA DENGAN MODEL ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY

(ADI) UNTUK SISWA SMP KELAS VIII
DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

UUN FEBRIYANI

Kemampuan berargumentasi ilmiah siswa yang masih perlu diperbaiki disebabkan

oleh ketidaksesuaian model pembelajaran yang diterapkan dan sumber belajar

yang kurang relevan. Proses inkuiri ilmiah dengan Model ADI, dapat melatih

argumen siswa melalui praktikum. Kegiatan praktikum didukung oleh penuntun

praktikum yang juga disusun sesuai dengan model pembelajarannya. Oleh karena

itu, dalam penelitian ini dikembangkan Buku Penuntun Praktikum Sistem Gerak

pada Manusia dengan Model Argument-Driven Inquiry (ADI). Tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: 1) karakteristik buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia yang dipakai oleh sebagian besar guru SMP

di Kota Bandar Lampung dan yang dikembangkan dengan model ADI; 2) kondisi

optimum alat, bahan, dan prosedur praktikum; 3) penilaian pendidik; 4)

keterbacaan siswa; 5) keterlaksanaan kegiatan praktikum; dan 6) validitas dan

praktikalitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan.

Desain penelitian ini merupakan Research & Development (R&D) dengan

menggunakan model 4D oleh thiagarajan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu define,
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design, develop, dan disseminate. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya

sampai tahap develop. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan

instrumen berupa angket validasi buku penuntun praktikum, angket keterbacaan

siswa, lembar optimasi buku penuntun praktikum, dan lembar observasi

keterlaksanaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, karakteristik penuntun sistem gerak pada

manusia yang dipakai oleh guru SMP di Kota Bandar Lampung tidak

memfasilitasi kegiatan mengkomunikasikan sebagai bentuk pendekatan saintifik

Kurikulum 2013, sedangkan penuntun yang dikembangkan dengan model ADI

mendukung siswa untuk melatih kemampuan argumentasi. Kondisi optimum alat

dan bahan praktikum sistem gerak pada manusia yakni 5 torso rangka, 20 preparat

otot, 5 mikroskop, 20 gambar kelaianan tulang manusia dengan prosedur model

ADI. Validasi pendidik menghasilkan rerata skor keidealan 94% dengan kategori

“baik sekali”, hasil keterbacaan siswa terhadap buku penuntun praktikum

memiliki rerata skor keidealan 99% dan termasuk kategori “baik sekali”, hasil

optimasi memiliki nilai 3 dan 4 dengan keterangan argumen yang disusun lengkap

dan hasil uji keterlaksanaan dari seluruh kegiatan praktikum dengan

menggunakan buku penuntun yang dikembangkan memiliki rerata PKP yaitu 98%

dengan kriteria “hampir seluruh kegiatan terlaksana”. Berdasarkan hasil

penelitaian di atas, buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dinyatakan valid dan praktis.

Kata kunci: argument-Driven Inquiry (ADI), buku penuntun praktikum, sistem
gerak pada manusia
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia pendidikan di Abad 21 ini dicirikan dengan adanya

pertautan antar lintas bidang ilmu. Dengan adanya perkembangan teknologi,

maka akan muncul bidang ilmu baru seperti: kimiafisik, biokimia, biofisika,

dan bioteknologi. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam

dunia pendidikan. Memasuki era globalisasi saat ini, perkembangan didunia

pendidikan semakin pesat. Ilmu pengetahuan yang diajarkan semakin

berkompeten dan berbobot. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat

Gibson (1997 dalam Sudarisman, 2015: 29) bahwa tantangan yang terjadi pada

era globalisasi ditandai oleh adanya hiperkompetisi. Kompleksitas

permasalahan dunia global, persaingan bebas, serta situasi ketidakpastian ini

merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh setiap

individu untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan baik di masa sekarang.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi adanya kompetisi

persaingan di era globalisasi adalah menciptakan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas dan mampu beradaptasi yakni memiliki pemahaman

IPTEK yang tinggi dan beragam keterampilan yang mampu mendukung

dirinya dalam menghadapi persaingan yang terjadi dimasa sekarang, misalnya

keterampilan berfikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan
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keterampilan dalam berkomunikasi yang baik. Melalui dunia pendidikan,

kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan.

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kemajuan

bangsa di masa depan. Melalui pendidikan manusia sebagai subjek

pembangunan dapat dididik, dibina dan dikembangkan potensi-potensinya.

Pembenahan dan peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk

dilakukan, sehingga intelektualitas yang dimiliki SDM dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai proses tersebut diperlukan pendidik yang

dapat memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan

potensi serta kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah

pergeseran dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Sehingga

dalam proses pembelajaran yang dilakukan harus interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif dalam segala bidang dan menjadi bibit unggul dimasa yang akan datang

(BSNP, 2007: 14).

Kurikulum 2013 menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan

dengan pendekatan saintifik. Pendekatan ini memuat lima jenis kegiatan di

dalamnya yaitu: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

mengkomunikasikan (Emanuela, 2015: 270). Pembelajaran sains tidak terlepas

dengan kegiatan ilmiah, dimana peserta didik melakukan pengamatan tentang

fenomena alam. Dengan hal tersebut, akan muncul pertanyaan yang

mendorong siswa untuk melakukan percobaan, penyelidikan, atau penemuan.

Hasil dari penyelidikan, percobaan, atau penemuan yang dilakukan kemudian

harus dikomunikasikan dengan baik. Rangkaian belajar tersebut merupakan
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gambaran dari pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga siswa aktif dalam

belajar. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional seperti yang tertuang

dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003, bahwa Pendidikan Nasional

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab (Handayani dkk, 2014: 69).

Berdasarkan hasil analisis angket dan wawancara terhadap 25 guru IPA SMP

Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung yang menerapkan Kurikulum

2013, diketahui bahwa pemahaman sebagian besar (85%) guru tentang

pendekatan saintifik sudah baik. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi

terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai

dengan November 2016, diketahui bahwa aplikasi atau penerapan pendekatan

saintifik belum dilaksanakan secara optimal oleh guru. Pernyataan tersebut

didukung oleh hasil persentasi observasi video yang telah dilakukan. Hasil dari

observasi video menunjukan bahwa, guru yang telah menerapkan proses 5M

didalam kelas dengan urutan logis yaitu sebanyak 5%, sedangkan guru yang

telah menerapkan proses 5M didalam kelas tetapi dengan tahapan yang tidak

lengkap adalah 45%, dan guru yang tidak menerapkan proses 5M didalam

kelas yakni 50%. Sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah,

diskusi, dan tanya jawab.
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Berdasarkan hasil analisis angket dan wawancara terhadap 1.100 siswa

menunjukan bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh guru lebih

banyak menggunakan ceramah, dibandingkan metode yang lain seperti:

eksperimen, demonstrasi, dan inkuiri. Dengan demikian, pembelajaran masih

bersifat konvensional karena masih berpusat pada guru. Sementara siswa pasif

dalam belajar.

Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat, sehingga dapat

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang dirinya dan alam sekitar (BSNP, 2006: 167). Biologi sebagai salah satu

bidang IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami

konsep dan proses sains, sehingga siswa perlu dibantu untuk mengembangkan

sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan

memahami alam sekitar. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 (2016: 3)

tentang standar proses, sedikitnya terdapat 4 model yang dapat diterapkan oleh

guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik.

Untuk memperkuat pendekatan saintifik, perlu diterapkan pembelajaran

berbasis penelitian yakni Inquiry Learning dan Discovery Learning, serta untuk

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menghasilkan karya

konstektual, sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran

yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yaitu Project Based

Learning dan Problem Based Learning.

Pembelajaran IPA di Indonesia khususnya pada kemampuan berargumentasi

masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan Kemendikbud (2012: 37)
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berdasarkan hasil survey TIMMS dan PIRLS menunjukkan bahwa 40% siswa

SMP di Indonesia memiliki kemampuan reasoning dalam kategori rendah.

Hasil tersebut bersesuaian dengan hasil tes kemampuan argumentasi ilmiah

yang dilakukan di salah satu SMP Negeri di Kota Bandung pada materi gaya

dan gerak, hasilnya menunjukkan lebih dari 50% siswa tidak mampu

memberikan argumentasi dalam menjawab persoalan sains mengenai materi

gaya dan gerak. Hanya sedikit siswa mampu memberikan argumentasi dalam

menjawab persoalan tersebut namun tidak dilandasi oleh teori/konsep dan

alasan yang relevan (Ginanjar, 2014: 2). Meskipun umumnya pembelajaran

IPA di kelas lebih menekankan pada kerja praktek, akan tetapi dalam

pembelajaran IPA keterampilan berkomunikasi melalui serangkaian wacana

ilmiah seperti diskusi dan argumentasi, serta memberikan alasan untuk mencari

dukungan merupakan proses yang sangat penting (Briker & Bell, 2008: 55).

