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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU PENUNTUN PRAKTIKUM STRUKTUR DAN
FUNGSI TUMBUHAN DENGAN MODEL ARGUMENT-DRIVEN

INQUIRY (ADI) UNTUK SISWA KELAS VIII
SMP NEGERI 18 BANDAR LAMPUNG

Oleh

ZAHRA MILA PUTRI

Model inkuiri yang mampu melatih kemampuan ilmiah siswa adalah Argument-

Driven Inquiry (ADI). Proses pembelajaran dengan model ADI dengan berbasis

praktikum harus didukung oleh penuntun praktikum. Penuntun praktikum yang

digunakan selama ini belum mampu melatih kemampuan argumentasi siswa. Oleh

karena itu, dikembangkan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

dengan model ADI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik

buku penuntun praktikum yang telah dikembangkan, kondisi optimum alat, bahan,

dan prosedur, keterlaksanaan buku penuntun, penilaian ahli dan pendidik, serta

respon siswa terhadap buku penuntun praktikum.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development)

dengan menggunakan model 4-D Thiagarajan yaitu define, desain, develop, dan

dessiminate. Namun, penelitian ini hanya sampai pada tahap develop. Instrumen

yang digunakan adalah angket dan lembar observasi. Angket digunakan untuk uji
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validasi ahli dan praktisi, serta uji keterbacaan oleh siswa, sementara lembar

observasi digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan prosedur praktikum. Pada

tahap pengembangan dilakukan penyusunan hasil produk. Data dalam penelitian

ini berupa hasil validasi penuntun praktikum, data hasil angket respon guru dan

siswa, data optimasi penuntun praktikum, dan data hasil observasi keterlaksanaan

penuntun praktikum. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik

deskriptif.

Buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan dengan model ADI

dibuat dengan sampul yang cerah dan huruf Arial font 12. Setiap penuntun

praktikum terdiri atas judul praktikum, dasar teori, tujuan, pertanyaan penelitian,

alat, bahan, langkah kerja, skema argumentasi yang terdiri atas: claim, data,

warrant, backing, sesi argumentasi, dan laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa, hasil uji optimasi memperoleh skor 4. Hasil uji validasi ahli mendapatkan

skor keidealan rata-rata 89% dan uji validasi guru mendapatkan skor keidealan

rata-rata 97% dengan kriteria “baik sekali”. Sedangkan hasil uji keterbacaan oleh

siswa mendapatkan persentase rata-rata skor sebesar 88% dengan kriteria “baik

sekali”. Sementara, hasil uji keterlaksanaan prosedur praktikum menggunakan

buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan dengan model ADI

mendapatkan rata-rata skor 98% dengan kriteria “hampir seluruh kegiatan

terlaksana”. Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian dapat dikatakan bahwa

buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan valid dan praktis.

Kata kunci : Argument Driven Inquiry (ADI), buku penuntun praktikum,
struktur dan fungsi tumbuhan
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MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai

penolongmu, susungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah : 153)

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar

kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa

yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah akan dihapuskan dosanya dan

mendapatkan pahala yang agung ”

(Q,S Ath-Thalaq : 2-4)

“Barangsiapa yang menyampaikan 1 ilmu saja dan ada orang yang

mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada, dia akan

tetap memperoleh pahala”

(HR. Al-Bukhori)

“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah

akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga”

(H.R Muslim)
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I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kuatnya arus globalisasi ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK)yang semakin pesat.Perkembangan IPTEK

tersebutmemberikan kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus mampu

bersaing secara global.Menurut pendapat Sudarisman (2015: 29) tantangan

yang terjadi pada era globalisasi ditandai dengan adanya

hiperkompetisi.Kompleksitaspermasalahan dunia global dan persaingan bebas

yang menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh setiap

individu.

Persaingan secara global menuntut adanya manusia yang berkualitas.Menurut

Munandar (2016: 8) untuk menjadi manusia yang siap dengan tantangan era

globalisasi, diperlukan adanya manusia yang berkualitas baik dalam berbagai

aspek kehidupan sehingga dapat bersaing dengan masyarakat dunia dalam hal

penguasaan IPTEK dan persaingan di era pasar bebas.Manusia yang

berkualitas adalah manusiayang komprehensif dalam berpikir dan selalu

mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku

terpuji, berwawasan, memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan diberbagai bidang.
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Abad 21 merupakan masa yang paling menantang dalam bidang

pendidikan.Menurut pendapat Kusnandar (2008, dalam Hasnunidah, 2013: 2)

saat ini merupakan masa yangpalingmenantang, bahwa tantangan pendidikan

pada abad 21 seperti yang dinyatakan oleh PBB adalah membangun

masyarakat berpengetahuan (knowledge-based society) yang memiliki: 1)

Keterampilan TIK dan media (ICT and media literacy skills); 2)

Keterampilan berpikir kritis (critical thinking skills); 3)

Keterampilanmemecahkan masalah (problem-solving skills); 4) Keterampilan

berkomunikasiefektif (effective communication skills); dan 5) keterampilan

bekerjasama secarakolaboratif (collaborative skills).

Salah satu upaya untuk menciptakan individu yang berkualitas dan berdaya

saing tinggi untuk menghadapi persaingan dunia pada era globalisasi yaitu

melalui pendidikan.Menurut Hamalik (2009: 22) pendidikan dipercaya

mampu mencetak sumber daya manusia, karena melalui pendidikanseseorang

dapat meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai yang

berlaku di masyarakat.Dengan adanya pendidikan manusia dapat di didik dan

dikembangkan potensinya.

Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam mencapai tujuan

pendidikan.Salah satu kendalanya yaitu rendahnya mutu

pendidikan.Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menurut (TIMSS, 2011:

3)pada tahun 2011, bahwa siswa SMP di Indonesia menempati peringkat ke

40 dari 42 Negara. Sedangkan hasil penelitian dari Trends in Mathematics

and Science Study (TIMSS)pada tahun 2015 bahwa kemampuan matematika
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dan IPA siswa SMP Indonesia berada di urutan ke 36 dari 39 Negara (Setiadi,

2012: 46).

Seiring dengan berkembangnya pendidikan dan salah satu upaya pemerintah

untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka padaTahun Pelajaran

2013/2014Kurikulum 2013 mulai diterapkan.Menurut Hamalik (2009: 18)

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman proses

pembelajaran.Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi

Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa salah satu ciri yang harus diterapkan

dalam kegiatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik.Proses

pembelajaran dengan pendekatan ini terdiri atas kegiatan 5 M yaitu, 1)

mengamati; 2) menanya; 3) mencoba; 4) mengasosiasi; dan 5)

mengomunikasikan.Menurut Trianto (2014: 9) bahwa penerapan

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan siswa.

