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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU PENUNTUN PRAKTIKUM PERUBAHAN
IKLIM DENGAN MODEL ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY (ADI)

UNTUK SISWA SMP/MTs KELAS VII DI KOTA
BANDAR LAMPUNG

Oleh

SUSI ULFAH

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik buku penuntun praktikum

perubahan iklim dengan model Argument-Driven Inquiry (ADI) untuk siswa SMP

kelas VII, kondisi optimum alat, bahan, prosedur praktikum, hasil validasi ahli,

praktisi, dan uji keterbacaan, serta uji keterlaksanaan.

Penelitian dan pengembangan produk ini menggunakan model 4-D Thiagarajan,

Semmel dan Semmel (1974) yaitu define, design, develope, dan disseminate.

Akan tetapi, penelitian dilakukan sampai tahap develope. Prosedur kerja

pendahuluan diawali dengan analisis kebutuhan yang terdiri dari analisis ujung

depan, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan perumusan tujuan

pembelajaran. Sedangkan tahap pengembangan yaitu berupa penyusunan draft

produk. Penelitian ini menggunakan empat macam data, yaitu: (1) hasil validasi

penuntun praktikum, (2) hasil angket respon guru dan siswa, (3) optimasi

penuntun praktikum, (4) hasil observasi keterlaksanaan penuntun praktikum.

Instrumen pengambilan data berupa instrumen validasi, angket keterbacaan siswa,
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dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik

deskriptif.

Karakteristik menggunakan model ADI khususnya LKP meliputi identitas siswa,

judul praktikum, dasar teori, tujuan, pertanyaan, alat, bahan, langkah kerja,

argumentasi pada papan tulis (claim, data, warrant, dan backing). Hasil validasi

ahli memiliki persentase rata-rata 97% dan validasi praktisi memiliki persentase

96% dengan kriteria “Baik Sekali”. Hasil uji keterbacaan terhadap buku penuntun

praktikum oleh siswa memiliki persentase rata-rata 99% dengan kriteria “Baik

Sekali”. Hasil optimasi untuk masing-masing percobaan memperoleh skor 3 dan 4

Keterlaksanaan praktikum pengaruh gas rumah kaca terhadap suhu bumi dan

pengaruh luas lapisan es di kutub terhadap populasi beruang kutub mendapat

persentase rata-rata 95% dengan kriteria “Hampir Seluruh Kegiatan Terlaksana”,

menanam pohon memperoleh persentase rata-rata 97% dengan kriteria “Hampir

Seluruh Kegiatan Terlaksana”.

Kata Kunci : pengembangan, buku penuntun praktikum, Argument-Driven
Inquiry (ADI), perubahan iklim, gas rumah kaca
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi menuntut berbagai perubahan pada manusia, salah satunya

adalah perubahan manusia sebagai masyarakat lokal menjadi masyarakat

global. Untuk menjadi masyarakat global, diperlukan adanya manusia yang

berkualitas baik diberbagai aspek kehidupan sehingga dapat bersaing dengan

masyarakat dunia dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta persaingan di era pasar bebas (Munandar, 2015: 8-9).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan bertujuan

untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan

diartikan sebagai usaha manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang

dimilikinya. Usaha tersebut dilakukan untuk diwariskan kepada generasi

berikutnya agar dikembangkan dalam kehidupan pada suatu proses

pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan secara bertahap berdasarkan

perencanaan yang matang untuk mencapai kemampuan seoptimal mungkin

Hasbullah (2009: 1-3).

Kualitas pendidikan Indonesia tergolong masih rendah. Hal tersebut dapat

terlihat dari hasil studi Program of International Student Assesment (PISA)

tahun 2015 bahwa Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara untuk

pencapaian sains (OECD, 2016: 4). Dilaporkan juga hasil studi dari Third
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Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2015 yang menyatakan

kemampuan matematika dan IPA siswa SMP Indonesia masih berada pada

peringkat 44 dari 47 negara (IEA, 2016: 1). Rendahnya kualitas pendidikan

Indonesia khususnya pada pelajaran matematika dan IPA disebabkan

pembelajaran masih berorientasi pada penilaian konsep dan belum menyentuh

pada kebermaknaan dari konsep (Wisudawati dan Sulistyorini, 2015: 4).

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan salah satunya dengan

penerapan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang diterapkan dalam

pembelajaran IPA memiliki ciri khas dan kekuatan tersendiri melalui

pendekatan saintifik (scientific approach) yang menitikberatkan pada

keaktifan siswa (student centered approach) dengan 5M sebagai tahapan

pokok yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan. Pendekatan saintifik dipercaya dapat memperbaiki

penggunaan pendekatan teacher centered menjadi student centered dimana

guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator sehingga proses

pembelajaran menjadi lebih optimal (Wisudawati dan Sulistyorini, 2015: 11).

Berdasarkan hasil survai pada bulan Oktober s.d November tahun 2016

melalui angket dan wawancara terhadap 25 guru IPA SMP negeri dan swasta

di kota Bandar Lampung yang menerapkan Kurikulum 2013, menunjukkan

bahwa 85% guru sudah mengetahui dan menerapkan pendekatan saintifik.

Akan tetapi, pengetahuan guru tentang pendekatan saintifik dalam Kurikulum

2013 tidak dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan

hasil observasi kegiatan pembelajaran diketahui bahwa guru belum
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menggunakan model yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Hal ini

menyebabkan 56% guru lebih sering menggunakan metode ceramah

dibandingkan metode penugasan, tanya jawab, dan diskusi, demonstrasi dan

eksperimen.

Sementara itu, hasil analisis video proses pembelajaran terhadap guru IPA

SMP negeri dan swasta di kota Bandar Lampung yang menerapkan

Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa hanya 5% guru yang mengajar dengan

menerapkan pendekatan saintifik dengan tahapan yang lengkap, sedangkan

45% guru sudah menerapkan pendekatan saintifik tetapi tahapannya tidak

lengkap, dan 50% tidak menggunakan pendekatan saintifik. Hal tersebut

menunjukkan pendekatan saintifik belum maksimal. Guru dan siswa memiliki

peranan masing-masing dalam mewujudkan keberhasilan proses

pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian Arista (2014: 10) diketahui bahwa

guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik masih terdapat

aspek dari 5M yang belum tercapai dan masih kurang memahami konsep

pendekatan saintifik berdasarkan Kurikulum 2013.