Konsep-konsep yang diajarkan dalam IPA bukan sebagai konsep ’’jadi’’ yang

harus diterima begitu saja oleh siswa, namun dibelajarkan melalui konstruksi

wacana argumentatif yang merupakan esensi praktek inkuiri ilmiah. Melalui

proses inkuiri ilmiah, proses pembelajaran semakin difokuskan untuk

memberikan kesempatan kepada siswa dalam menggunakan keterampilan

berpikir secara ilmiah, berargumentasi dengan baik, dan terlibat langsung

dalam belajar (Driver, dkk, 2000: 289).

Salah satu model pembelajaran berbasis inkuiri adalah Argument-Driven

Inquiry (ADI). ADI adalah model yang digunakan dalam pembelajaran dan

mampu mengajarkan siswa untuk belajar bagaimana berpartisipasi aktif dalam



6

proses belajar dan menggunakan ide-ide untuk membangun konsep dalam

mempelajari ilmu pengetahuan alam. Tahapan-tahapan pembelajaran di dalam

ADI, terdiri atas identifikasi tugas, pengumpulan data, produksi argumen

tentatif, sesi interaktif argumentasi, penyusunan laporan penyelidikan, review

laporan, revisi laporan, dan diskusi reflektif. Tahapan tersebut dilakukan untuk

mencapai tiga aspek penting yang terdapat dalam pembelajaran dengan model

ADI, yaitu: 1) kemampuan siswa menggunakan penjelasan ilmiah dalam

pemecahan masalah, 2) menghasilkan penjelasan ilmiah dan argumentasi, 3)

berpartisipasi aktif dalam melakukan praktek ilmiah dan diskusi.

Rangkaian kegiatan pembelajaran yang tertuang pada model ADI sengaja

dirancang agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, mencari

pengalaman yang luas, menerima umpan balik dari seluruh proses penyelidikan

yang dilakukannya. Oleh karena itu, model ADI di kombinasikan dengan

kegiatan laboratorium melalui praktikum. Melalui kegiatan praktikum, siswa

lebih ditekankan untuk berperan layaknya ilmuan yang melakukan penelitian

sains dan melaksanakan penyelidikan, sehingga segala proses pembelajaran

yang dilakukan siswa mampu memberikan pengalaman belajar yang dapat

meningkatkan pengetahuannya (Sampson & Gleim, 2009: 466-470).

Kegiatan laboratorium merupakan bidang penting yang diperlukan untuk

pendidikan biologi. Peserta didik dapat menunjukkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi dalam kegiatan laboratorium berjenis inkuiri dengan berperan

aktif dalam melakukan percobaan, merancang prosedur percobaan, dan

menentukan pengamatan yang tepat serta membentuk kesimpulan ilmiah yang
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didasarkan pada temuannya. pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat

Kadayifcia, dkk. (2012: 802) bahwa peserta didik dapat menghasilkan

argumentasi ilmiah di laboratorium dengan mencari jawaban atas pertanyaan

penelitian terbuka yang diberikan kepada mereka melalui eksperimen.

Keberhasilan dan keefektifan dalam melaksanakan kegiatan ilmiah yaitu

praktikum, sangat ditunjang dengan adanya buku penuntun praktikum. Buku

penuntun praktikum merupakan salah satu bahan pembelajaran yang berisi

tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan praktikum dan berisi prosedur

praktikum, sehingga dapat membantu guru dan peserta didik dalam kelancaran

proses kegiatan praktikum. Digunakannya buku petunjuk praktikum dalam

kegitan praktek laboratorium bertujuan untuk mencegah dan mengurangi

dampak negatif yang ditimbulkan selama pelaksanaan praktikum. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Salirawati (2010: 5) bahwa penggunaan buku

petunjuk praktikum sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran IPA.

Oleh karenanya, penuntun praktikum yang digunakan siswa dalam belajar

harus berkualitas baik dari segi konten isi maupun prosedur yang tertuang

didalamnya.

Materi sistem gerak pada manusia dalam pelajaran IPA SMP kelas 8 dalam

Kurikulum 2013 membahas mengenai struktur dan fungsi dari tulang, sendi,

otot, serta macam-macam gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem

gerak. Materi tersebut sulit untuk diamati secara langsung oleh peserta didik,

sedangkan pelaksanaan pembelajaran materi sistem gerak pada manusia masih

sering dilakukan secara tekstual (mengacu pada buku teks pembelajaran).
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Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara terhadap 12 guru dari 25

sekolah SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung yang mengajar

kelas VIII, diketahui bahwa selama ini penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia yang digunakan adalah buku siswa sebanyak 92% dan LKS yang

disusun oleh guru yakni 8%. Berdasarkan hasil persentasi tersebut, diketahui

bahwa penuntun praktikum yang digunakan oleh guru tidak berbasis Model

Pembelajaran ADI. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis angket yang

menunjukan bahwa belum pernah ada guru di SMP/MTs Negeri dan Swasta di

Kota Bandar Lampung yang menggunakan Model ADI, dan belum ada

pembuatan penuntun praktikum yang sesuai dengan model tersebut.

Khususnya untuk melakukan kegiatan praktikum yang berbasis keterampilan

proses sains, penggunaan bahan ajar penting sebagai penunjang dalam proses

pembelajaran IPA untuk mendapatkan pengalaman belajar berupa keterampilan

sains. Oleh sebab itu, penuntun praktikum sebaiknya disusun sesuai dengan

model pembelajaran yang digunakan dan berbasis keterampilan proses sains.

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Zulaiha, dkk (2014: 87)

menyatakan bahwa, pengembangan buku penuntun praktikum berbasis

keterampilan proses sains tepat untuk dilakukan, karena untuk mendukung

proses belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan

proses, hingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-

konsep, teori-teori dan sikap ilmiah siswa itu sendiri yang akhirnya dapat

berpengaruh positif terhadap kualitas belajarnya.
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Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa penuntun

praktikum sangat penting guna meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan

praktikum. Dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan berargumentasi

dan mengetahui kelayakan penuntun praktikum yang akan dikembangkan,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Pengembangan Buku Penuntun Praktikum Sistem Gerak pada Manusia

dengan Model Argument-Driven Inquiry (ADI) untuk Siswa SMP Kelas VIII di

Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah secara umum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

yang dipakai oleh sebagian besar guru SMP di Kota Bandar Lampung dan

yang dikembangkan dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII ?

2. Bagaimana kondisi optimum alat, bahan, dan prosedur praktikum sistem

gerak pada manusia?

3. Bagaimana keterlaksanaan prosedur praktikum dengan menggunakan buku

penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI untuk

siswa SMP kelas VIII?

4. Bagaimana penilaian pendidik terhadap buku penuntun praktikum sistem

gerak pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII?

5. Bagaimana keterbacaan peserta didik terhadap buku penuntun praktikum

sistem gerak pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII?
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6. Bagaimana validitas dan praktikalitas buku penuntun praktikum sistem

gerak pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII yang

telah dikembangkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Karakteristik penuntun praktikum sistem gerak pada manusia yang dipakai

oleh sebagian besar guru SMP di Kota Bandar Lampung dan yang

dikembangkan dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII.

2. Kondisi optimum alat, bahan, dan prosedur praktikum sistem gerak pada

manusia

3. Keterlaksanaan prosedur praktikum dengan menggunakan buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP

kelas VIII.

4. Penilaian pendidik terhadap buku penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII.

5. Keterbacaan peserta didik terhadap buku penuntun praktikum sistem gerak

pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII.

6. Validitas dan praktikalitas buku penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII yang telah

dikembangkan.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat diantaranya

yaitu:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman berharga dalam

mengembangkan buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dengan model ADI sehingga peneliti dapat melakukan perbaikan dalam

proses pembelajara nantinya ketika menjadi seorang guru.

2. Bagi siswa

Buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI

yang telah dikembangkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan

pemahaman dan melatih kemampuan argumentasi siswa dalam belajar.