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa terdapat

model-model pembelajaran yang disarankan dalam implementasi Kurikulum

2013 dengan menggunakan pendekatan saintifik antara lain Problem Based

Learning, Project Based Learning, dan model pembelajaran berbasis

penemuan yaitu Inquiry Learning serta Discovery Learning. Model inquiry

learning dapat mengimplementasikan pendekatan saintifik menggunakan

model pembelajaran berbasis Argument- Driven Inquiry (ADI).Menurut

Sampson dan Gleim (2009: 471) model pembelajaran berbasis ADI adalah
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model pembelajaran yang menerapkan kegiatan membaca, menulis, dan

argumentasi yang dilengkapi mereview dengan fakta-fakta melalui

penelitian.Pembelajaran yang menekankan kegiatan beargumentasi dapat

membuat siswa lebih aktif karena siswa dapat menghubungkan ide-ide

danbukti yang diperoleh untuk memvalidasi ide yang dikemukakan kemudian

mengomunikasikannya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada bulan Oktober

sampai November 2016, diperoleh hasil analisis angket dan

wawancaraterhadap25 guru IPA SMP/MTs Negeri dan Swasta di Kota

Bandar Lampung yang telah menerapkan Kurikulum 2013. Hasilnya

adalah85% guru telah memahami tentang pendekatan saintifik dalam

Kurikulum 2013.Metode-metode yangdigunakan selama ini oleh guru adalah

metode ceramah, diskusi, penugasan, demonstrasi dan pratikum.Akan tetapi,

metode demonstrasi dan pratikum jarang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, dikarenakan guru sering terkendala alokasi waktu.Menurut

Rusnayati dan Prima (2011: 1) seharusnya siswa turut serta dalam

pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan proses yang dimilikinya

sehingga mampu menguasai konsep mengenai pokok bahasan yang sedang

dipelajari, bukan hanya sekedar menerima materi pembelajaran dari guru.

Hasil analisis video pembelajaran di kelas terhadap 25 guru IPA SMP/MTs

Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung, terlihatbahwa belum semua

guru menerapkan kegiatan 5 M, yaituhanya 5% guru yang sudah menerapkan

5 M dengan urutan yang logis, 45% sudah menerapkan pendekatan saintifik
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tetapi tidak lengkap dan yang tidak menerapkan 5M sebanyak 50%.Metode

pembelajaran berupa ceramah masih bersifat konvensional dan membuat

siswa menjadi pasif.Menurut Kemendikbud (2013: 1) pendekatan saintifik

dianggap mampu membenahi proses pembelajaran serta merubah pandangan

pembelajaran yang semula berpusat kepada guru (teacher centered) menjadi

pembelajaran yang berpusat pada siswa (studentcentered) sehingga

menjadikan siswa lebih aktif, sedangkan guru sebagai motivator dan

fasilitator.

Hasil analisis angket dan wawancara yang dilakukan oleh 12

orangterhadap1100 siswa SMP/MTs di Kota Bandar Lampung, bahwa

79%siswa menyukai mata pelajaran IPA khususnya biologi tetapi menurut

mereka pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih terlalu banyak

hafalan.Guru dansiswa mempunyai peranan masing-masing dalam

mewujudkan kegiatan pembelajaran yang optimal. Kurikulum 2013

mengharapkan siswa dapat mendapatkan sendiri pengetahuannya dengan

melakukan penelitian, tetapi fakta yang ditunjukkan di lapangan bahwa

eksperimen yang dilakukan oleh siswajarang bahkan ada yang sama sekali

tidak pernah melakukan eksperimen.Hal tersebut membuktikan bahwa proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah masih terfokus pada teori

dan hafalan. Menurut Liliasari (2006: 7) siswa yang memahami materi IPA

berdasarkan hafalan, pemahaman konsep IPA mereka kurang mendalam.

Salah satu ciri pembelajaran dengan menggunakan model ADIadalah kegiatan

laboratorium.Kegiatan laboratorium merupakan salah satu proses
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pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata sehingga siswa dapat

memecahkan masalah dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan

dengan ilmu pengetahuan dan teknologisehingga siswa lebih memahami

materi pelajaran yang diberikan.Model pembelajaran ADI dirancang untuk

mengubah sifat dari instruksi laboratorium tradisional yang hanya

menekankan pada pengumpulan data menjadi kegiatan praktikum yang lebih

bermanfaat, karena selama praktikum siswa memiliki kesempatan untuk

belajar bagaimana cara mengembangkan metode untuk menghasilkan data,

melakukan investigasi, menggunakan data untuk menjawab pertanyaan

penelitian, menulis, dan melakukan kegiatan diskusi yang lebih reflektif

setelah penyelidikan dilakukan (Andriani dan Riandi, 2015: 116).

Bentuk kegiatan dalam laboratorium dikenal dengan istilah praktikum.

Melalui praktikum siswa memiliki kesempatan untuk menerapkan

keterampilan yang dimilikinya. Kegiatan praktikum akan berjalan dengan

lancar apabila terdapat bahan ajar berupa penuntun praktikum. Nengsi (2016:

1) penuntun praktikum merupakan salah satu penunjang terlaksananya

kegiatan praktikum.Penuntun disusun untuk membantu pelaksanaan

praktikum yang memuat judul percobaan, tujuan, dasar teori, alat dan bahan,

serta pertanyaan yang mengarah ke tujuan dengan mengikuti kaidah penulisan

ilmiah. Penuntun praktikum ditujukan untuk membantu dan menuntun siswa

agar bekerja secara berkelanjutan dan terarah (Handayani, 2014: 70).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 12 guru dari 25 sekolah Se-SMP/ MTs

Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung diketahui bahwa Penuntun
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Praktikum Struktur dan Fungsi Tumbuhan yang digunakan yaitu buku siswa

sebanyak 92% dan 8% LKS yang disusun oleh guru. Sampai saat ini belum

pernah ada peneliti yang mengembangkan Penuntun Praktikum Struktur dan

Fungsi Tumbuhan dengan model ADI. Pada kegiatan praktikum diperlukan

penuntun yang harus sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan.