Hasil angket dan wawancara terhadap 1100 siswa SMP se-kota Bandar

Lampung dapat diketahui bahwa 79% siswa menyukai mata pelajaran IPA

biologi dan 21% siswa tidak menyukai mata pelajaran IPA biologi. Menurut

para siswa, guru lebih sering menyampaikan materi IPA Biologi dengan

menggunakan metode ceramah dan penugasan sedangkan metode

demonstrasi dan praktikum sangat jarang dilakukan. Sementara, 57% siswa

masih mengalami kesulitan dalam mempelajari biologi akibat proses
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pembelajaran yang digunakan lebih banyak teacher centered dibanding

student centered. Siswa dituntut untuk menghafal, berfokus pada teori serta

belum menerapkan pendekatan saintifik dengan karakteristik 5M yang sesuai

dengan kurikulum 2013. Sementara, hasil angket menunjukkan bahwa siswa

lebih menyukai kegiatan pembelajaran dengan eksperimen atau praktikum

dibanding ceramah. Hal ini dapat membuat siswa lebih mudah memahami

teori dengan proses belajar yang menyenangkan. Seperti yang dinyatakan

oleh Handayani (2012: 2) bahwa kegiatan praktikum disenangi oleh siswa,

bahkan kegiatan belajar yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Praktikum

merupakan proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, dan

dipercaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehingga

belajar menjadi optimal (Toharudin, Hendrawati dan Rustaman, 2011: 61).

Pendekatan saintifik dapat diterapkan dengan beberapa model pembelajaran

antara lain : (1) Discovery Learning, (2) Problem Based Learning, (3) Project

Based Learning, (4) Inquiry Learning (Kurinasih dan Sani. 2014: 63-90).

Model- model tersebut membelajarkan siswa untuk mengenal, merumuskan,

mencari solusi, dan menarik kesimpulan dari permasalahan nyata di alam.

Oleh karena pembelajaran IPA identik dengan penyelidikan, maka model

pembelajaran yang tepat digunakan adalah model pembelajaran inkuiri.

Pembelajaran inkuiri adalah suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada

penemuan pengetahuan/ konsep melalui proses berfikir secara sistematis

menggunakan metode ilmiah dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam

memecahkan masalah fenomena alam secara ilmiah (Wisudawati dan

Sulistyorini, 2015: 121-123). Salah satu model pembelajaran yang berbasis
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inkuiri ilmiah adalah model ADI. Menurut Driver, Newton dan Osborne

(2000: 309) model ADI dapat meningkatkan partisipasi aktif dan

mengembangkan keterampilan argumentasinya. Hal ini terjadi karena siswa

dapat mengeksternalisasikan hasil penyelidikan seperti halnya kerja seorang

ilmuwan ketika mengembangkan pengetahuan. Model ADI juga dapat

meningkatkan kemampuan menulis, pemahaman, dan berpikir kritis melalui

kegiatan laboratorium dalam memvalidasi pengetahuan.

Kegiatan laboratorium merupakan salah satu proses belajar untuk

menemukan atau menjelaskan prinsip-prinsip yang dikembangkan (Arifin,

2005: 109). Salah satu bentuk kegiatan laboratorium yang menghadapkan

siswa secara langsung kepada gejala nyata yang berhubungan dengan suatu

konsep dikenal dengan istilah praktikum. Menurut Dewi (2014: 16) kegiatan

praktikum dapat memantapkan pengetahuan terhadap materi mata pelajaran

melalui aplikasi terhadap teori sehingga pembelajaran akan lebih mudah

dicerna dan dipahami.

Proses praktikum akan berlangsung optimal apabila didukung oleh fasilitas

yang memadai. Salah satu fasilitas tersebut adalah buku penuntun praktikum.

Menurut Kilinc (2007: 51) buku penuntun praktikum merupakan bahan ajar

yang harus dipersiapkan sebelum melakukan praktikum. Bahan ajar adalah

seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang didesain secara sistematis dan

menarik untuk mendukung efektivitas guru dalam melaksanakan

pembelajaran (Widodo, 2008: 71). Buku penuntun praktikum ditujukan untuk

membantu dan menuntun siswa agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 guru dari 25 SMP Negeri dan

swasta di Kota Bandar Lampung yang mengajar kelas VII, diketahui bahwa

penuntun praktikum Perubahan Iklim yang digunakan selama ini yaitu buku

siswa sebanyak 85%, sedangkan 15% tidak ada penuntun praktikum. Selain

itu, diketahui bahwa penuntun praktikum yang digunakan tidak menggunakan

model pembelajaran ADI. Hal ini didukung oleh hasil angket yang

menunjukkan bahwa guru belum pernah menerapkan model ADI dalam

kegiatan pembelajaran dan belum pernah ada pembuatan penuntun praktikum

berbasis model pembelajaran ADI. Seperti yang dinyatakan oleh Handayani

(2012: 2) dalam pembelajaran IPA khususnya kegiatan praktikum diperlukan

model pembelajaran berbasis penyelidikan yang dapat memberikan

pengalaman yang membangkitkan bermacam-macam pengetahuan, sikap, dan

keterampilan untuk mewujudkan pembelajaran sains yang optimal.

Sampai saat ini belum ada peneliti yang mengembangkan penuntun

praktikum Perubahan Iklim berbasis model pembelajaran ADI. Oleh karena

itu, diperlukan adanya pengembangan penuntun praktikum berbasis model

pembelajaran ADI untuk mengoptimalkan kemampuan siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa buku penuntun

praktikum penting untuk meningkatkan keberhasilan dalam kegiatan

praktikum. Maka peneliti tertarik untuk mengembangkan buku penuntun

praktikum dalam upaya meningkatkan kemampuan argumentasi dan

mengetahui kepraktisan buku penuntun praktikum yang akan dikembangkan.

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan berjudul “Pengembangan Buku
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Penuntun Praktikum Perubahan Iklim dengan Model ADI untuk Siswa SMP

Kelas VII”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik penuntun praktikum perubahan iklim yang

dipakai oleh sebagian besar guru SMP/MTs di Bandar Lampung dan

dengan Model Pembelajaran ADI?

2. Bagaimana optimasi Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim dengan

Model Pembelajaran ADI?

3. Bagaimana penilaian pendidik terhadap Buku Penuntun Praktikum

Perubahan Iklim dengan Model Pembelajaran ADI?

4. Bagaimana keterbacaan Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim

dengan Model Pembelajaran ADI oleh siswa?

5. Bagaimana keterlaksanaan Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim

dengan Model Pembelajaran ADI yang dikembangkan?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk mengetahui:

1. Karakteristik penuntun praktikum perubahan iklim yang dipakai oleh

sebagian besar guru SMP/MTs di Bandar Lampung dan dengan Model

Pembelajaran ADI.

2. Optimasi Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim dengan Model

Pembelajaran ADI.

3. Penilaian pendidik terhadap Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim

dengan Model Pembelajaran ADI.

4. Respon siswa terhadap Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim dengan

Model Pembelajaran ADI.

5. Keterlaksanaan Buku Penuntun Praktikum Perubahan Iklim dengan Model

Pembelajaran ADI yang telah dikembangkan.



9

D. Manfaat

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Mendapatkan wawasan serta gambaran pengembangan buku penuntun

praktikum untuk siswa SMP kelas VII sebagai acuan dalam menjadi guru

nantinya.