3. Bagi guru

Buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI

yang telah dikembangkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

guru untuk digunakan pada kegiatan praktikum di sekolah.

4. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti

lain dan memudahkannya jika ingin melakukan penelitian terkaitan dengan

pengembangan buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dengan model ADI.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka

peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Pengembangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

menyempurnakan produk yang sudah ada. Pada penelitian ini yang

dikembangkan adalah penuntun praktikum dengan menggunakan prosedur

4-D, yakni Define (pendefinisian), Design (perencanaan), Development

(pengembangan), dan Desseminate (penyebaran).

2. Model ADI merupakan model pembelajaran yang memiliki karakteristik

dalam mengembangkan argumentasi siswa melalui penyelidikan sehigga

dapat memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses

belajar. Tahapan-tahapan pembelajaran di dalam ADI yang akan diterapkan

dalam penelitian ini, terdiri atas identifikasi tugas, pengumpulan data,

produksi argument tentatif, sesi interaktif argumentasi, penyusunan laporan

penyelidikan.

3. Buku penuntun praktikum yang akan dikembangkan berisikan pendahuluan,

tujuan, pertanyaan penelitian, langkah kerja, argumen, sesi argumentasi, dan

laporan. Buku penuntun praktikum yang dikembangkan akan digunakan

oleh pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktikum di

laboratorium.

4. Materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem gerak pada manusia

yang tercantum pada kompetensi dasar 3.1 yakni memahami gerak pada

makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan

sistem gerak.
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5. Buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI

dapat digunakan dalam pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan

argumen siswa melalui penyelidikan (Ginanjar, 2014: 59).

6. Validitas dan praktikalitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan

akan ditentukan berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan oleh validasi

ahli dan praktisi. Adapun validator terdiri dari tiga dosen ahli biologi

dengan kriteria menyandang gelar S3, serta tiga orang praktisi yaitu guru

yang mengajar IPA di SMP dengan kriteria yakni menyandang gelar S1

jurusan biologi. Serta hasil uji praktikalitas yang dilakukan oleh siswa SMP

kelas VIII SMP Negeri 13 Bandar Lampung.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik IPA

Pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada situasi pendidikan. Pembelajaran merupakan

suatu usaha yang sengaja dirancang dengan terarah dan bertujuan agar orang

lain dapat memperoleh pengalaman yang bermakna sehingga menjadi faktor

yang sangat penting dalam kehidupan (BSNP, 2006: 30). Pembelajaran IPA

yang ditempuh pada jenjang sekolah menengah diharapkan dapat menjadi

wahana edukatif bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam

sekitar serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di

kehidupan sehari-hari. Penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik

baiknya tentang proses belajar siswa, agar dapat memberikan bimbingan dan

menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi siswa sehingga

tercipta pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman dan

keterampilan siswa (Hamalik, 2010: 36).

Menyelaraskan pembelajaran yang sesuai tuntutan zaman saja belum menjamin

keberhasilan suatu tujuan belajar dengan maksimal. Kegagalan pencapaian

suatu tujuan pembelajaran disebabkan oleh banyak hal, dua diantaranya adalah

kurangnya pemahaman guru tentang karakteristik bidang ilmu yang diajarkan

serta ketidaktahuan guru tentang hakikat bagaimana bidang ilmu tersebut
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dibelajarkan. Harlen (2002, dalam Sudarisman, 2015: 31) menyatakan bahwa

guru dalam mengajar harus sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai serta

harus memahami karakteristik dan hakikat apa yang sedang diajarkannya,

sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan

kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat

Tomo (2003: 24) bahwa pemahaman guru tentang hakikat sains merupakan hal

yang mendasar dalam menunjang pembelajaran yang berkompeten dan

berpotensial dalam memberikan peningkatan terhadap proses dan hasil belajar

sains di sekolah. Pemahaman tentang karakteristik materi dan hakikat

pembelajaran sangat penting, sebab berkaitan erat dengan bagaimana kesiapan

seorang guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran termasuk

menentukan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, pemilihan

strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta penilaian proses

dan hasil belajar.

IPA sebagai ilmu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu

yang lain. IPA merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari

makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek persoalan dan tingkat

organisasinya. Produk ilmu dalam biologi berwujud kumpulan fakta-fakta

maupun konsep-konsep sebagai hasil dari proses keilmuan biologi

(Yustiningtyas, 2015: 7). Oleh karena itu, dalam membelajarkan IPA harus

disesuaikan dengan hakikat dan karakteristik pembelajaran biologi, sehingga

ketercapaian hasil belajar yang dilaksanakan dapat maksimal. Carin (1997,

dalam Sudarisman, 2015: 31) menyatakan bahwa IPA pada hakikatnya

mengandung 4 unsur yaitu: proses (scientific processes), produk (scientific
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knowledge), sikap (scientific attitudes), dan teknologi. Proses yang terdapat

dalam IPA mengandung arti cara penerapan atau aktivitas ilmiah untuk

menggambarkan fenomena alam hingga diperoleh produk sains berupa fakta,

prinsip, hukum, atau teori. Apabila ditinjau dari aspek materinya, biologi

mengkaji tentang makhluk hidup, lingkungan dan hubungan antara keduanya.

Materi IPA tidak hanya berhubungan dengan fakta-fakta ilmiah tentang

fenomena alam yang konkret, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal atau obyek

yang abstrak seperti: proses-proses metabolisme kimiawi dalam tubuh. Sifat

obyek materi yang dipelajari dalam IPA sangat beragam, baik ditinjau dari

ukuran misal makroskopis, mikroskopis (bakteri atau virus yang bersifat

pathologi), bahasa (penggunaan bahasa Latin dalam nama ilmiah). Dengan

demikian, untuk merancang pembelajaran IPA diperlukan berbagai alat dukung

seperti penggunaan media pembelajaran dengan sarana laboratorium.

Laboratorium merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan

ilmiah. Pentingnya dalam proses pembelajaran yakni dengan adanya

laboratorium dapat memfasilitasi siswa untuk melakukan penyelidikan guna

melatih dan meningkatkan keterampilan dalam belajar IPA. Hal ini sangat

berkaitan dengan karakteristik Kurikulum 2013 revisi, dimana berlangsungnya

proses pembelajaran harus didasarkan dengan adanya pendekatan saintifik.

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dapat menjadikan

pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan, siswa dapat mengonstruksi

pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam

penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran
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berbasis pendekatan saintifik ini, siswa didorong lebih mampu dalam

mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau

mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun

pengalaman langsung (Emanuela, 2015: 270). Bidang IPA menyediakan

berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains,

sehingga siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan

proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Sesuai

dengan Permendikbud Nomor 22 (2016: 3) tentang standar proses, sedikitnya

terdapat 4 model yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Untuk memperkuat pendekatan

saintifik, perlu diterapkan pembelajaran berbasis penelitian yakni Inquiry

Learning dan Discovery Learning, serta untuk meningkatkan keterampilan

peserta didik dalam menghasilkan karya konstektual, sangat disarankan untuk

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah yaitu Project Based Learning dan Problem Based

Learning.

Pendekatan saintifik menuntut siswa untuk memiliki keterampilan ilmiah serta

berperan aktif dalam proses belajar, sehingga sangat diperlukan dalam

pembelajaran IPA, dikarenakan berkesesuaian dengan karakteristik materi

biologi yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti pemikiran

secara kritis, logis, analitis, bahkan kadang-kadang memerlukan pemikiran

yang terampil dalam mengkombinasi konsep-konsep yang berbeda menjadi

suatu gagasan utama yang memiliki makna pokok (Rustaman, 2010 dalam

Sudarisman, 2015: 32).
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B. Model Argument-Driven Inquiry (ADI)

Salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran IPA dan memiliki

karakteristik yang berpotesi untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam

berfikir secara sistematis, kritis, logis,dan analitis dalam belajar dan dapat

diaplikasikan ke dunia pendidikan yaitu model Argument-Driven Inquiry

(ADI). ADI adalah model yang digunakan dalam pembelajaran dan mampu

mengajarkan siswa untuk belajar bagaimana berpartisipasi aktif dalam proses

belajar dan menggunakan ide-ide untuk membangun konsep dalam

mempelajari ilmu pengetahuan alam. Siswa harus mampu menerapkan

pengetahuan sains untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

pembelajaran IPA yang diajarkan seharusnya bukan hanya penguasaan konsep

semata, akan tetapi siswa ditekankan agar dapat membangun konsep-konsep

pengetahuan yang diajarkan sehingga menjadi landasan berpikir dalam

menjalani kehidupan (Sampson & Gleim, 2009: 470).