Menurut Amri (2013: 34) model pembelajaran kurikulum 2013 memiliki 4

ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode dan prosedur. Adapun

ciri-ciri tersebut yaitu: 1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para

pencipta atau pengembangannya; 2) landasan pemikiran tentang apa dan

bagaimana cara siswa belajar; 3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar

model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; 4) lingkungan belajar

yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Model

pembelajaran memiliki kaitan yang sangat erat dengan cara belajar siswa dan

cara mengajar guru. Oleh karena itu, pemilihan berbagai metode, strategi,

teknik dan model pembelajaran merupakan hal utama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penuntun

praktikum sangat penting dalam kegiatan praktikum.Sehingga, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian Pengembangan Buku Penuntun

Praktikum yang valid dan praktis digunakan dalam upaya meningkatkan

kemampuan siswa yang sesuai dengan pendekatan saintifik dalam Kurikulum

2013. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berjudul

“Pengembangan Buku Penuntun Praktikum Struktur dan Fungsi

Tumbuhandengan Model Argument-Driven Inquiry (ADI) untuk Siswa Kelas

VIII SMP Negeri 18 Bandar Lampung”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah

yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik buku penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhanyang dipakai oleh sebagian besar guru SMP/MTs di Kota Bandar

Lampung dan buku penuntun yang dikembangkan dengan model ADI

untuk siswa SMP/MTs kelas VIII di SMP Negeri 18 Bandar Lampung?

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

dan fungsi tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs kelas VIII

di SMP Negeri 18Bandar Lampung?

3. Bagaimana penilaian pendidik terhadap buku penuntun praktikum struktur

dan fungsi tumbuhan dengan model ADIuntuk siswa SMP/MTs kelas VIII

di SMP Negeri 18Bandar Lampung?

4. Bagaimana keterbacaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhan dengan model ADIuntuk siswa SMP/MTs kelas VIII di SMP

Negeri 18 Bandar Lampung?

5. Bagaimana keterlaksanaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs kelas VIII diSMP

Negeri 18Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Mendeskripsikan katakteristik buku penuntun praktikum struktur dan

fungsi tumbuhan yang dipakai oleh sebagian besar guru SMP/MTs di Kota
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Bandar Lampung dan buku penuntun yang dikembangkan dengan model

ADI untuk siswa SMP/MTs kelas VIIIdi SMP Negeri 18 Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan kondisi optimum alat, bahan, dan prosedur praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs

kelas VIIIdi SMP Negeri 18 Bandar Lampung.

3. Mendeskripsikan penilaian pendidik terhadap buku penuntun praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs

kelas VIIIdi SMP Negeri 18 Bandar Lampung.

4. Mendeskripsikanketerbacaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs kelas VIII di SMP

Negeri 18Bandar Lampung.

5. Mendeskripsikan keterlaksanaan buku penuntun praktikum struktur dan

fungsi tumbuhan dengan model ADI untuk siswa SMP/MTs kelas VIII di

SMP Negeri 18Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam

mengembangkan buku penuntun praktikum dengan model ADI sehingga

bermanfaat ketika telah menjadi seorang guru.

2. Bagi guru, buku penuntun praktikum dengan model ADI yang telah

dikembangkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru untuk

digunakan dalam kegiatan praktikum di sekolah.
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3. Bagi siswa, buku penuntun praktikum dengan model ADI yang telah

dikembangkandapat membantu siswadalam meningkatkan pemahaman

dan melatih keterampilan berargumentasi dalam proses pembelajaran.

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

struktur dan fungsi tumbuhan dengan model ADI.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, maka perlu dikemukakan

ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi

model pengembangan perangkat pembelajaran menurut Thiagarajan dkk.

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

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

(develop), dan desiminasi (dissiminate). Penelitian ini hanya dilakukan

sampai tahap ke-3 yaitu tahap pengembangan (develop).Dalam penelitian

ini yang akan dikembangkan adalah buku penuntun praktikum.

2. Buku penuntun struktur dan fungsi tumbuhan yang dikembangkan dengan

model ADI menggunakan 5 tahapan ADI yakni identifikasi tugas,

pengumpulan data, produksi argument tentatif, sesi argumentasi, dan

penyusunan laporan penyelidikan.

3. Argument-Driven Inquiryadalah model pembelajaran berbasis

penyelidikan yang mengutamakan argumentasi ilmiah dalam
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pelaksanaannya. Sehingga model ini dianggap dapat memfasilitasi siswa

untuk memahami konsep sains secara baik.

4. Validasi buku penuntun praktikum diberikan kepada validator yang terdiri

dari 1 orang dosen ahli biologi, 1 dosen ahli ilmu pendidikan dan 3 orang

guru biologi SMP/MTs untuk menentukan kualitas buku penuntun

praktikum yang telah dikembangkan.

5. Keterbacaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

untuk memberi kemudahan siswa memahami isi buku serta ketertarikan

siswa menggunakan buku penuntun praktikum.

6. Keterlaksanaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

dilakukan uji coba kepada siswa kelas VIIIdi SMP Negeri 18 Bandar

Lampung dengan memuat 3 praktikum.

7. Materi pokok yang diteliti adalah struktur dan fungsi tumbuhan dari

KD3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan

fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan.KD 4.4

mengomunikasikan teknologi yang terinspirasi oleh hasil pengamatan

struktur tumbuhan dari berbagai sumber.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Pembelajaran IPA

Karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau

sesuatu. Menurut KBBI (2008: 639) karakteristik adalah mempunyai sifat

khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi

siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk

membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru.

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari

kehidupan manusia. Pembelajaran menurut Warsita (2008: 85) merupakan

suatu usaha untuk membuat siswa belajar atau suatu kegiatan untuk

membelajarkan siswa.

Sains merupakan salah satu cabang ilmu yang pengkajiannya terfokus pada

alam dan proses-proses yang ada di dalamnya. Sains atau Ilmu Pengetahuan

Alam menurut Wisudawati dan Sulistyowati (2013: 22) merupakan

sekumpulan ilmu dengan karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena

alam serta kaitannya dengan sebab akibat. Pendidikan sains atau IPA

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari alam sekitar,

serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam

kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006: 5).
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Pada pembelajaran sains terdapat ciri khas yang utuh dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain yang disebut hakikat sains. Depdiknas (2006: 6)

hakikat sains meliputi 4 unsur utama yaitu: 1) sikap meliputi rasa ingin tahu

tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat

yang menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan melalui prosedur yang

benar; 2) proses meliputi prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah

dengan penyusunan hipotesis, percobaan, evaluasi, pengukuran dan menarik

kesimpulan; 3) produk meliputi fakta, prinsip, teori dan hukum; 4) aplikasi

meliputi penerapan metode ilmiah dan konsep sains dalam kehidupan sehari-

hari.