2. Siswa

Buku Penuntun praktikum Perubahan Iklim dengan model ADI untuk

siswa SMP kelas VII yang dikembangkan dapat membantu siswa untuk

meningkatkan kemampuan berargumentasi ilmiah.

3. Guru

Buku penuntun praktikum Perubahan Iklim dengan model ADI untuk

siswa SMP kelas VII yang dikembangkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi guru untuk digunakan pada kegiatan praktikum di

sekolah.

4. Kepala Sekolah

Hasil penelitian yang berupa buku penuntun praktikum dapat menjadi

masukan bagi kepala sekolah dalam meningkatkan pelaksanaan

kurikulum 2013 IPA di sekolah.

5. Peneliti lain

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain

terkait dengan pengembangan buku penuntun praktikum dengan model

ADI.
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E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pengembangan berarti metode penelitian yang digunakan untuk

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut

(Sugiyono, 2015: 297)

2. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi

model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Thiagarajan dkk.

(1974: 5) yaitu Model 4-D. Model ini terdiri dari empat tahap

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

pengembangan (develop), dan diseminasi (disseminate). Penelitian ini

hanya berhenti pada tahap ke-3 yaitu tahap pengembangan (develop).

3. Buku penuntun praktikum merupakan fasilitas yang digunakan dalam

kegiatan laboratorium. Buku penuntun praktikum merupakan bahan ajar

yang harus dipersiapkan sebelum melakukan praktikum dan ditujukan

untuk membantu dan menuntun siswa agar dapat bekerja secara kontinu

dan terarah.

4. Model ADI merupakan model yang digunakan untuk meningkatkan

kemampuan siswa berbicara, menulis, berpartisipasi aktif dalam konteks

sains. Dan juga sebagai upaya pengembangan argumen yang menyediakan

dan mendukung penjelasan untuk pertanyaan penelitian (Sampson dan

Gleim, 2009: 465).

5. Buku penuntun yang dikembangkan adalah untuk materi pokok Perubahan

Iklim SMP Kelas VII.
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II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Pembelajaran IPA

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang dipelajari pada semua

jenjang pendidikan sekolah. IPA berisi suatu konsep yang memerlukan

penalaran dan proses mental yang tinggi oleh peserta didik dengan

kemampuan mengintegrasikan pengetahuan/skema kognitif yang tersusun

dari atribut-atribut dalam bentuk keterampilan dan nilai untuk mempelajari

fenomena-fenomena alam (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 10). IPA

diperoleh berdasarkan penemuan atau percobaan, sehingga berkaitan dengan

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Oleh karena itu, IPA

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses

penemuan (Kemendikbud, 2014: 433).

Proses pembelajaran IPA disekolah menengah menurut Munandar (2015:

11-12) diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri

sendiri dan alam sekitar, pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya

di kehidupan sehari-hari, serta menyediakan berbagai pengalaman belajar

untuk memahami konsep dan proses sains. Pendidikan IPA diarahkan untuk

mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Trianto, 2010: 153).
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IPA berupaya membangkitkan minat manusia agar ingin meningkatkan

kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya. Pemberian mata

pelajaran IPA atau pendidikan IPA bertujuan agar siswa memahami/

menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya, serta mampu

menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapinya, sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan

penciptanya. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk

menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan (BSNP, 2006: 149).

Pada hakikatnya IPA dikembangkan atas dasar proses ilmiah, sikap ilmiah

dan produk ilmiah. IPA dapat dilihat pula sebagai proses, sebagai prosedur

dan sebagai produk seperti yang dinyatakan oleh Toharudin, Hendrawati,

dan Rustaman (2011: 28) bahwa proses diartikan sebagai semua kegiatan

ilmiah untuk menyempurnakan tentang pengetahuan alam maupun

menemukan pengetahuan baru. Produk diartikan sebagai hasil proses,

berupa pengetahuan yang diajarkan di sekolah maupun di luar sekolah.

Prosedur memiliki arti sebagai cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu

yang lazim disebut dengan metode ilmiah. Produk IPA merupakan

sekumpulan pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep.

Wisudawati dan Sulistyorini (2015: 26) menyatakan bahwa IPA hakikatnya

merupakan suatu proses, produk, dan aplikasi. Sehingga IPA merupakan

proses yang dipergunakan untuk mempelajari obyek studi, menemukan dan

mengembangkan produk-produk sains dan sebagai aplikasi teori-teori IPA

akan melahirkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi

kehidupan.
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Secara umum IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar, yaitu biologi, fisika, dan

kimia. IPA merupakan ilmu pengetahuan yang muncul dan berkembang

melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan

hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan,

serta penemuan teori dan konsep (Sumaji, 1998: 29). Hakikat IPA adalah

ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian

proses yang dikenal dengan proses ilmiah di bangun atas dasar sikap ilmiah

dan hasilnya berupa produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen

terpenting berupa konsep, prinsip dan teori (Trianto, 2010: 154).

Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum 2013 yang

berlandaskan kompetensi adalah sebagai berikut: (1) menanamkan

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) mengembangkan

keterampilan, sikap dan nilai ilmiah, (3) mempersiapkan siswa menjadi

warga negara yang melek sains dan teknologi, dan (4) menguasai konsep

sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke

jenjang lebih tinggi. Fungsi dan tujuan tersebut jelas bahwa hakikat IPA

tidak hanya dari dimensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap

(Munandar, 2015: 14).

B. Model Pembelajaran ADI

Salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran IPA dan dirancang

untuk menyusun tujuan penyelidikan ilmiah yaitu model ADI. ADI adalah

model yang menyediakan dan mendukung penjelasan dari pertanyaan

penelitian dengan mengembangkan argumen sebagai tindakan partisipasi
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aktif untuk membangun konsep ilmu pengetahuan alam (Sampson dan

Gleim, 2009: 465). Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk terlibat

dalam kegiatan ilmiah dengan cara mengembangkan pemahaman mereka

tentang konsep-konsep penting dan praktik dalam IPA biologi.

Model ADI menurut Sampson dan Gleim, (2009: 465), dirancang untuk: (1)

membingkai tujuan kegiatan kelas sebagai upaya untuk mengembangkan,

memahami, atau mengevaluai penjelasan ilmiah dari fenomena alam, (2)

melibatkan siswa dalam penyelidikan yang berarti menggunakan metode

desain mereka sendiri dan untuk membantu siswa belajar bagaimana

merancang investigasi yang lebih baik, (3) mendorong individu untuk

belajar bagaimana menghasilkan argumen dan membenarkan penjelasan

dari pertanyaan penelitian sebagai bagian dari proses penyelidikan, (4)

memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar bagaimana mengusulkan

dukungan, mengevaluasi, merevisi ide melalui diskusi, dan menulis dengan

cara yang lebih produktif. Dengan demikian Model ADI dilaksanakan

sebagai pengembangan aktivitas laboratorium untuk menganalisis

partisipasi aktif peserta didik dalam wacana argumentasi dan kualitas

argumentasinya.