Rangkaian kegiatan pembelajaran yang tertuang pada model ADI sengaja

dirancang agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, mencari

pengalaman yang luas, menerima umpan balik dari seluruh proses yang

dilakukannya selama proses penyelidikan (Sampson dkk, 2011). Kegiatan

laboratorium dengan model ADI lebih menekankan siswa untuk berperan

layaknya ilmuan yang melakukan penelitian sains. Kegiatan ini juga lebih

edukatif bagi siswa, karena siswa dapat berkesempatan untuk memperoleh

pengalaman dan belajar dari kesalahan serta dapat menerima umpan balik

seluruh proses kegiatan ilmiah yang dilakukan.
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Proses pertumbuhan pengetahuan sains sangat kompleks dan terus meningkat.

Oleh karena itu, sudah seharusnya sains diajarkan dengan pendekatan ilmiah.

Model ADI digunakan sebagai tangga yang dapat digunakan untuk mencapai

tujuan pembelajaran inkuiri dengan kegiatan ilmiah sebagai upaya dalam

mengembangkan keterampilan kognitif , afektif, dan psikomotor siswa

(Sampson & Gleim, 2009: 465). Siswa diarahkan untuk merencanakan dan

melaksanakan penyelidikan, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data

yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan, berkomunikasi, dan membenarkan

ide-ide mereka satu sama lain, sehingga segala proses pembelajaran yang

dilakukan siswa mampu memberikan pengalaman belajar yang dapat

meningkatkan pengetahuannya.

Secara keseluruhan, model ADI tepat digunakan dalam pembelajaran

dikarenakan menunjang dalam membantu siswa untuk mengembangkan

pemahaman yang lebih baik dalam belajar IPA. Model ADI menggabungkan

percobaan laboratorium berbasis inkuiri dengan bidang yang lain, seperti

membaca dan menulis dalam suatu cara agar dapat memacu dan mendukung

pembelajaran (Sampson & Gleim, 2009: 465). Seperti halnya keterampilan

menyimak, keterampilan berbicara juga sangat diperlukan karena kedua

keterampilan tersebut menduduki tempat utama dalam memberi dan menerima

informasi. Kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan, sehingga

orang lain dapat memahami informasi yang disampaikan telah menjadi

kebutuhan dasar bagi kehidupan setiap individu dalam masyarakat
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Berdasarkan hasil tes kemampuan argumentasi ilmiah yang dilakukan di salah

satu SMP Negeri di Kota Bandung pada materi gaya dan gerak, hasilnya

menunjukkan lebih dari 50% siswa tidak mampu memberikan argumentasi

dalam menjawab persoalan sains mengenai materi gaya dan gerak. Hanya

sedikit siswa mampu memberikan argumentasi dalam menjawab persoalan

tersebut namun tidak dilandasi oleh teori/konsep dan alasan yang relevan

(Ginanjar, 2014: 2). Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Kadayifci dkk.

(2012: 804) melalui penelitiannya pada kelas kimia di sebuah Universitas di

Turki berkesimpulan bahwa melalui ADI dalam pembelajaran dapat ditemukan

hubungan yang erat antara kelemahan mahasiswa dalam berargumen dengan

keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya. Seorang siswa yang terampil dalam

berargumen menunujukan bahwa siswa tersebut juga memiliki kemampuan

berpikir kritis yang baik dan sangat kreatif. Berpikir kritis dalam belajar

mampu mendorong siswa menghasilkan kesimpulan berdasarkan konsep-

konsep yang dibangunnya sendiri melalui rangkaian kegiatan belajar yang

dilakukannya, dengan kreatifitas yang dimiliki siswa mampu mengolah konsep

yang telah diperoleh menjadi suatu wacana argumentasi yang relevan sehingga

mendorong keberanian siswa dalam berargumentasi. Hal ini menunjukan

keberhasilan dalam dunia pendidikan dimana dalam proses pembelajaran

tujuan belajar tercapai oleh siswa dengan baik.

Sampson & Gleim (2009) dan Sampson, dkk. (2011) merinci tahapan-tahapan

pembelajaran di dalam ADI, yang terdiri atas: 1) identifikasi tugas, 2)

pengumpulan data, 3) produksi argument tentatif, 4) sesi interaktif

argumentasi, 5) penyusunan laporan penyelidikan, 6) review laporan, 7) revisi
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laporan, dan 8) diskusi reflektif. Melalui tahapan tersebut dapat mendorong

semangat siswa dalam membangun sendiri pengetahuan mereka lewat

keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri serta pengalaman

belajar yang diperoleh selama pembelajaran berlangsung. Dimana seberapa

besar pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh siswa, semua bergantung

pada bagaimana keaktifan siswa dalam melakukan proses pembelajaran itu

sendiri. Semakin aktif siswa dalam melakukan penyelidikan maka semakin

banyak pula pengalaman yang diperoleh berdasarkan pengetahuan yang

dibangunnya. Hal ini bersesuaian dengan pemikiran konstruktivisme yang

dikenal luas yaitu teori Piaget dan Vigotsky. Teori kognitif Piaget disebut

sebagai teori konstruktivisme personal yang menekankan keaktifan pribadi

seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuan. Sementara, teori sosial

Vigotsky menekankan proses belajar pada hakekat sosiokultural dari

pembelajaran atau menitikberatkan pada interaksi sosial individu dan

masyarakat dalam pembelajaran (Walker, 2011: 3).

C. Buku Penuntun Praktikum Sebagai Bahan Ajar

Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang proses

belajar sains yaitu dengan memanfaatkan sarana laboratorium guna

melaksankan kegiatan ilmiah berupa praktikum. Menurut Suharso (2011: 389)

praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat

kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang

didapat dalam teori. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik secara langsung

dihadapkan pada gejala nyata yang berhubungan dengan konsep pelajaran, baik

kondisi alamiah maupun kondisi yang dimanipulasi melalui eksperimen.
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Dengan pengembangan pembelajaran melalui kerja praktek, peserta didik

secara langsung dihadapkan pada gejala konkrit yang berhubungan dengan

konsep pembelajaran sehingga konsep pembelajaran akan lebih mudah dicerna

dan dipahami (Anderson & Krathwohl, 2010: 97).

Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di sekolah melatih siswa untuk

melakukan suatu kerja ilmiah sesuai dengan pendapat Hasruddin (2012: 28)

bahwa membiasakan siswa belajar melalui proses kerja ilmiah, selain dapat

melatih detail keterampilan ilmiah dan kerja sistematis, dapat pula membentuk

pola berpikir siswa secara ilmiah. Kegiatan praktikum dibutuhkan dalam proses

pembelajaran. Menurut Rustaman dalam Widodo dan Ramdhaningsih

(2006:149) secara garis besar praktikum sering dikaitkan dengan beberapa

tujuan: (1) untuk memotivasi siswa sebab kegiatan praktikum pada umumnya

menarik siswa sehingga mereka termotivasi untuk belajar sains, (2) untuk

mengajarkan keterampilan dasar ilmiah, (3) untuk meningkatkan pemahaman

konsep, (4) untuk memahami dan menggunakan metode ilmiah, (5) untuk

mengembangkan sikap ilmiah. Dengan melakukan praktikum mahasiswa akan

termotivasi, terampil dan mudah dalam memahami konsep dalam pembelajaran

IPA.