Keberhasilan proses pembelajaran sains tergantung pada pemahaman guru

terhadap hakikat pembelajaran. Pemahaman guru terhadap hakikat

pembelajaran menurut Sudarisman (2015: 31) merupakan sesuatu yang sangat

penting karena berkaitan dengan cara guru mempersiapkan perangkat

pembelajaran yang dapat menunjang dan memfasilitasi siswa untuk

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal ini didukung oleh pendapat

Tomo (2003: 24) pemahaman guru tentang hakikat dan karakteristik ilmu

diharapkan menunjang pembelajaran yang berpotensial dan berkompeten

dalam memberikan peningkatan terhadap proses dan hasil belajar sains di

sekolah.

Pembelajaran sains sebaiknya menggunakan pendekatan saintifik. Menurut

Marjan dkk. (2014: 4) pendekatan saintifik memiliki hubungan yang erat

dengan pembelajaran biologi karena pendekatan saintifik menekankan pada
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keaktifan siswa pada saat kegiatan pembelajaran dan memberikan

kesempatan untuk siswa dalam membangun konsep pengetahuannya secara

mandiri, membiasakan siswa dalam merumuskan, menghadapi dan

menyelesaikan permasalahan yang ditemukannya.

Biologi termasuk cabang ilmu dalam pembelajaran sains yang berisi tentang

makhluk hidup atau kajian saintifik tentang kehidupan. Menurut Nafisah

(2011: 16) karakteristik materi biologi berisi fakta dan konsep yang

berhubungan dengan makhluk hidup dan proses-proses kehidupan serta

berorientasi pada kegiatan laboratorium. Laboratorium merupakan tempat

untuk melakukan kegiatan praktikum. Dengan adanya laboratorium dapat

memfasilitasi siswa guna melatih dan meningkakan keterampilan.

B. Model Pembelajaran Argument-Driven Inquiry (ADI)

Model pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yaitu ADI. ADI adalah model pembelajaran

berbasis kegiatan laboratorium yang mengutamakan argumentasi ilmiah

dalam pelaksanaannya. Menurut Andriani dan Riandi (2015: 115) model

pembelajaran ADI merupakan sebuah model pembelajaran yang

megutamakan kontruksi dan validasi pengetahuan melalui penyelidikan,

model ini dianggap dapat memfasilitasi siswa untuk memahami konsep sains

secara baik. Melalui ADI siswa dibimbing untuk menerapkan sikap ilmiah

yang dilakukan oleh para ilmuan seperti halnya mendesain dan melaksanakan

penyelidikan, mengumpulkan, menganalisis data, berkomunikasi dan
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mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka kepada orang lain (Sampson

dan Gleim, 2009: 465).

Model pembelajaran ADI memiliki 8 tahapan pembelajaran yang dapat

membantu siswa dalam kelancaran proses pembelajaran. Adapun tahapan-

tahapan model pembelajaran ADI yaitu: 1) identifikasi tugas; 2) pengumpulan

data; 3) argumentasi tentatif; 4) sesi argumentasi; 5) penyusunan laporan

penyelidikan yang dilakukan secara individu ; 6) review laporan dilakukan

secara berpasangan dengan menggunakan lembar review; 7) revisi laporan;

dan 8) diskusi reflektif mengenai penelitian yang telah dilakukan. Namun

dalam pegembangan buku penuntun praktikum hanya sampai pada tahap ke 5

yang dilakukan, karena tahapan ADI yang berkaitan dengan kegiatan

praktikum di laboratorium hanya sampai pada tahap 5 (Sampson dan Gleim,

2009: 466-470).

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnunidah (2013: 25) model pembelajaran

ADI berpotensi dalam mengembangkan keterampilan argumentasi dalam

pembelajaran biologi. Dengan kelebihan dan kekurangan dari model

pembelajaran ADI diyakini dapat diterapkan dalam pembelajaran biologi di

tingkat satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Guru juga dapat

menerapkan model pembelajaran ADI sebagai salah satu alternatif dalam

proses pembelajaran biologi di kelas. Demircioglu & Ucar (2012: 5037) telah

melakukan penelitian kepada Mahasiswa PPG Sains SD di Universitas Turki,

menunjukkan hasil dari penelitiannya bahwa model pembelajaran ADI

mampu meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berargumentasi
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dibandingkan dengan metode praktikum tradisional. Penelitian yang

dilakukan Kadayifci dkk. (2012: 805) yang dilakukan di kelas kimia sebuah

Universitas di Turki menyimpulkan, melalui model pembelajaran ADI dapat

ditemukan hubungan antara kelemahan siswa dalam keterampilan

berargumentasi dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya.

Argumentasi adalah alasan untuk membuktikan suatu kebenaran atau

ketidakbenaran dengan maksud menyakinkan pembaca akan sesuatu sesuai

dengan keyakinan itu (Rusyana, 1986: 130). Pembelajaran melalui kegiatan

berargumentasi berpotensi dapat membuat siswa lebih aktif karena melalui

kegiatan ini siswa mampu mendapatkan bukti yang dapat digunakan untuk

memperkuat ide yang dikemukakan serta mengomunikasikannya (Andriani

dan Riandi, 2015: 589). Terdapat 3 bagian dalam sebuah argumen, yaitu data,

warrant, dan claim, selanjutnya untuk setiap argumen terdapat 3 bagian yang

menyertainya, yaitu qualifer, backing, dan rebuttal (Toulmin, 1984: 94).

Keenam bagian dalam komponen argumen menurut Erduran dkk. (2004: 918)

yaitu, claim merupakan pernyataan atau pendapat yang mengandung

informasi dan didukung oleh data untuk diajukan kepada orang lain, yang

berisi fakta sehingga claim dapat diterima. Warrant merupakan pernyataan

dengan fakta-fakta yang mendukung sehingga dapat dijadikan jawaban atas

pertanyaan mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Backing yang

dapat dijadikan pendukung untuk memperkuat warrant. Kemudian Qualifier

merupakan suatu kata-kata yang mengindikasi suatu claim agar tidak keluar

konteks materi yang sedang dibahas. Selanjutnya komponen yang terakhir
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adalah rebuttal atau sanggahan, yaitu suatu argumen perlawanan terhadap

suatu claim, data, dan warrant atau fakta yang dapat melemahkan argumen

yang mendukung.