Argumentasi merupakan suatu tindakan yang berusaha untuk mempengaruhi

suatu sikap dan pendapat seseorang agar mereka sebagai pendengar ikut

percaya dan meyakini dengan apa yang diutarakan. Mengemukakan

pendapat atau berargumentasi merupakan kemampuan menggunakan bahan

dengan baik, tepat dan seksama. Mengemukakan pendapat yang baik berarti
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mengemukakan pendapat dalam konteks yang masuk akal atau logis.

Sebuah pendapat dikatakan logis jika pendapat tersebut berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti (Nursisto, 1999: 43). Oleh karena itu

agumentasi bertujuan membuktikan suatu kebenaran sehingga orang lain

meyakini kebenaran itu dan sebagai hasil proses proses berpikir,

menghubungkan fakta-fakta secara jelas, logis, dan sistematis

(Hendratmoko, 2016: 6).

Kualitas argumen ilmiah dinilai dengan menggunakan Kerangka kerja

analitik argumentasi. Kerangka kerja analitik model Toulmin (Toulmin

Argument Pattern atau TAP) paling banyak digunakan oleh para peneliti.

Kerangka kerja model Toulmin (2003: 94) meliputi 3 bagian yang selalu ada

dalam setiap argumen (data, warrant, claim) dan 3 bagian yang disertakan

dalam banyak argumen (reservation/qualifier, backing, dan rebuttal).

Komponen ini bekerja bersama-sama dan mengadaptasi argumen terhadap

berbagai situasi dan konteks. Claim adalah sebuah pernyataan yang diajukan

kepada orang lain untuk diterima, mengandung informasi yang diajukan

seseorang untuk diterima sebagai kebenaran atau tindakan yang ingin

diterima, dilakukan, dan didukung oleh data. Warrant digunakan sebagai

jaminan untuk menghubungkan antara data dengan claim. Data, warrant,

claim adalah struktur dasar suatu argumen. Suatu argumen akan didukung

sebagai tambahan kepada warrant. Komponen yang lain adalah rebuttal

atau sanggahan, yaitu suatu argumen perlawanan (counter argument)

terhadap suatu claim, data, dan warrant (Erduran, Simon dan Osborne,

2004: 914).
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Penelitian terkait mengenai model pembelajaran ADI, beberapa diantaranya

adalah hasil penelitian Demircoglu dan Ucar (2012: 5036) yang berjudul

Efek ADI terhadap keterampilan sikap guru dan kemampuan argumentasi

menunjukkan bahwa pengajaran dengan model ADI lebih efektif dalam

meningkatkan kualitas argumentasi siswa. Sementara hasil penelitian

Siswanto (2014: 95) menunjukakan bahwa model pembelajaran pembangkit

argumen menggunakan metode saintifik terbukti lebih efektif dalam

meningkatkan kemampuan kognitif siswa serta menunjang siswa untuk

terampil dalam berargumentasi. Penelitian Kadayifcia, Atasoya, dan Akussa

(2012: 803-805) pada kelas kimia di sebuah Universitas di Turki

menunjukkan bahwa ADI mempengaruhi cara siswa berpartisipasi dalam

argumentasi ilmiah sehingga siswa lebih disiplin dan menghasilkan kualitas

argumen yang baik.

Walker (2011: 3) melakukan penelitian dengan menggunakan model ADI

mendapatkan hasil bahwa mahasiswa yang menempuh mata kuliah kimia

umum I pada salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat Tenggara

mengalami peningkatan dalam argumentasi lisan dan tertulisnya. Hal

tersebut didukung oleh temuan dalam penelitian Yusiran (2016: 18) tentang

penggunaan setting argumentasi, dapat disimpulkan bahwa terjadi

peningkatan kemampuan kognitif pada mahasiswa yang mengambil mata

kulyah mekanika dengan kriteria peningkatan yang tinggi sebagai manfaat

dari mengimplementasikan metode saintifik menggunakan setting

argumentasi dalam proses pembelajaran.
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Ada beberapa tahapan dalam Model ADI yaitu: (1) identifikasi tugas, (2)

pengumpulan data, (3) produksi argumen tentatif, (4) sesi interaktif

argumentasi, (5) penyusunan laporan, (6) double blind group peer-review,

(7) revisi laporan, dan (8) diskusi reflektif. Langkah- langkah dalam strategi

ADI dirancang untuk memberikan siswa pengalaman sains yang lebih

menarik, dan menyediakan praktek komunitas yang mirip dengan

masyarakat ilmiah (Sampson dan Gleim, 2009: 466-470). Melalui tahapan

tersebut siswa lebih aktif. Semakin aktif siswa terlibat dalam proses

pembelajaran, maka semakin banyak pula pengetahuan yang diperolehnya.

Hal ini bersesuaian dengan dengan pemikiran konstruktivisme.

Menurut Toharudin, Hendrawati dan Rustaman, (2011: 78) pembelajaran

konstruktivis adalah pembelajaran yang memungkinkan adanya pertukaran

gagasan-gagasan untuk mengembangkan penalaran, memberikan kebebasan

siswa untuk memiliki pendapat sendiri (mengemukakan, mempertahankan,

dan merasa bertanggung jawab atasnya), dan kebebasan berpikir.

Pembelajaran konstruktivis menekankan setiap siswa harus secara individu

dapat  menemukan, mengkonstruk, dan mentransfer informasi-informasi

kompleks apabila mereka bermaksud menjadikan informasi tersebut untuk

dimilikinya dan menempatkan siswa sebagai pelajar aktif sehingga

dinamakan pembelajaran yang terpusat pada siswa.

C. Penuntun Praktikum

Praktikum merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang bertujuan

agar siswa mendapat kesempatan untuk mengujji dan melaksanakan di
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keadaan nyata, apa yang di peroleh dari teori (Suparno, 2007: 77). Menurut

Sagala (2005: 220) metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran

kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan

membuktikan sesuatu yang di pelajari. Hal ini didukung pula oleh

Winatapura (1993: 219) yang menyatakan bahwa metode praktikum adalah

suatu cara penyajian yang disusun secara aktif untuk mengalami dan

membuktikan sendiri tentang apa yang di pelajarinya.

Melalui praktikum, siswa dapat memiliki banyak pengalaman, baik berupa

pengamatan langsung atau bahkan melakukan percobaan sendiri dengan

objek tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa melalui pengalaman langsung,

peserta didik dapat belajar lebih mudah. Hal tersebut sangat sesuai dengan

pendapat Bruner yang menyatakan bahwa anak belajar dengan pola

inactive melalui perbuatan (learning by doing) akan dapat mentransfer ilmu

pengetahuan yang dimilikinya pada berbagai situasi(Sastrawijaya, 1998:

17).

Untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif terhadap belajar dan

berusaha menemukan konsep sendiri dalam proses pembelajaran yaitu

dengan kegiatan praktikum. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam

kegiatan praktikum adalah buku penuntun praktikum. Menurut Kilinc

(2007: 54) buku penuntun praktikum merupakan fasilitas dalam kegiatan

laboratorium yang sudah digunakan sejak lama. Hal ini sejalan dengan

pendapat Guntari (2012: 5) menyatakan bahwa buku penuntun praktikum

digunakan sebagai instruksi atau informasi yang disajikan dalam bentuk



19

tulisan dengan maksud agar peserta didik (praktikan) dapat bekerja mandiri

(individual atau berkelompok) dalam melangsungkan prosedur percobaan

(eksperimen) untuk mencapai tujuan percobaan.

Karakteristik penyusunan bahan ajar atau buku penuntun praktikum terdiri

atas judul utama, nama penulis, ilustrasi gambar, logo institusi, daftar isi,

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, menggunakan EYD yang baik dan

benar (Kemenristekdikti, 2017: 15). Buku penuntun praktikum berisi

pedoman pelaksanaan praktikum denan tata cara persiapan, pelaksanaan,

analisis data, dan pelaporan yang disusun dan ditulis oleh pendidik sebagai

staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dengan mengikuti kaidah

penulisan ilmiah (Ni’mah, 2013: 25). Dengan demikian buku penuntun

praktikum merupakan panduan yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat

belajar mandiri atau tanpa bantuan guru.

Adanya buku penuntun praktikum dalam pembelajaran IPA akan

menciptakan situasi yang dekat antara guru dan siswa dalam proses yang

terbuka (Mutvela dan Matssonbi, 2014: 192). Penggunaan buku penuntun

praktikum sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran IPA,

sehingga seolah-olah buku ini menjadi 'buku sakti' ketika seorang guru

akan melaksanakan praktikum untuk melatih siswa dalam melaksanakan

suatu kerja ilmiah (Anggraini, 2016: 73). Oleh sebab itu, kedudukan buku

penuntun praktikum sebagai bahan ajar perlu dikembangkan dengan

menekankan konten buku yang berkualitas dan mampu menunjang

pemahaman siswa dengan baik (Nengsi, 2016: 9) sehingga pembelajaran
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yang dilakukan bermakna dan memberi pengalaman luar biasa bagi siswa.

Menurut Susantini (2012: 108) pengembangan buku penuntun praktikum

dapat melatih kemampuan berfikir kritis siswa. Seperti yang dinyatakan

oleh Liliasari dan Tawil (2013: 7) seseorang yang berfikir kritis akan

mengevaluasi dan kemudian menyimpulkan suatu hal berdasarkan fakta

untuk membuat yang keputusan sehingga penggunaan buku penuntun

praktikum berdampak positif untuk siswa.

D. Tinjauan Materi Perubahan Iklim

Setiap negara memiliki musimnya masing masing seperti halnya Indonesia

yang memiliki musim kemarau pada bulan Mei hingga September dan

musim penghujan bulan Oktober hingga April. Namun, beberapa tahun

terakhir ini perubahan musim tidak dapat diprediksi lagi. Ternyata,

peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia.

Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai

akibat dari aktivitas manusia (Widodo, Hidayati dan Rachmadiarti, 2016:

68-75). Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil,

penebangan dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan

pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer

dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer

meningkat sekitar 20% (Subarjo, 2006: 33).

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca yang lama terurai, misalnya

CO2, juga mengubah keadaan suhu bumi. Sebagian besar radiasi matahari
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yang mencapai planet ini dipantulkan kembali ke antariksa. Walaupun CO2

, uap udara, dan gas-gas rumah kaca yang lain di dalam atmosfer bisa

ditembus oleh cahaya tampak, gas-gas tersebut memotong dan

mengabsorpsi banyak radiasi inframerah yang dipancarkan bumi, beberapa

di antaranya dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini mempertahankan

sebagian panas matahari. Jika bukan karena efek rumah kaca (greenhouse

effect), suhu udara rata-rata di permukaan bumi bisa mencapai -180C yang

membekukan dan sebagian besar kehidupan yang kita lihat saat ini tidak

akan bisa bertahan (Campbell, dkk, 2008: 426)

Gambar 1. Efek dari Rumah Kaca (Sumber: https://truthmove.org)

Saat ini terjadi pada polusi udara menyebabkan efek rumah kaca

berubah. Sehingga menimbulkan pemanasan global, istilah Pemanasan

global digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata

atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang

diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Segala bentuk aktivitas

manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak
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positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer Bumi

saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran

bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di

atmosfer. Dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka

meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya

pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus

menerus meningkat (Widodo, Hidayati dan Rachmadiarti, 2016: 74-75).

Gambar 2. Penyebab Terjadinya Pemanasan Global
(Sumber: https://truthmove.org)

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di

antaranya, adalah sebagai berikut: (1) Emisi CO2 yang berasal dari

pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik, (2) Emisi

CO2 yang berasal dari pembakaran gasoline sebagai bahan bakar alat

transportasi, (3) Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar

laut Arktik, (4) Deforestation (penebangan liar) yang disertai dengan

pembakaran lahan hutan, (5) Penggunaan chlorofluorocarbons (CFCs)
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dalam refrigator (pendingin), (6) Meningkatnya penggunaan pupuk kimia

dalam pertanian (Lakitan, 1994: 9).

Aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di

atmosfer. Konsekuensi dariperubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit

diprediksi, tetapi beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu sebagai berikut:

(1) Temperatur Bumi menjadi semakin tinggi, (2) Banyak penguapan dan

curah hujan secara keseluruhan, (3) Kadar air laut meningkat, (4) Hilangnya

terumbu karang, (5) Kepunahan spesies yang semakin meluas, (6)

Kegagalan panen besar-besaran, (7) Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon

adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer,

yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan Bumi. Lapisan inilah yang

melindungi Bumi dari bahaya radiasi sinar ultra violet (UV). Berdasarkan

pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur

mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970 (Widodo, Hidayati dan

Rachmadiarti, 2016: 68-77).

Gambar 3. Melelehnya Es Akibat
Pemanasan Global
(Sumber: http://environment.
nationalgeographic.com/)

Gambar 4. Kepunahan Spesies yang
Semakin Meluas
(Sumber: http://planetsave.com)
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Usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global, di antaranya sebagai

berikut: (1) menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan

batu bara, gasoline, kayu, dan bahan bakar organik lainnya, (2)

meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, (3) mengurangi

deforestation, (4) mengurangi penggunaan produk-produk yang

mengandung chlorofluorocarbons (CFCs) dengan menggunakan produk-

-produk yang ramah lingkungan, (5) mendukung dan turut serta pada

kegiatan penghijauan (Widodo, Hidayati dan Rachmadiarti, 2016: 78).