Keberhasilan dan keefektifan kegiatan praktikum ditunjang oleh beberapa

faktor, salah satunya yaitu dengan adanya penuntun praktikum. Penuntun

praktikum adalah salah satu media pembelajaran yang berisi tentang

pelaksanaan kegiatan-kegiatan praktikum yang berisi prosedur praktikum

sehingga dapat membantu guru dan peserta didik dalam kelancaran proses
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kegiatan praktikum. Digunakannya penuntun praktikum dalam kegitan praktek

laboratorium bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang

ditimbulkan selama pelaksanaan praktikum. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Salirawati (2010: 5) bahwa penggunaan penuntun praktikum sangat besar

peranannya dalam proses pembelajaran IPA, sehingga seolah-olah penuntun

praktikum ini menjadi “buku sakti” ketika seorang guru akan melakasanakan

praktikum di laboratorium. Oleh sebab itu, kedudukan penuntun praktikum

sebagai bahan ajar perlu dikembangkan dan dimodifikasi dengan menekankan

konten buku yang berkualitas dan mampu menunjang pemahaman siswa

dengan baik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan bermakna dan memberi

pengalaman luar biasa bagi siswa

D. Tinjauan Materi Sistem Gerak Pada Manusia

Materi pokok sistem gerak pada manusia yang akan diajarkan meliputi struktur

dan fungsi tulang, otot dan sendi pada manusia. Sistem rangka merupakan

kumpulan tulang yang dapat menyusun dan menyokong tubuh manusia

(Pujiyanto, 2012: 67). Manusia membutuhkan rangka untuk menopang

tubuhnya sehingga dapat berdiri dengan tegak dan menggerakkan tangan dan

kaki dalam setiap aktivitas sehari-hari. Rangka sangatlah penting bagi

kehidupan manusia. Rangka digambarkan sebagai sebuah kerangka bangunan

yang menjadi dasar berdirinya bangunan tersebut, tanpa kerangka, bangunan

tidak akan dapat berdiri dengan tegak dan akan mudah roboh.

Rangka yang menyusun tubuh manusia sangat beragam, keberagaman dapat

terlihat dari bentuk dan struktur tulang yang menyusun tubuh manusia. Tulang-
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tulang yang menyusun tubuh kita sangat banyak jumlahnya. Berdasarkan

bentuknya, tulang penyusun tubuh kita dapat dibedakan menjadi empat jenis,

yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan.

Dengan bentuk tulang yang berbeda-beda maka terdapat variasi fungsi yang

ditimbulkan. Hal tersebut selaras bahwa struktur sangat mempengaruhi fungsi.

Sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan

mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka,

melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Terdiri dari tengkorak,

tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang

tulang pinggul, tulang angota badan atas dan bawah. Pernyataan tersebut sesuai

dengan pernyataan (Luklukaningsih, 2014: 2) bahwa rangka tubuh melindungi

beberapa organ vital seperti, tempat produksi sel darah dimana rangka tubuh

adalah tempat terjadinya haematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah.

Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah merah. Serta

berfungsi sebagai penyimpanan dimana matriks tulang dapat menyimpan

kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu

menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat

besi.

Rangka tidak hanya berfungsi secara internal saja, rangka juga berfungsi secara

ekternal. Hal tersebut didukung dengan uraian sebagai berikut, tulang-tulang

tengkorak merupakan tulang yang menyusun kerangka kepala. Tulang

tengkorak tersusun atas 8 buah tulang yang menyusun kepala dan empat belas

tulang yang menyusun bagian wajah. tulang tengkorak bagian kepala

merupakan bingkai pelindung dari otak (Pearce, 2009 dalam Adhitama, 2015:
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31). Ruas-ruas tulang belakang disebut juga tulang belakang disusun oleh 33

buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Ruas-ruas tulang belakang

berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan. menyokong

kepala dan tangan, dan tempat melekatnya otot, rusuk dan beberapa organ

(John Gibson, 2002 dalam Adhitama, 2015: 38). Fungsi gelang panggung

terutama untuk mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang

belakang. melindungi dan mendukung organ-organ bawah, seperti kandung

kemih, organ reproduksi, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya janin

(Syaifuddin, 2011: 83). Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka.

Kemudian sistem rangka ini bersama-sama menyusun kerangka tubuh. Sistem

rangka membentuk dasar dari tubuh manusia. Semua organ-organ, daging,

darah, otot, cair dan udara semua terkandung dalam tubuh dan memiliki

kestabilan dan kekuatan tertentu karena tulang.

Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan (seperti

tengkorak) yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan

sendi. Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi tidak mudah

terlepas jika digunakan karena pertemuan antara dua tulang tersebut diikat oleh

ligamen. Selain itu, ligamen juga berfungsi agar sendi kita dapat bergerak

dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari

serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain

pada sendi. Pada bagian ujung tulang tertutup oleh kartilago. Fungsi kartilago

(tulang rawan) ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan

antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang dihubungkan oleh

persendian. Salah satu jenis hubungan antartulang yaitu diartrosis atau
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persendian. Persendian inilah yang memungkinkan kamu dapat menggerakkan

pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari tanganmu. Pada sistem gerak kita

terdapat beberapa tipe persendian. Sendi peluru atau sendi lesung, Sendi ini

menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang

masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat

membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain. Contoh sendi

peluru adalah sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha, antara tulang

lengan atas dengan tulang belikat. Dengan adanya sendi ini memungkinkan

tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah mana pun. Sendi engsel, tipe

sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke

belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel yaitu sendi-sendi pada siku,

lutut, dan jari. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan

sendi peluru. Sendi putar, tipe persendian ini memiliki prinsip kerja ujung

tulang satu yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk

cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian

yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut

memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk serta menggeleng

(Kemendikbud, 2014: 51-53).

Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia kemampuan

bergerak disebabkan oleh adanya suatu kerja sama antara sistem rangka dan

sistem otot. Rangka tidak dapat bergerak sendiri bila tidak digerakkan oleh

otot. Melalui kerja sama kedua sistem organ tersebut manusia tersenyum,

berlari, melompat, atau bersepeda. Berdasarkan buku siswa yang telah

dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, materi
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jaringan otot pada manusia dijabarkan sebagai berikut, tanpa otot, tulang, dan

sendi tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak

bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Hampir 35 hingga

40 persen massa tubuh adalah jaringan otot. Setiap saat selalu ada gerakan

yang terjadi di tubuh, gerakan tersebut karena adanya kerja dari otot. Otot

adalah jaringan yang dapat berkontraksi (mengkerut) dan relaksasi

(mengendur). Pada saat berkontraksi otot menjadi lebih pendek, dan pada saat

berelaksasi otot menjadi lebih panjang. Proses ini mengakibatkan bagian-

bagian tubuh bergerak.

Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dikendalikan

secara sadar, artinya dapat mengendalikan apakah harus atau tidak

menggerakkan otot-otot tersebut. Contohnya, kerja otot-otot pada saat makan,

menulis, berlari serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dilakukan secara sadar.

Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan

secara sadar. Prinsip kerja otot ini tidak dapat dikendalikan, artinya tidak dapat

mengendalikan apakah menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot

tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar

kesadaran. Contoh dari aktivitas otot ini antara lain aktivitas jantung untuk

selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot-otot lambung untuk

mencerna makanan secara mekanik.

Ada tiga jenis jaringan otot di dalam tubuh, yaitu otot rangka, otot polos, dan

otot jantung. (1) otot rangka adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh.

Jika diamati di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis
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melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka

melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal,

berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong

otot sadar. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. (2) otot

polos terdapat pada dinding organ dalam seperti lambung usus halus, rahim,

kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi

dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong dan memiliki sebuah inti pada

setiap selnya. (3) otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung juga

tergolong otot tidak sadar. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot

rangka namun otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia

yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, diantaranya yaitu rajin berolahraga

dan mengkonsumsi sayur dan buah.

E. Kerangka Pikir

Memasuki era globalisasi saat ini, perkembangan di dunia pendidikan semakin

pesat, kompleksitas permasalahan dunia global, dan persaingan bebas menjadi

situasi yang tidak pasti serta menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus

dihadapi oleh setiap individu untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan

baik di masa sekarang. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi adanya

kompetisi persaingan di era globalisasi yaitu dengan menciptakan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Melalui dunia pendidikan, kualitas dan

mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan.
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Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari pola pikir ,

bahwa pola pembelajaran pasif perlu diubah menjadi pembelajaran aktif

melalui pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan

saintifik dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba,

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Penerapan pendekatan saintifik dalam

proses belajar, dapat mengubah paradigma teacher center menjadi paradigma

student center. Sehingga siswa dapat berperan aktif dalam melakukan proses

belajar dikelas. Pada prinsipnya belajar merupakan kegiatan untuk mengubah

tingkah laku. Dengan demikian, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas.

Aktivitas belajar siswa dapat mempengaruhi penguasaan materi siswa.