C. Buku Penuntun Praktikum

Buku adalah sebuah benda nyata hasil karya yang ditulis atau dicetak. Buku

Menurut KBBI (2008: 230) merupakan lembaran kertas yg berjilid, berisi

tulisan atau kosong. Penuntun praktikum merupakan salah satu penunjang

terlaksananya kegiatan praktikum. Penuntun praktikum berfungsi sebagai

pemandu bagi siswa dalam kegiatan praktikum agar dapat bekerja secara

kontinu dan terarah. Hal ini didukung oleh pendapat Patmasari dkk. (2014: 3)

praktikum akan berjalan dengan baik dan lancar apabila dilengkapi dengan

buku petunjuk praktikum. Komponen-komponen yang terdapat dalam

penuntun praktikum yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada bagian

pendahuluan terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi,

petunjuk penggunaan buku, tata tertib bekerja di laboratorium. Bagian isi

terdiri dari judul praktikum di setiap kegiatan praktikum, tujuan praktikum,

bagian engagement, bagian exploration, bagian explanation, bagian

elaboration, dan bagian evaluation. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka

(Nugroho, 2013: 2-5).

Penuntun praktikum diharapkan mampu menuntun siswa dalam melakukan

kegiatan praktikum serta digunakan sebagai panduan dalam prosedur kerja

yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan praktikum (Handayani dkk.,

2014: 70). Manfaat petunjuk praktikum adalah dapat membantu siswa dalam
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mencapai ketuntasan belajar, menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah, dan

memberikan umpan balik pada guru dalam menyusun rancangan

pembelajaran yang lebih variasi dan bermakna (Meyhandoko, 2013: 11).

Penggunaan buku petunjuk praktikum berperan sangat besar dalam proses

pembelajaran ketika seorang guru akan melaksanakan kegiatan praktikum di

laboratorium (Salirawati, 2010: 5).

Ciri utama model pembelajaran ADI yaitu kegiatan laboratorium, dikenal

dengan istilah praktikum. Praktikum merupakan salah satu metode

pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran sains. Melalui

praktikum siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan, menerapkan

keterampilan dan sikap ilmiah yang dimilikinya. Menurut Agustina (2015:

27) pembelajaran berbasis praktikum mengarahkan siswa belajar berdasarkan

pengalaman konkret (experiental learning) sehingga akan memperoleh ide

dan konsep yang baru.

D. Tinjauan Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan

Tumbuhan memiliki berbagai macam organ. Perbedaan masing-masing organ

menunjukkan adanya perbedaan fungsi dalam kehidupan tumbuhan. Tubuh

tumbuhan terdiri dari unit sel yang dilindungi oleh dinding, sehingga masing-

masing sel mengadakan kesatuan dengan adanya substansi antar sel.

Kelompokan sel yang secara strukstural dan fungsional berbeda dengan

kolompok sel lain yang disebut dengan jaringan. Struktur jaringan terdiri atas

komponen sel dan masing-masing tipenya. Susunan jaringan di dalam tubuh

tumbuhan menunjukkan struktur dan fungsi tertentu (Hasnunidah, 2009: 1).
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Tumbuhan sebagai makhluk hidup memiliki organ-organ yang dapat

membantu untuk bertahan hidup. Organ-organ pada tumbuhan tingkat tinggi

dapat diamati dengan jelas seperti akar, batang dan daun. Sedangkan bunga

dan buah tidak dapat digolongkan sebagai organ, dikarenakan keduanya

merupakan percabangan yang kemudian mengalami perubahan bentuk dan

tumbuh terbatas dalam suatu organisme (Campbell dkk., 2008: 317).

Akar merupakan bagian bawah sumbu tanaman, biasanya berkembang di

bawah permukaan tanah meskipun juga terdapat yang tumbuh di luar tanah

(Hasnunidah, 2009: 55-57). Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh

tumbuhan pada tempat tumbuhnya atau tanah, menyerap air dan garam-garam

mineral terlarut dalam tanah, serta membantu menegakkan batang. Pada

beberapa tumbuhan akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan

makanan, misalnya karbohidrat atau zat tepung. Akar tumbuhan dikotil

maupun monokotil bila dilakukan irisan melintang tampak bagian-bagian atau

jaringan-jaringan penyusun dari luar ke dalam yaitu epidermis, korteks, dan

silinder pusat (Kemendikbud, 2014: 85). Adapun jenis-jenis akar yang

termodifikasi yaitu, 1) akar gantung; 2) akar gantung ‘pencekik’; 3) akar

banir; 4) akar penyimpanan; dan 5) akar udara atau pneumatofor. Struktur

akar terbagi menjadi 6 yaitu: 1) tudung akar; 2) epidermis; 3) korteks; 4)

eksodermis; 5) endodermis; 6) silinder pembuluh (Campbell dkk., 2008 :

317).

Batang (stem) adalah suatu sistem berselang seling yang terdiri dari buku

(node) titik dimana daun melekat dan ruas bagian batang diantara buku-buku
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(Campbell dkk., 2003: 298). Batang merupakan bagian tumbuhan yang

terdapat diatas tanah, menghasilkan alat-alat lateral berupa daun dan tunas.

Batang memiliki keragaman jenis berdasarkan tempat hidupnya. Terdapat

batang yang tumbuh di bawah tanah, di dalam air atau di darat. Batang juga

ada yang tegak, memanjat atau merayap. Jenis batang ditentukan oleh struktur

primer dan sekundernya. Batang tumbuhan Dikotil biasanya berkayu, dapat

dalam bentuk merambat. Batang Monokotil ada yang memiliki cambium dan

ada yang tidak (Hasnunidah, 2009: 65-74).

Secara morfologi dan anatomi, daun merupakan organ tumbuhan yang paling

bervariasi. Berdasarkan variasi tersebut, dapat dibedakan menjadi: daun lebar,

katafil, hipsofil, kotiledon dan lain-lain. Susunan jaringan pada daun meliputi

epidermis, mesofil dan sistem jaringan pembuluh. Menurut Kemendikbud

(2014: 94) daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang.

Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang khas untuk

mencirikan tumbuhan tersebut. Daun memiliki fungsi utama sebagai tempat

berlangsungnya fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti

cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Fotosintesis menurut Fried dan

Hademenos (2005: 68) hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki

klorofil. Fotosintesis merupakan proses pembentukan molekul-molekul

makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang

lebih sederhana oleh tumbuhan hijau dan autotrofik lainnya dengan

keberadaan energi cahaya.
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Proses fotosintesis terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama yang disebut

dengan reaksi terang dan tahap kedua yang disebut dengan reaksi gelap.

Menurut Kimball (1983: 182) reaksi gelap pada fotosintesis merupakan

serangkaian reaksi yang melibatkan pengambilan CO2 oleh tumbuhan dan

reduksi CO2 oleh atom androgen. Pada beberapa reaksi kimia dalam tahap

reaksi terang membutuhkan adanya cahaya yang diserap oleh pigmen klorofil.