E. Kerangka pikir

Era globalisasi merupakan era yang menuntut perubahan dari masyarakat

lokal menjadi masyarakat global. Masyarakat pada era ini dihadapkan pada

persaingan dengan negara-negara lain, sehingga untuk mampu menjadi

masyarakat global dan berhasil dalam menghadapi persaingan di era

tersebut. Perlu adanya kesiapan dalam hal pengusaan IPTEK dan

menghadapi era pasar bebas. Untuk menjadi masyarakat global dibutuhkan

adanya sumber daya manusia berkualitas tinggi yang dikembangkan melalui

pendidikan.

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan menerapkan kurikulum 2013

yang menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach) yang melatih

siswa melakukan aktivitas ilmiah dalam proses pembelajaran. Kegiatan

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dilakukan melalui proses

mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.
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Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dapat

memperbaiki penggunaan pendekatan teacher centered menjadi student

centered dimana guru sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator sehingga

siswa dapat berperan aktif dalam melakukan proses pembelajaran.

Pembelajaran yang baik dapat membimbing siswa memecahkan suatu

permasalahan berdasarkan aktivitas ilmiah yang dilakukan. Penggunaan

model sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran

yang sesuai dengan pendekatan saintifik adalah Inquiry Learning.

Pembelajaran sains berbasis inkuiri memiliki tujuan membekali peserta

memecahkan masalah fenomena alam. Salah satu model berbasis inkuiri

ilmiah adalah model ADI. Model ADI dapat meningkatkan kemampuan

siswa untuk belajar mengusulkan dukungan, merevisi ide, meningkatkan

kemampuan siswa berbicara, menulis, berfikir kritis dengan menekankan

peran penting argumentasi dan berpartisipasi dalam konteks sains untuk

menghasilkan tujuan pembelajaran berdasarkan kriteria ilmiah.

Kegiatan penunjang proses belajar dengan menggunakan ADI adalah buku

penuntun praktikum. Buku penuntun praktikum merupakan bahan ajar yang

harus dipersiapkan sebelum melakukan praktikum dan untuk menuntun

siswa dan guru agar dapat bekerja secara kontinu dan terarah. Berdasarkan

karakteristik buku penuntun praktikum yang sebelumnya digunakan oleh

guru dalam pembelajaran masih terdapat beberapa kekurangan. Maka perlu

dilakukan pengembangan buku penuntun praktikum dengan model ADI.
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Gambar 5. Kerangka Pikir Penelitian

Pendekatan Saintifik

Kegiatan
Praktikum

Kurikulum 2013

Pengembangan buku penuntun praktikum Perubahan Iklim
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun ajaran 2016/2017. Dalam

penelitian ini dilakukan 2 uji yaitu: 1) uji optimasi penuntun praktikum, dan

2) uji validasi. Uji optimasi dilakukan di Laboratorium pembelajaran Biologi

FKIP Universitas Lampung. Sedangkan uji validasi dilakukan di SMPN 14

Bandar Lampung kepada siswa kelas VII yang sedang mempelajari materi

perubahan iklim.

B. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku penuntun praktikum

dengan model ADI. Buku penuntun praktikum berisi pendahuluan, tujuan,

pertanyaan penelitian, langkah kerja, argumen, sesi argumentasi, dan laporan.

Kegiatan-kegiatan praktikum dalam buku penuntun praktikum dengan model

ADI mampu mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep penting tentang

materi yang diajarkan.

C. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Research and

Development (R & D). Penelitian pengembangan adalah metode penelitian

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
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keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015: 297). Melalui beberapa tahapan

menurut Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974: 5) dengan Model 4-D

yaitu: (1) pendefinisian (define), (2) perancangan (design), dan (3)

pengembangan (develop). Ketiga tahapan tersebut untuk mendeskripsikan :

1. Karakteristik penuntun praktikum yang dipakai oleh sebagian besar guru

SMP/MTs di Bandar Lampung. Karakteristik didapatkan dari analisis

kebutuhan pada tahap define menggunakan angket dan wawancara

terhadap guru.

2. Karakteristik buku penuntun praktikum dengan model pembelajaran ADI

memiliki susunan dan desain sebagai berikut:

(a) Tampilan fisik buku penuntun praktikum dengan cover/ sampul buku

yang menarik, tulisan jelas, dan gambar berwarna;

(b) Sampul buku terdiri dari judul buku, nama penyusun, kelas, semester,

tahun terbit, dan ilustrasi yang menggambarkan informasi secara tepat

tentang materi buku penuntun;

(c) Komponen yang terdapat pada buku meliputi cover, kata pengantar,

daftar isi, tata tertib praktikum, tata tertib dalam sesi argumentasi,

panduan argumentasi, lembar review laporan penelitian, LKP 01, LKP

02, LKP 03, daftar pustaka, dan kunci jawaban;

(d) Lembar kerja praktikum meliputi identitas siswa, judul praktikum,

dasar teori, tujuan, pertanyaan, alat, bahan, langkah kerja, argumentasi

pada papan tulis, sesi argumentasi dan laporan;

(e) Format buku menggunakan huruf tahoma, dengan ukuran 12 untuk

judul dan lainnya, menggunakan EYD yang baik dan benar;
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3. Kondisi optimum alat, bahan, dan prosedur praktikum perubahan iklim

didapatkan pada tahap design menggunakan lembar optimasi penuntun

praktikum menurut (Nengsi, 2016: 27).

4. Penilaian pendidik terhadap buku penuntun praktikum didapatkan pada

tahap develope menggunakan instrumen validasi penuntun praktikum.

5. Keterbacaan buku penuntun praktikum oleh siswa didapatkan pada tahap

develope menggunakan angket keterbacaan siswa.

6. Keterlaksanaan buku penuntun praktikum didapatkan pada tahap develope

menggunakan lembar observasi keterlaksanaan praktikum.

D. Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam mengembangkan buku penuntun praktikum

Perubahan Iklim melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) pendefinisian

(define), (2) perancangan (design), dan (3) pengembangan (develop).

1. Tahap pendefinisian (define). Tahap ini bertujuan untuk menetapkan

dan mendefinisikan syarat-syarat dalam pembelajaran yang diterapkan.