Konsep IPA diajarkan bukan sebagai konsep ’’jadi’’ yang harus diterima

begitu saja oleh siswa, namun dibelajarkan melalui konstruksi wacana

argumentatif yang merupakan esensi praktek inkuiri ilmiah. Melalui proses

inkuiri yang digunakan dalam mempelajari sains, proses belajar semakin

difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menggunakan

keterampilan berpikir secara ilmiah dan terlibat langsung dalam belajar. Oleh

karena itu, dalam mempelajari IPA harus dibentuk kegiatan pembelajaran yang

mampu menunjang proses belajar tersebut yaitu dengan memanfaatkan sarana

laboratorium guna melaksankan kegiatan ilmiah berupa praktikum. Dengan

pengembangan pembelajaran melalui kerja praktek, peserta didik secara

langsung dihadapkan pada gejala konkrit yang berhubungan dengan konsep

pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih mudah dicerna dan dipahami

oleh siswa. Salah satu upaya dalam menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri

yaitu dengan mengaplikasikan model ADI dalam proses belajar.
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Tahapan-tahapan pembelajaran di dalam ADI yang akan diterapkan dalam

penelitian ini, terdiri atas identifikasi tugas, pengumpulan data, produksi

argument tentatif, sesi interaktif argumentasi, penyusunan laporan

penyelidikan. Argument-Driven Inquiry (ADI) adalah model yang dapat

digunakan dalam pembelajaran dan mampu mengajarkan siswa untuk belajar

bagaimana berpartisipasi aktif dalam proses belajar serta siswa dapat

menggunakan ide-ide mereka guna membangun konsep dalam mempelajari

ilmu pengetahuan alam khususnya mempelajari materi sistem gerak pada

manusia dengan kompetensi dasar 3.1 yakni memahami gerak pada makhluk

hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak.

Kegiatan laboratorium dengan model ADI lebih menekankan siswa untuk

berperan layaknya ilmuan yang melakukan penelitian sains. Dengan demikian,

siswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar lebih

banyak, karena melalui kegiatan laboratorium siswa melakukan proses

mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan membangun konsep

belajar dengan sendirinya. Untuk menunjang keefektifan kegiatan praktikum,

maka diperlukan suatu penuntun praktikum yang berkualitas dan mampu

menunjang pemahaman siswa dengan baik. Sehingga pembelajaran yang

dilakukan bermakna dan memberi pengalaman luar biasa bagi siswa. Oleh

karena itu, dilakukan pengembangan buku penuntun praktikum sistem gerak

pada manusia dengan model ADI, sehingga dapat digunakan dalam

pembelajaran dan mampu meningkatkan keterampilan argumen siswa melalui

sebuah penyelidikan terkait materi tersebut.
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Berdasarkan pernyataan di atas, dapat digambarkan secara rinci dengan skema

sebagai berikut:

Buku Penuntun Praktikum Berkualitas

Kegiatan Praktikum

Sesi Interaktif
Argumentasi

Produksi
Argument
Tentatif

Penyusunan
Laporan

Penyelidikan

Pengumpulan
Data

Identifikasi
Tugas

Model

Argument-Driven
Inquiry (ADI)

Guna mempelajari IPA

Sistem Gerak Pada Manusia

5 M (mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan
mengkomunikasikan)

Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik

Kurikulum 2013

Peningkatan Mutu Pendidikan

SDM yang Berkualitas

Persaingan di Era Globalisasi

Gambar 1. Kerangka Pikir
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BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2017.

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pembelajaran Biologi FKIP

Universitas Lampung untuk uji optimasi penuntun praktikum yakni optimasi

alat, bahan, dan langkah-langkah kerja dan waktu pelaksanaan praktikum, serta

uji validasi dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 13 Bandar Lampung untuk

mengetahui keterbacaan buku penuntun praktikum.

B. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia. Buku penuntun praktikum yang

dikembangkan berisikan pendahuluan, tujuan, pertanyaan penelitian, langkah

kerja, argumen, sesi argumentasi, dan laporan. Buku penuntun praktikum yang

dikembangkan akan digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam

melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium.

C. Rancangan Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan adalah Research and Development (R & D).

Penelitian pengembangan adalah penelitian yang didalamnya memuat metode-

metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, selanjutnya

dilakukan pengembangan terhadap produk tersebut, dan dilakukan uji
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keefektivitasan dari produk yang dihasilkan (Sugiyono, 2011: 407). Model

pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada model

pengembangan perangkat pembelajaran yang dikemukakan oleh Thiagarajan

dkk. (1974: 5) yaitu Model 4-D. Model pengembangan 4-D terdiri dari empat

tahap yakni: tahap pendefinisian (define), pendisainan (design), pengembangan

(develop), dan diseminasi (disseminate). Didasarkan pada kelebihan model 4-D

dan menyesuaikannya dengan permasalahan penelitian ini maka tepat jika

model 4-D dipilih dan digunakan untuk merancang penelitian pengembangan

perangkat, khususnya buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dengan model Argument-Driven Inquiry (ADI).

Prosedur yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia ini dengan menggunakan model 4-D

terdiri dari tiga tahap saja yaitu tahap pendefinisian (define), pendisainan

(design), pengembangan (develop). Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan

waktu, dimana waktu yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, sehingga

tahap selanjutnya yaitu tahap diseminasi tidak dilakukan.

D. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam mengembangkan buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendefinisian (define)

Tahap pendefinisian ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan

syarat-syarat dalam pembelajaran yang akan diterapkan. Pada tahap ini

dilakukan analisis kebutuhan guna mengetahui permasalahan yang menjadi
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kebutuhan bagi si peneliti dan untuk digunakan sebagai acuan dalam

melaksanakan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan yang

dilakukan dalam analisis kebutuhan terdiri atas: a) analisis ujung depan; b)

analisis siswa; c) analisis tugas; d) analisis konsep; e) analisis perumusan

tujuan pembelajaran. Adapun penjelasan dari kegiatan analisis tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Analisis Ujung Depan

Dilakukan analisis ujung depan bertujuan untuk mengetahui

permasalahan dasar yang terjadi dalam proses pembelajaran dan

karakteristik penuntun praktikum sistem gerak pada manusia yang

dipakai oleh sebagian besar guru SMP Negeri dan Swasta di Kota

Bandar Lampung. Perolehan kedua data tersebut digunakan sebagai

acuan dalam penelitian ini, serta dilakukannya analisis kompetensi inti,

dan kompetensi dasar pada silabus biologi SMP Kurikulum 2013 untuk

mempertimbangkan materi apa yang sesuai untuk diajarkan dengan

menggunakan buku penuntun praktikum yang dikembangkan.

b. Analisis Siswa

Dilakukan analisis siswa bermaksud untuk mengetahui karakteristik

serta kemampuan belajar yang dimiliki oleh siswa.

c. Analisis tugas

Analisis tugas dilakukan untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan

oleh guru dan bagaimana pengaruh tugas tersebut terhadap pemahaman

siswa.
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d. Analisis konsep

Analisis konsep dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi

materi-materi yang sesuai dengan KD.

e. Analisis Perumusan Tujuan Pembelajaran

Dilakukan analisis perumusan tujuan pembelajaran untuk merangkum

hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku

objek penelitian. Seluruh kegiatan analisis tersebut guna memperoleh

rumusan tujuan praktikum yang akan dilakukan. Pada tahap ini,

diperoleh hasil akhir yakni gambaran tentang konsep-konsep yang

penting untuk diajarkan dan mengetahui kegiatan pembelajaran yang

akan dilaksanakan dengan menggunakan buku penuntun praktikum

yang akan dikembangkan, dan akan dijadikan dasar pembuatan

rancangan awal buku penuntun praktikum beserta kuncinya.

Konsep-konsep yang telah diperoleh melalui kegiatan define akan

digunakan untuk rancangan awal buku penuntun praktikum dengan model

ADI. Pemilihan model tersebut dikarenakan model ADI dapat digunakan

sebagai tangga yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran

inkuiri dengan kegiatan ilmiah sebagai upaya dalam mengembangkan

keterampilan kognitif , afektif, dan psikomotor siswa (Sampson & Gleim,

2009: 465). Salah satu kemampuan yang dapat dikembangkan yakni

kemampuan berargumentasi siswa. Selama ini diketahui bahwa

kemampuan argumentasi siswa di Indonesia tergolong dalam kategori

rendah. Hal ini sesuai dengan Kemendikbud (2012: 37) berdasarkan hasil
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survey TIMMS dan PIRLS menunjukkan bahwa 40% siswa di Indonesia

memiliki kemampuan reasoning dalam kategori rendah.