Cahaya yang diserap ini akan memecah air menjadi 2 molekul O2 (oksigen)

dan H2 (hydrogen). Oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan melalui

stomata. Hidrogen (H2) akan dipakai oleh tumbuhan untuk reaksi gelap pada

proses fotosintesis (Kemendikbud, 2014: 100).

Bunga adalah alat reproduksi seksual tumbuhan yang terdiri atas bagian steril

(daun kelopak dan daun mahkota) dan bagian yang fertile (benang sari dan

daun buah) yang melekat pada sumbu (dasar bunga) (Hasnunidah, 2009: 83).

Berdasarkan jenis bunga dan jenis ginesium yang mengembangkannya, buah

dibedakan menjadi: 1) Buah tunggal, merupakan hasil dari satu ginesium

yang terdiri dari satu atau beberapa karpel; 2) Buah berganda, dibentuk oleh

ginesium apokarp dan setiap karpel tetap dapat dikenali pada waktu buah

dewasa; 3) Buah majemuk, berasal dari perbungaan sehingga berupa

kumpulan ginesium dari sejumlah kuntum bunga (Hasnunidah, 2009: 87).

Biji dibentuk dengan adanya perkembangan bakal biji. Pada kulit biji

berbeda-beda strukturnya sesuai dengan sifat khas biji, seperti jumlah dan

tebal integument, pola jaringan pembuluh serta perubahan dalam integument

sewaktu biji masak (Hasnunidah, 2009: 91). Jaringan pada tumbuhan
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merupakan suatu kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Jaringan

yang terdapat pada tumbuhan antara lain epidermis, meristem serta jaringan

pembuluh (Campbell dkk., 2003: 304).

Jaringan pembuluh disebut juga jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut

terdiri atas xilem dan floem. Pembuluh xilem menurut Kimball (1983: 483)

berasal dari sel-sel silindris yang biasanya mengarah dari ujung ke ujung.

Pada saat matang, dinding ujung sel-sel ini melarut dalam kandungan

sitoplasmiknya mati, hasilnya yaitu pembuluh xilem, saluran bersambungan

yang tak hidup. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air

dari akar melalui batang ke daun. Floem atau pembuluh tapis berfungsi untuk

mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan

(Kemendikbud, 2014: 86).

E. Kerangka Pikir

Memasuki era globalisasi saat ini, menciptakan persaingan bagi seluruh

negara di dunia. Kompleksitas permasalahan dunia global dan persaingan

bebas yang menjadi peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh

setiap individu. Upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi adanya

kompetisi persaingan di era globalisasi yaitu dengan menciptakan sumber

daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM dapat ditingkatkan

melalui pendidikan. Perkembangan di dunia pendidikan semakin pesat. Ilmu

pengetahuan yang terus berkembang membuat kurikulum pendidikan di

Indonesia juga ikut berkembang. Kurikulum yang saat ini diterapkan di

Indonesia adalah Kurikulum 2013 yang merupakan hasil pengembangan dari
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KTSP. Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai penyempurnaan pola pikir

yang menekankan guru untuk melakukan pendekatan saintifik yang berpusat

pada siswa (student centered) dalam proses pembelajaran.

Pendekatan saintifik menggunakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-

langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah.

Terdapat langkah-langkah dalam pendekatan saintifik yang biasa disebut

dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan

mengomunikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh siswa. Penerapan

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dapat mengubah paradigma

teacher center menjadi student center. Sehingga siswa dapat berperan aktif

dalam melakukan proses pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yang mampu mengimplementasikan

pendekatan saintifik yaitu ADI. ADI adalah model pembelajaran berbasis

penyelidikan yang mengutamakan argumentasi ilmiah dalam pelaksanaannya.

Kegiatan argumentasi berpotensi dapat membuat siswa lebih aktif, karena

melalui argumentasi siswa menghubungkan ide-ide dan bukti yang dapat

memvalidasi ide yang dikemukakan serta mengomunikasikannya. Sehingga

dalam mempelajari sains harus dibentuk kegiatan pembelajaran yang mampu

menunjang proses pembelajaran tersebut yaitu dengan memanfaatkan sarana

laboratorium yang biasa dikenal dengan istilah praktikum.

Praktikum memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan,

menerapkan keterampilan dan sikap ilmiah yang dimilikinya. Melalui

praktikum, siswa secara langsung dihadapkan dengan konsep pembelajaran
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yang lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Praktikum tidak hanya dapat

dilakukan di dalam laboratorium tetapi juga dapat dilakukan di alam terbuka.

Agar pelaksanaan praktikum berjalan dengan lancar, maka diperlukan buku

penuntun praktikum. Buku penuntun praktikum yang baik terdapat panduan

dalam prosedur kerja yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan praktikum

sehingga mampu menuntun siswa dalam melakukan kegiatan praktikum dan

mencapai tujuan praktikum. Dengan demikian, dibutuhkan penuntun

praktikum dengan model ADI yang valid dan praktis digunakan dalam

kegiatan praktikum. Untuk mengetahui alur kerangka pikir secara umum,

dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:
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Bagan 1. Kerangka Pikir Penelitian

Peningkatan mutu pendidikan

Kurikulum 2013

Pendekatan saintifik (scientific approach)

Model Pembelajaran Argument-Driven Inquiry
(ADI)

Penuntun Praktikum

Kegiatan Praktikum

Pembelajaran IPA

Pengembangan buku penuntun praktikum struktur
dan fungsi tumbuhan model ADI untuk siswa

SMP kelas VIII

Persaingan di Era Globalisasi

SDM yang berkualitas



III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-November 2017. Penelitian ini

melakukan dua uji yaitu uji optimasi penuntun praktikum dan uji validasi. Uji

optimasi penuntun praktikum dilaksanakan di Laboratorium Pembelajaran

Biologi FKIP Universitas Lampung, uji ini dilakukan untuk optimasi alat,

bahan, langkah kerja penyelidikan dan waktu pelaksanaan praktikum.

Sedangkan uji validasi dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 18 di Bandar

Lampung. Uji validasi dilakukan untuk mengetahui keterbacaan buku

penuntun praktikum yang telah dikembangkan. Uji validasi dilakukan kepada

siswa kelas VIII yang sedang mempelajari uraian materi struktur dan fungsi

tumbuhan.

B. Subyek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penuntun

praktikum struktur dan fungsi tumbuhan. Buku penuntun praktikum yang

dikembangkan akan digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam

melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium yang berisikan

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

argumentasi, dan laporan.
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C. Rancangan Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and

Development (R & D), atau biasa disebut dengan penelitian pengembangan.

Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk

menghasilkan produk kemudian produk tersebut diuji keefektifannya

(Sugiyono, 2016: 407). Model pengembangan yang digunakan pada

penelitian ini didasarkan pada model pengembangan perangkat pembelajaran

menurut Thiagarajan dkk. (1974) yaitu Model 4-D. Model pengembangan 4-

D terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap pendefinisian (define), tahap perancangan

(design), tahap pengembangan (develop), dan tahap diseminasi (dissiminate).

Pada penelitian ini berhenti pada tahap ke-3 yaitu tahap pengembangan

(develop) sedangkan, tahap diseminasi tidak dilakukan karena pertimbangan

keterbatasan waktu. Pemilihan rancangan penelitian pengembangan penuntun

praktikum dengan model ADI yang menggunakan model 4-D didasarkan

pada kelebihan dan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Mulyatiningsih (2012: 1) peneliti perlu memahami

proses pengembangan memerlukan beberapa kali pengujian dan revisi

sehingga meskipun prosedur pengembangan dipersingkat namun di dalamnya

sudah mencakup proses pengujian dan revisi sehingga produk yang

dikembangkan telah memenuhi kriteria produk yang baik, teruji secara

empiris dan tidak terdapat kesalahan lagi.
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D. Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam mengembangkan buku penuntun praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, tahap

pertama yaitu pendefinisian (define) bertujuan untuk menetapkan dan

mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Pada tahap ini terdapat kegiatan

menganalisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebagai

bahan acuan pada penelitian ini serta dilakukan kegiatan menganalisis

kompetensi inti, dan kompetensi dasar pada Silabus Biologi SMP Kurikulum

2013 untuk mengetahui materi yang sesuai yang akan diajarkan dengan

menggunakan penuntun praktikum yang dikembangkan. Selanjutnya

dilakukan kegiatan analisis siswa, analisis konsep, dan analisis tugas

sehingga diperoleh rumusan tujuan praktikum yang akan dilakukan.

Kemudian hasil akhir yang diperoleh dari tahap pendefinisian ini adalah

gambaran tentang konsep-konsep penting dan kegiatan pada penuntun

praktikum yang dikembangkan, yang akan dijadikan dasar pembuatan

rancangan awal penuntun praktikum beserta kuncinya.

Tahap kedua yaitu perancangan (design) pada tahap perancangan ini

dilakukan untuk merancang komponen-komponen 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, agar siswa terarah untuk menemukan

konsep penting terkait materi yang dipelajari. Hasil akhir yang diperoleh dari

tahap perancangan ini adalah tersedianya teks, gambar, dan kunci penuntun

praktikum yang siap untuk diproses pada tahap selanjutnya (draft 1).
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Pada tahap ketiga yaitu pengembangan (develop) bertujuan untuk

menghasilkan penuntun praktikum dan kuncinya yang layak secara teoritis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengembangan ini yaitu:

1) Telaah dan Validasi, penuntun praktikum dan kuncinya yang pertama kali

dibuat (draft 1) kemudian harus ditelaah oleh 3 penelaah, yaitu 1 orang dosen

ahli biologi, 1 orang dosen ahli ilmu pendidikan dan 3 orang guru biologi

SMP untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya dari ketiga penelaah ini

melakukan validasi. Validasi yang digunakan adalah validasi pedagogik,

validasi content/isi, dan validasi desain.

Validasi pedagogik digunakan untuk memperoleh gambaran tentang

kesesuaian sistematika penulisan dalam penuntun praktikum dengan

pembelajaran biologi yang dilakukan. Kemudian validasi content/isi

digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian materi dalam

penuntun praktikum yang hendak dikuasai oleh siswa dengan tujuan

pembelajaran. Sedangkan validasi desain digunakan untuk memperoleh

gambaran terkait dengan keselarasan desain yang diterapkan dalam penuntun

praktikum.

Saran yang diperoleh dari hasil validasi yang digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk menyempurnakan draft 1 menjadi draft 2 penuntun

praktikum dengan model Argument-Driven Inquiry (ADI) yang siap diuji

coba pada siswa; 2) Keterbacaan, draft 2 penuntun praktikum selanjutnya

diberikan kepada 30 siswa SMP kelas VIII untuk mengetahui keterbacaan

penuntun praktikum. Data respon siswa terhadap keterbacaan penuntun
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praktikum digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan

draft 2 menjadi draft 3 buku penuntun praktikum dengan model pembelajaran

ADI.

Adapun secara skematis tahap pengembangan penuntun praktikum struktur

dan fungsi tumbuhan beserta kuncinya dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Penelitian

Analisis Konsep

Analisis Kebutuhan

Analisis TugasAnalisis Siswa

Rancangan awal penuntun praktikum berargumentasi melalui penyelidikan

Inventarisasi dan penyusunan isi penuntun praktikum yang dikembangkan

Analisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPA SMP
DEFINE

Draft I yang siap diproses pada tahap selanjutnya

DESIGN

Telaah penutun praktikum oleh penelaah ahli
dan guru

Revisi I

Revisi II

Buku penuntun praktikum berargumentasi melalui penyelidikan

Draft II yang siap diuji coba

Uji coba kepada siswa

DEVELOP
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Instrumen Validasi Penuntun Praktikum

Instrumen validasi penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

model ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas VIII digunakan untuk

mengetahui kualitas penuntun praktikum yang dikembangkan dan untuk

mendapatkan masukan. Instrumen validasi ini berupa daftar cek yang

berisikan rangkaian pernyataan mengenai validitas pedagogik, validitas

content/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 penuntun praktikum diberikan kepada 1 orang dosen

ahli biologi, 1 orang dosen ahli ilmu pendidikan dan 3 orang guru

biologi SMP untuk mendapatkan masukan. Instrumen validasi yang

berupa daftar cek ini dikembangkan oleh peneliti dengan mengadaptasi

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

2. Angket

Angket digunakan untuk mengetahui keterbacaan penuntun praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan model ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas

VIII. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket juga cocok



32

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah

yang luas. Angket dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim

melalui pos atau internet (Sugiyono, 2016: 199).

Angket diberikan kepada setiap siswa yang telah melakukan praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan model ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas

VIII yang telah dikembangkan. Selain itu, angket juga diberikan kepada

guru IPA kelas VIII yang mengamati pelaksanaan praktikum dan

membaca penuntun praktikum yang dikembangkan. Angket yang berupa

daftar cek ini dikembangkan oleh peneliti dengan mengadaptasi angket

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

3. Lembar Optimasi 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/data yang diharapkan adalah pengetahuan

struktur dan fungsi tumbuhan. Data yang berasal dari lembar optimasi ini

akan digunakan untuk penyusunan buku penuntun praktikum.