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan yang bertujuan mengetahui

permasalahan yang terjadi untuk digunakan sebagai acuan penelitian yang

terdiri dari: (1) analisis ujung depan, (2) analisis siswa, (3) analisis

konsep, (4) analisis tugas, dan (5) perumusan tujuan pembelajaran.

a) Analisis ujung depan, bertujuan mengetahui karakteristik buku

penuntun praktikum perubahan iklim yang dipakai sebagian besar guru

SMP di Bandar Lampung.
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b) Analisis siswa, bertujuan untuk mengetahui karakteristik, kemampuan

dan pengalaman siswa, baik secara individu maupun kelompok sebagai

gambaran untuk mendesain dalam pengembangan buku penuntun.

c) Analisis konsep, dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi,

merinci, dan menyusun secara sistematis materi yang dipelajari dan

dikembangkan sebagai sarana pencapaian KI dan KD.

d) Analisis tugas, untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan oleh guru

dan bagaimana pengaruh tugas tersebut terhadap pemahaman siswa.

e) Perumusan tujuan, bertujuan untuk merangkum hasil dari analisis

konsep dan analisis tugas sebagai penentu objek penelitian. Kumpulan

objek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan rancangan awal buku

penuntun praktikum beserta kuncinya.

2. Tahap perancangan (design), tahap ini bertujuan untuk merancang

perangkat pembelajaran, yaitu komponen-komponen buku penuntun

praktikum yang meliputi teks dan gambar terkait kegiatan untuk melatih

kemampuan argumentasi siswa. Termasuk didalamnya pertanyaan-

pertanyaan diskusi yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengarahkan

mereka untuk menemukan konsep penting yang berhubungan dengan

materi ajar. Tujuan tahap ini adalah tersedianya teks dan gambar serta

kunci buku penuntun praktikum yang siap untuk diproses pada tahap

selanjutnya (draft 1). Selain itu untuk mengoptimalkan alat, bahan, dan

prosedur praktikum penuntun praktikum perubahan iklim dengan

menggunakan model pembelajaran ADI.
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3. Tahap pengembangan (develop), tahap ini untuk menghasilkan buku

penuntun praktikum dan kuncinya yang layak secara teoritis. Tahap

pengembangan ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

a) Telaah dan Validasi, buku penuntun praktikum dan kuncinya (draft 1)

yang pertama kali dibuat kemudian ditelaah oleh 5 penelaah yaitu 2 orang

ahli dosen pendidikan biologi dan teknologi pendidikan kriteria gelar

doktor dan 3 orang praktisi yang merupakan guru Biologi SMPN 14

Bandar Lampung kriteria gelar minimal sarjana jurusan Biologi untuk

mendapatkan masukan atas kesalahan yang terjadi pada draft 1.

Selanjutnya seluruh penelaah tersebut melakukan validasi. Terdapat tiga

bentuk validasi yang dilakukan yaitu: validasi pedagogik, validasi

konten/isi, dan validasi desain.

Validasi pedagogik untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian

format penulisan dalam penuntun praktikum dengan pembelajaran

biologi. Validasi konten/isi digunakan untuk mendapatkan gambaran

tentang kesesuaian materi dalam penuntun praktikum.Validasi desain

digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang keselarasan desain yang

diterapkan dalam penuntun praktikum. Masukan yang diperoleh dari hasil

validasi para ahli tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

menyempurnakan draft 1 menjadi draft 2 buku penuntun praktikum

berbasis model pembelajaran ADI yang siap diuji coba pada siswa.

b) Keterbacaan, draft 2 buku penuntun praktikum yang telah ditelaah

dan divalidasi selanjutnya diberikan kepada 31 siswa SMP kelas VII

untuk mengetahui sejauh mana keterbacaan buku penuntun praktikum
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dapat dipahami sehingga mampu meningkatkan pemahaman siswa

terhadap materi tersebut. Data respon siswa terhadap keterbacaan

penuntun praktikum digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

menyempurnakan draft 2 menjadi draft 3. Adapun secara skematis tahap

pengembangan dijelaskan pada gambar 6.

Gambar 6. Alur Penelitian
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Instrumen Validasi Penuntun Praktikum

Instrumen validasi penuntun praktikum digunakan untuk mengetahui

kualitas buku penuntun praktikum yang dikembangkan dan untuk

mendapatkan masukan. Instrumen validasi ini berupa daftar cek yang

berisikan rangkaian pernyataan mengenai validitas pedagogik, validitas

konten/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 ahli dan

praktisi untuk mendapatkan masukan. Instrumen validasi berupa daftar

cek ini dikembangkan oleh peneliti dengan mengadaptasi angket oleh

Ni’mah (2013: 152), kemudian divalidasi oleh pembimbing.

2. Angket

Angket adalah instrumen untuk pengumpulan data, di mana partisipan

atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh

peneliti (Sugiyono, 2015: 230). Angket diberikan kepada 31 siswa, dari

angket ini diperoleh respon siswa terhadap keterbacaan penuntun

praktikum. Angket disajikan dalam bentuk pernyataan positif dan siswa

diminta untuk menanggapi pernyataan dengan jawaban Ya atau Tidak.
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3. Lembar Optimasi Penuntun Praktikum

Lembar optimasi penuntun praktikum yang digunakan di laboratorium

Biologi Universitas Lampung dikerjakan oleh mahasiswa pendidikan

Biologi Universitas Lampung untuk mengetahui kondisi optimum

alat/bahan dan prosedur praktikum. Sementara lembar optimasi penuntun

praktikum di sekolah dikerjakan oleh siswa SMP Negeri 14 Bandar

Lampung kelas VII-C yang berjumlah 31 dan dibagi menjadi lima

kelompok secara heterogen untuk mencatat argumen yang disusun, terdiri

atas: claim, bukti/data pengamatan, bukti kebenaran (warrant dan

backing). Data yang berasal dari lembar optimasi ini digunakan untuk

penyusunan penuntun praktikum.

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Praktikum

Lembar observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan penuntun

praktikum. Lembar observasi ini diberikan kepada guru observer yang

mengamati kegiatan praktikum setiap kelompok pada saat praktikum

perubahan iklim dengan model ADI. 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
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F. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Instrumen Validasi Penuntun Praktikum

Instrumen validasi penuntun praktikum digunakan untuk mengetahui

kualitas penuntun praktikum yang dikembangkan dan mendapatkan

masukan. Instrumen validasi ini berupa daftar yang berisikan

rangkaian pernyataan mengenai validitas pedagogik, validitas konten

/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.

b. Menghitung persentase skor setiap aspek dengan rumus berikut:

% Skor Keidealan = Skor Rata − rata Setiap AspekSkor Tertinggi Ideal Setiap Aspek x 100%
c. Mengkonsultasikan persentase skor dimasukkan ke dalam kategori

menurut Arikunto (2006: 211) pada tabel 1.

2. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai respons siswa

dan guru terhadap buku penuntun praktikum yang dikembangkan.

Hasil observasi diolah sebagai berikut:

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

jawaban Ya diberikan skor 1 dan Tidak diberikan skor 0.
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b. Menghitung persentase skor dengan rumus berikut:

Persentase Skor (%) = Jumlah skor yang diperolehSkor tertinggi × Jumlah responden x 100%
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

3. Lembar Optimasi Penuntun Praktikum

Berdasarkan lembar optimasi yang digunakan di laboratorium Biologi

Universitas Lampung, diambil kondisi optimum alat/bahan dan

prosedur praktikum Tabel 3 menurut (Nengsi, 2016: 27).