2. Tahap Pendisainan (design)

Pada tahap ini dilakukan perancangan komponen-komponen buku

penuntun praktikum yang meliputi teks dan gambar terkait kegiatan untuk

melatih kemampuan argumentasi siswa. Termasuk di dalamnya pertanyaan-

pertanyaan diskusi yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengarahkan

mereka untuk menemukan konsep penting terkait materi sistem gerak pada

manusia. Hasil akhir dari tahap perancangan ini adalah tersedianya teks dan

gambar serta kunci buku penuntun praktikum yang siap untuk diproses

pada tahap selanjutnya sebagai draft 1.

3. Tahap Pengembangan (develop)

Tahapan akhir ini bertujuan untuk menghasilkan buku penuntun praktikum

sistem gerak pada manusia dan kuncinya dengan karakteristik model ADI

yang layak secara teoritis dan dilakukan penyesuaian kondisi optimum alat,

bahan, dan prosedur praktikum dengan model ADI, sehingga dapat

menunjang dan meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari materi

sistem gerak pada manusia. Adapun langkah-langkah pengerjaan yang di

lakukan pada tahapan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 1) Telaah

dan Validasi, buku penuntun praktikum dan kuncinya yang pertama kali

dibuat (draft 1) selanjutnya ditelaah oleh 6 penelaah, yaitu dua orang dosen

pendidikan biologi dan satu dosen tekhnologi pendidikan yang bertugas

sebagai validasi ahli, serta 3 orang guru biologi SMP sebagai praktisi untuk
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mendapatkan masukan atas kesalahan yang terjadi pada draft 1. Selanjutnya

keenam penelaah tersebut melakukan validasi, dilakukannya validasi

pedagogik, validasi content atau isi, dan validasi desain.

Validasi pedagogik digunakan untuk memperoleh gambaran tentang

kesesuaian sistematika penulisan dalam buku penuntun praktikum dengan

pembelajaran biologi yang akan dilakukan. Kemudian validasi content atau

isi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian materi

dalam buku penuntun praktikum yang hendak dikuasai siswa dengan tujuan

pembelajaran yang harus dicapai siswa. Sedangkan validasi desain

dilakukan guna memperoleh gambaran terkait dengan kesesuaian desain

yang diterapkan dalam buku penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia sehingga tepat digunakan dalam pembelajaran.

Ketiga macam validasi yang dilakukan tersebut, dapat digunakan sebagai

masukan untuk bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft 1dan

dikembangkan menjadi draft 2 buku penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia dengan model ADI yang siap diujicoba pada siswa (terkait dengan

keterbacaan). Setelah dibentuknya draft 2 buku penuntun praktikum

tentang sistem gerak pada manusia, maka selanjutnya diberikan kepada 40

siswa SMP kelas VIII untuk mengetahui sejauh mana keterbacaan buku

penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dapat dipahami sehingga

mampu meningkatkan pemahaman siswa akan materi tersebut. Data respon

siswa terkait keterbacaan yang termuat pada buku penuntun praktikum

tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk



38

menyempurnakan draft 2 dan mengembangkannya menjadi draft 3 buku

penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI.

Adapun sekema tahap pengembangan buku penuntun praktikum sistem

gerak pada manusia dan kuncinya dapat dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Penelitian

Analisis
Konsep

Analisis Kebutuhan

Analisis
Tugas

Analisis
Siswa

Rancangan Awal Buku Penuntun Praktikum dengan Model ADI

Inventarisasi dan penyusunan isi Buku Penuntun Praktikum yang
dikembangkan

DEFINE

Draft I yang siap diproses pada tahap selanjutnya

DESIGN

Telaah Buku Penutum Praktikum oleh validasi
ahli pend. Biologi dan praktisi

Revisi I

Revisi II

Buku Penuntun Praktikum dengan Model Argument-Driven
Inquiry (ADI)

Draft II yang siap diuji coba

Uji coba kepada siswa
DEVELOP

Analisis Ujung
Depan

Analisis Perumusan
tujuan pembelajaran
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Angket Validasi Buku Penuntun Praktikum

Angket validasi buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII digunakan untuk

mengetahui kualitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan dan

untuk mendapatkan masukan (pendapat, komentar, dan saran). Angket

validasi ini berupa daftar cek yang berisikan rangkaian pernyataan mengenai

validitas pedagogik, validitas content atau isi, dan validasi desain. Validator

diminta untuk menanggapi pernyataan dengan memberikan skor penilaian

dengan ketentuan: 1 = tidak baik/tidak sesuai; 2 = kurang baik/kurang

sesuai; 3 = baik/sesuai; 4 = sangat baik/sangat sesuai.Instrumen validasi

buku penuntun praktikum diberikan kepada validasi ahli yaitu 2 orang dosen

pendidikan biologi dan seorang dosen ahli tekhnologi pendidikan, serta 3

orang praktisi yakni guru biologi SMP untuk mendapatkan masukan.

Instrumen validasi yang berupa daftar cek ini dikembangkan oleh peneliti

dengan mengadaptasi angket oleh Ni’mah (2013: 85-91), kemudian

divalidasi oleh pembimbing.

2. Angket

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap keterbacaan

buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI

untuk siswa SMP kelas VIII. Menurut Sugiyono (2009: 199), angket

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
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Angket disajikan dalam bentuk pernyataan positif dan siswa diminta untuk

menanggapi pernyataan dengan jawaban “Ya” atau “Tidak”.

Angket diberikan kepada setiap siswa yang telah melakukan praktikum

sistem gerak pada manusia dengan model ADI yang telah dikembangkan.

Angket yang berupa daftar cek ini dikembangkan oleh peneliti dengan

mengadaptasi angket oleh Ni’mah (2013: 94-96), kemudian divalidasi oleh

pembimbing.

3. Lembar Optimasi Buku Penuntun Praktikum

Lembar optimasi buku penuntun praktikum digunakan untuk mencatat

argumen yang disusun, terdiri atas: claim, bukti atau data pengamatan, bukti

kebenaran (warrant dan backing). Pada lembar optimasi buku penuntun

praktikum, bukti atau data yang diharapkan adalah siswa dapat memahami

sistem gerak pada manusia, gangguan serta upaya menjaga kesehatan sistem

gerak pada manusia. Data yang berasal dari lembar optimasi ini akan

digunakan untuk penyusunan buku penuntun praktikum. Sebelum

menggunakan lembar tersebut, uji optimasi penuntun praktikum terlebih

dahulu dilakukan dilaboratorium yaitu dengan melakukan pengoptimasian

terhadap alat, bahan, dan langkah-langkah kerja serta waktu pelaksanaan

praktikum sistem gerak pada manusia.

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Prosedur Praktikum

Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan prosedur

praktikum sistem gerak pada manusia dengan menggunakan buku penuntun

ADI untuk siswa SMP kelas VIII. Lembar observasi ini diberikan kepada
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observer yang mengamati kegiatan praktikum setiap kelompok pada saat

praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI dilakukan.

Lembar observasi ini berupa daftar cek yang dikembangkan oleh peneliti

dengan mengadaptasi lembar observasi oleh Hasnunidah (2016: 97),

kemudian divalidasi oleh pembimbing. Lembar observasi keterlaksanaan

praktikum diisi dengan cara memberi tanda checklist pada salah satu kolom

penilaian yang telah ditentukan peneliti. Kolom penilaian terdiri atas

kriteria: terlaksana, kurang terlaksana, dan tidak terlaksana. Lembar

observasi ini menggunakan nilai sebagai pengukur tingkat keterlaksanaan

praktikum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui

kegiatan sebagai berikut:

1. Angket Validasi Buku Penuntun Praktikum

Angket validasi buku penuntun praktikum digunakan untuk mengetahui

kualitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan dan untuk

mendapatkan masukan. Angket validasi ini berupa daftar yang berisikan

rangkaian pernyataan mengenai validitas pedagogik, validitas content/isi,

dan validasi desain. Hasil validasi diolah sebagai berikut:

a. Menghitung jumlah jawaban tidak baik/tidak sesuai, kurang baik/kurang

sesuai; baik/sesuai; sangat baik/sangat sesuai. Setiap indikator pada

jawaban tidak baik/tidak sesuai diberikan skor 1, kurang baik/kurang

sesuai diberikan skor 2; baik/sesuai diberikan skor 3; dan sangat

baik/sangat sesuai diberikan skor 4.
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b. Menghitung persentase skor keidealan setiap aspek dengan rumus

berikut:

c. Mengkonsultasikan persentase skor dimasukkan ke dalam kategori

menurut Arikunto (2006: 211) pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Rentang Skor
Persentase Skor Kategori

Kurang dari 21 Kurang

21 - 40 Cukup

41 - 70 Baik

71 - 100 Baik sekali

2. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respon siswa

terhadap keterbacaan buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia

dengan model ADI untuk siswa SMP kelas VIII. Hasil yang diperoleh dari

observasi tersebut, selanjutnya diolah dengan cara berikut:

a. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan “Tidak”. Setiap indikator pada

jawaban “Ya” diberikan skor 1 dan “Tidak” diberikan skor 0.

b. Menghitung persentase skor dengan rumus berikut:

c. Mengkonsultasikan persentase skor dimasukkan ke dalam kategori

menurut Arikunto (2006: 211) pada tabel 2.

Skor Rata-rata Setiap Aspek
% Skor Keidealan =

Skor Tertinggi Ideal Setiap Aspek
X 100 %

Jumlah Skor yang Diperoleh
Skor Keidealan % =

Skor Tertinggi x Jumlah Responden
X 100 %
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Tabel 2. Kriteria Rentang Skor
Persentase Skor Kategori

Kurang dari 21 Kurang

21 - 40 Cukup

41 – 70 Baik

71 – 100 Baik sekali

3. Lembar Optimasi Buku Penuntun Praktikum

Berdasarkan lembar optimasi buku penuntun praktikum sistem gerak pada

manusia dengan model ADI, diambil hasil optimasi yang paling optimum.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan penyusunan argumen sesuai

Model Toulmin berdasarkan kerangka kerja Inch (2006: 41) seperti

ditunjukkan pada Tabel 3. Selain itu, lembar optimasi buku penuntun

praktikum juga mencatat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan

praktikum secara keseluruhan.

Tabel 3.Penilaian Argumen menurut Model Toulmin Berdasarkan
Kerangka Kerja Inch (2006: 41)

Skor Model Kriteria

1 C
[claim]

Hanya terdiri dari klaim

2 DK
[data, klaim]

Terdiri dari data dan klaim

3 DKP
[data, penjamin, klaim]

Terdiri dari data, penjamin
(warrant), dan klaim

4 DKPB
[data, penjamin-
pendukung, klaim]

Terdiri dari data, penjamin,
pendukung penjamin, dan klaim

Hasil optimasi buku penuntun praktikum diolah sebagai berikut:

1. Mencatata perubahan perbaikan dari hasil pengamatan yang dilakukan
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2. Mengkonsultasikan hasil perubahan atau perbaikan ke dalam table

pengamatan buku penuntun praktikum mengadaptasi lembar optimasi

menurut Ningsih (2013: 26) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 4. Pengamatan pada Lembar Observasi Optimasi Buku Penuntun
Praktikum.

Materi Percobaan Optimasi ke Perubahan/Perbaikan

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Prosedur Praktikum

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

keterlaksanaan prosedur praktikum dengan menggunakan buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia dengan model ADI untuk siswa SMP

kelas VIII. Hasil yang diperoleh dari observasi diolah dengan cara sebagai

berikut:

a. Menghitung jumlah jawaban “Terlaksana”, “Kurang Terlaksana” dan

“Tidak Terlaksana” yang diisi oleh observer pada lembar observasi

keterlaksanaan pembelajaran. Setiap indikator pada sintaks pembelajaran

yang “Terlaksana” diberikan skor 2, “Kurang Terlaksana” diberikan skor

1, dan jika “Tidak Terlaksana” diberikan skor 0.

b. Menghitung persentase keterlaksanaan prosedur praktikum menggunakan

rumus berikut:

∑ Kegiatan yang Terlaksana
Keterlaksanaan Prosedur Praktikum (%) =

∑ Kegiatan
X 100 %
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c. Mengkonsultasikan hasil perhitungan ke dalam kategori keterlaksanaan

prosedur praktikum dengan kriteria menurut Hasnunidah (2016: 98)

seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 5. Interpretasi Keterlaksanaan Prosedur Praktikum
PKP (%) Kriteria

PKP = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana

0 < PKP< 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana

25 ≤ PKP< 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana

PKP = 50 Setengah kegiatan terlaksana

50 < PKP< 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana

75 ≤ PKP< 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana

PKP = 100 Seluruh kegiatan terlaksana

PKP = Persentase Keterlaksanaan Praktikum

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan 4 macam data, yaitu data hasil validasi

buku penuntun praktikum, data hasil angket uji keterbacaan siswa, data

optimasi buku penuntun praktikum, dan data hasil observasi keterlaksanaan

prosedur praktikum dengan menggunakan buku penuntun praktikum. Teknik

analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif untuk menunjukkan

deskripsi atau profil kualitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan.

Nilai statistik deskriptif yang digunakan meliputi: rata-rata, rerata tertinggi,

rerata terendah, dan persentase. Statistik deskriptif digunakan untuk mengolah

data yang dihimpun dari pendapat, komentar, dan saran semua validator dan

respon siswa. Statistik deskriptif juga digunakan untuk menunjukkan deskripsi

hasil optimasi buku penuntun praktikum dan hasil observasi keterlaksanaan

prosedur praktikum. Validitas dan praktikalitas produk pengembangan, yakni
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buku penuntun praktikum sistem gerak pada manusia ditentukan dari data hasil

validasi buku penuntun praktikum dan angket uji keterbacaan siswa dengan

menggunakan kriteria minimal baik, sementara dari data hasil optimasi buku

penuntun praktikum minimal memperoleh skor 3, dan dari data hasil observasi

keterlaksanaan prosedur praktikum minimal mencapai 75 ≤ PKP< 100 dengan

kriteria yaitu hampir seluruh kegiatan terlaksana.
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BAB V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diantaranya yaitu sebagai

berikut:

1. Karakteristik penuntun praktikum sistem gerak pada manusia yang

diajukan oleh sekolah di Kota Bandar Lampung tidak memfasilitasi

kegiatan menanya dan mengkomunikasikan sebagai bentuk pendekatan

saintifik Kurikulum 2013. Sedangkan karakteristik Buku Penuntun

Praktikum Sistem Gerak pada Manusia dengan model ADI memiliki desain

yaitu: a) sampul buku; b) komponen isi buku; c) LKP berisi: pendahuluan,

tujuan, pertanyaan penelitian, langkah kerja, argumen, sesi argumentasi,

dan laporan.

2. Kondisi optimum alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum sistem

gerak pada manusia terdiri dari 5 torso rangka manusia utuh, 20 preparat

otot, 5 mikroskop, dan 20 gambar kelaianan tulang pada manusia. Prosedur

praktikum dilakukan dengan menerapkan model ADI.

3. Keterlaksanaan kegiatan praktikum dengan menggunakan buku penuntun

praktikum sistem gerak pada manusia, baik praktikum tulang, sendi, otot,

dan kelainan tulang pada manusia yang dilaksanakan, memperoleh skor

PKP sebesar 98% dengan kategori seluruh kegiatan terlaksana dengan

sangat baik.
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4. Hasil penilaian pendidik terhadap kevalidan buku penuntun praktikum

sistem gerak pada manusia dengan model ADI yang dikembangkan baik

dari validasi ahli dan juga praktisi yaitu seluruh aspek buku penuntun

praktikum termasuk dalam kategori baik sekali dengan skor keidealan yaitu

94%.

5. Hasil uji keterbacaan oleh peserta didik terhadap seluruh aspek buku

penuntun praktikum sistem gerak pada manusia yang dikembangkan

tergolong baik sekali dengan skor keidealan yaitu 99%.

6. Berdasarkan penilaian pendidik (validasi ahli dan praktisi), keterbacaan

oleh siswa, serta keterlaksanaan prosedur praktikum yang seluruhnya

menujukan hasil “baik sekali”, maka buku penuntun sistem gerak pada

manusia dinyatakan valid dan praktis.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa

saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan pengembangan buku

penuntun praktikum antara lain:

1. Materi dalam buku penuntun praktikum ini disajikan menurut sintaks

model Argument-Driven Inquiry (ADI), sehingga jika diterapkan dalam

pembelajaran maka harus menggunakan model ADI.

2. Guru hendaknya benar-benar memahami model pembelajaran ADI.

3. Pengembangan buku penuntun praktikum dilakukan dengan menggunakan

model pengembangan 4D dan hanya sampai tahap ketiga. Untuk

mengetahui efektifitas penggunaan buku petunjuk praktikum dalam proses
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pembelajaran disarankan untuk melanjutkan hingga tahap keempat yaitu

penyebaran (disseminate).
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