Tabel 3. Uji Optimasi Penuntun Praktikum

No Materi Percobaan
Hasil

Optimasi Perbaikan
1
2
3

Lembar optimasi penuntun praktikum disekolah, diambil berdasarkan

hasil optimasi yang optimum. Hal ini dilakukan dengan

mempertimbangkan penyusunan argumen sesuai model Toulmin

berdasarkan Kerangka Kerja Inch, Warnick, dan Endres (2006: 41),

ditunjukkan pada Tabel 4.
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Tabel 3. Penilaian Argumen menurut Model Toulmin
Berdasarkan Kerangka Kerja Inch (2006)

Skor Model Kriteria

1 K [klaim] Hanya terdiri dari klaim
2 DK [data, klaim] Terdiri dari data dan klaim
3 DKP [data, klaim

penjamin]
Terdiri dari data, klaim,
penjamin (warrant).

4 DKPP [data, klaim
penjamin,pendukung]

Terdiri dari data, klaim,
penjamin, pendukung

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Prosedur Praktikum

Lembar observasi pada penelitian ini untuk mengamati keterlaksanaan

penuntun praktikum. Hasil observasi diolah sebagai berikut:

a. Setiap indikator yang terlaksana diberikan skor 2, kurang

terlaksana diberikan skor 1, dan tidak terlaksana diberikan skor 0.

b. Menghitung persentase menggunakan rumus berikut:Keterlaksanaan penuntun praktikum (%)
= Skor Rata − rata kegiatan terlaksanaSkor Tertinggi Ideal Setiap Aspek X 100%

c. Mengkonsultasikan hasil perhitungan ke dalam kategori

keterlaksanaan penuntun praktikum dengan kriteria menurut

Hasnunidah (2016: 98) seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Keterlaksanaan Penuntun 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 Penuntun
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G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 4 macam data, yaitu (1) data hasil validasi

buku praktikum, (2) hasil angket keterbacaan oleh siswa, (3) hasil

optimasi, (4) hasil observasi keterlaksanaan penuntun praktikum. Teknik

analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis ini

digunakan untuk menunjukkan deskripsi atau profil kualitas buku

penuntun praktikum. Nilai 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 validator dan siswa. Statistik deskriptif juga digunakan untuk

menunjukkan deskripsi hasil optimasi penuntun praktikum dan hasil

observasi keterlaksanaan prosedur praktikum. Data kualitas produk

pengembangan buku penuntun praktikum perubahan iklim berbasis model

ADI ditentukan dari data hasil validasi dan angket keterbacaan siswa

menunjukkan kriteria minimal baik, sementara dari optimasi minimal skor

3, dan dari hasil keterlaksanaan prosedur praktikum minimal 75%.
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V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik penuntun praktikum yang digunakan oleh guru di kota Bandar

Lampung selama ini tidak memfasilitasi kegiatan mengkomunikasikan

sebagai ciri pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013, sehingga tidak

membelajarkan kemampuan argumentasi siswa. Sedangkan, karakteristik

buku penuntun perubahan iklim yang berbasis model ADI adalah penuntun

praktikum yang pada lembar kerja praktikumnya terdapat skema argumentasi

sehingga lebih menekankan kegiatan mengkomunikasikan.

2. Optimasi buku penuntun praktikum perubahan iklim dengan Model

Pembelajaran ADI memperoleh kondisi optimum alat/bahan dan prosedur

kerja dan hasil penyusunan argumen siswa memperoleh skor 3 dan 4 yang

berarti argumen yang disusun terdiri dari Claim, Data, Warrant. Sedangkan

skor 4 berarti  argumen tersusun dari Claim, Data, Warrant, dan Backing.

Dapat dikatakan bahwa argumen yang tersusun terkait materi perubahan iklim

dinyatakan optimal.



87

3. Penilaian pendidik terhadap penuntun praktikum perubahan iklim dengan

model ADI yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan 8 aspek

penilaian dengan persentase rata-rata, yaitu: kelengkapan 100%, kejelasan

tujuan praktikum 81%, penyajian materi 98%, penggunaan bahasa 100%,

tingkatan keterbacaan 100%, tampilan fisik 92%, tingkat keterlaksanaan

kegiatan praktikum 100%, dan pengembangan diri siswa sesuai model ADI

99%. Secara keseluruhan memiliki presentase rata-rata 97% dengan kategori

“baik sekali”.

4. Keterbacaan siswa terhadap buku penuntun praktikum perubahan iklim

berbasis model ADI yang dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan 5

aspek penilaian dengan persentase rata-rata, yaitu: tampilan fisik buku

penuntun praktikum 99%, isi buku penuntun praktikum 100%, tingkat

keterlaksanaan kegiatan praktikum 99%, penggunaan bahasa 100%, dan

pengembangan diri siswa sesuai dengan model ADI 100%. Secara

keseluruhan memiliki presentase rata-rata 96% dengan memperoleh kategori

“baik sekali”.

5. Keterlaksanaan penuntun praktikum perubahan iklim dengan model ADI yang

dikembangkan dalam penelitian ini berdasarkan 5 aspek penilaian dengan

presentase rata-rata, yaitu: identifikasi tugas, pengumpulan data, produksi

argumen tentatif, sesi interaktif argumen, dan penyusunan laporan

penyelidikan tertulis. Secara keseluruhan memiliki kategori “hampir seluruh

kegiatan terlaksana” dengan persentase rata-rata 95% untuk praktikum tentang

Pengaruh Gas Rumah Kaca Terhadap Suhu Bumi dan Pengaruh Luas Lapisan
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Es Di Kutub Terhadap Populasi Beruang Kutub, sedangkan praktikum tentang

Menanam Pohon memiliki kategori ”hampir seluruh kegiatan terlaksana”

dengan persentase rata-rata 97%.
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B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan pengembangan buku petunjuk

praktikum antara lain:

1. Materi dalam buku petunjuk praktikum ini disajikan dengan pendekatan

saintifik, dan model ADI, sehingga jika diterapkan dalam pembelajaran maka

harus menggunakan model ADI, dan guru hendaknya benar-benar memahami

model pembelajaran ADI.

2. Guru perlu menerapkan pembiasaan berargumen dalam pembelajaran dengan

model apapun.

3. Kepala Sekolah SMP di Bandar Lampung harus meningkatkan sarana

laboratorium kegiatan praktikum dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Pada saat praktikum hendaknya guru memberikan kesempatan pada siswa

untuk aktif belajar mandiri dan memberdayakan argumen siswa. Peran guru

mengarahkan kegiatan praktikum serta sebagai fasilitator yang membantu

siswa saat mengalami kesulitan.
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