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Praktikum

Lembar observasi digunakan untuk mengamati penuntun praktikum

struktur dan fungsi tumbuhan berbasis model pembelajaran ADI untuk

siswa SMP/MTs Kelas VIII. Lembar observasi ini diberikan kepada

observer yang mengamati kegiatan praktikum setiap kelompok pada saat
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praktikum struktur dan fungsi tumbuhan dengan model berargumen

melalui penyelidikan 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

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 untuk

mendapatkan masukan. Instrumen 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.

b. Menghitung persentase skor keidealan setiap aspek dengan rumus

berikut:
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% Skor Keidealan=
Skor Rata-rata Setiap Aspek

Skor Tertinggi Ideal Setiap Aspek
x 100%

c. Mengkonsultasikan persentase skor dimasukkan ke dalam kategori

menurut Riduwan (2011: 95) pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Rentang Skor
Persentase Skor Kategori

81 – 100 Sangat Baik

61 – 80 Baik

41 – 60 Cukup Baik

21 – 40 Kurang Baik

0 – 20 Sangat Rendah

2. Angket

Angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keterbacaan

siswa dan guru tentang penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhan model ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas VIII 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.

b. Menghitung persentase skor dengan rumus berikut:

% Skor =
Jumlah skor yang diperoleh

Skor tertinggi × Jumlah responden
x 100%

c. Mengkonsultasikan persentase skor dimasukkan ke dalam kategori

menurut Riduwan (2011: 95) pada tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Rentang Skor
Persentase Skor Kategori

81 – 100 Sangat Baik
61 – 80 Baik
41 – 60 Cukup Baik
21 – 40 Kurang Baik
0 – 20 Sangat Rendah
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3. Lembar Optimasi Penuntun Praktikum

Berdasarkan lembar optimasi penuntun praktikum struktur dan fungsi

tumbuhan model ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas VIII, diambil hasil

optimasi yang optimum. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan

penyusunan argumen sesuai Model Toulmin berdasarkan Kerangka

Kerja Inch (2006), seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Selain itu, lembar

optimasi penuntun praktikum juga mencatat waktu yang dibutuhkan

untuk melakukan praktikum secara keseluruhan.

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

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

4. Lembar Observasi Keterlaksanaan Prosedur Praktikum

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai

keterlaksanaan penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan model

ADI untuk siswa SMP/MTs Kelas VIII. Hasil observasi diolah sebagai

berikut:

a. Menghitung jumlah jawaban “terlaksana”, “kurang terlaksana” dan

“tidak terlaksana” yang diisi oleh observer pada lembar observasi
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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 Penuntun Praktikum (KPP)

menggunakan rumus berikut:

KPP(%)=∑ kegiatan yang terlaksana∑ kegiatan
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. Interpretasi Keterlaksanaan Penuntun Praktikum

PKP (%) Kriteria

PKM = 0 Tak satu kegiatan pun terlaksana

0 < PKM < 25 Sebagian kecil kegiatan terlaksana

25 ≤ PKM < 50 Hampir setengah kegiatan terlaksana

PKM = 50 Setengah kegiatan terlaksana

50 < PKM < 75 Sebagian besar kegiatan terlaksana

75 ≤ PKM < 100 Hampir seluruh kegiatan terlaksana

PKM = 100 Seluruh kegiatan terlaksana

PKP = Persentase Keterlaksanaan Penuntun

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan empat macam data, yaitu data hasil

validasi penuntun praktikum, data hasil angket keterbacaan siswa, data

optimasi penuntun praktikum, dan data hasil observasi keterlaksanaan

penuntun praktikum. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik

deskriptif untuk menunjukkan deskripsi atau profil kualitas penuntun
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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 siswa.

Kelayakan produk pengembangan, yaitu buku penuntun praktikum struktur

dan fungsi tumbuhan yang ditentukan dari data hasil validasi buku penuntun

praktikum dan angket 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

buku penuntun praktikum minimal mencapai 75 ≤ PKM < 100 dengan

kriteria hampir seluruh kegiatan terlaksana.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik penuntun yang selama ini digunakan belum dapat melatih

kemampuan argumentasi siswa. Karakteristik buku penuntun struktur dan

fungsi tumbuhan dengan model ADI terdiri dari: sampul buku, komponen-

komponen, lembar kerja praktikum, format buku menggunakan huruf

Arial, dengan ukuran 12, serta menggunakan EYD yang baik dan benar.

2. Kondisi optimum alat, bahan yang digunakan untuk praktikum struktur

dan fungsi tumbuhan terdiri atas morfologi 3 jenis tumbuhan, 15 preparat

jaringan akar, batang dan daun, serta situs web untuk menunjang siswa

melakukan kegiatan praktikum.

3. Penilaian terhadap penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

dengan model ADI yang dikembangkan dalam penelitian ini dari hasil uji

validasi dosen memperoleh rata-rata skor keidealan dari seluruh aspek

sebesar 89% dan validasi praktisi 97% dengan kriteria “baik sekali”.

4. Keterbacaan buku penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan

dengan model ADI yang dikembangkan dalam penelitian ini dari semua
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aspek dengan persentase rata-rata, yaitu 88%. Secara keseluruhan aspek

memiliki kategori “baik sekali”.

5. Keterlaksanaan penuntun praktikum struktur dan fungsi tumbuhan yang

dikembangkan dalam penelitian ini memperoleh rata-rata skor dari

kegiatan praktikum pertama dan ketiga sebesar 96% dan 98% dengan

kategori “hampir seluruh kegiatan terlaksana”. Sedangkan praktikum

kedua memperoleh skor rata-rata 100% dengan kategori ”seluruh kegiatan

terlaksana”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka

terdapat saran sebagai berikut:

1. Materi dalam buku petunjuk praktikum ini disajikan dengan pendekatan

saintifik yaitu model Argument-Driven Inquiry, sehingga jika diterapkan

dalam pembelajaran maka guru harus memahami model ADI.

2. Guru hendaknya menerapkan kegiatan praktikum dan argumentasi dalam

pembelajaran yang bertujuan untuk melatih keaktifan siswa.

3. Guru dapat menggunakan buku penuntun praktikum yang dikembangkan

untuk kegiatan praktikum, sehingga siswa belajar melalui proses

“menemukan sendiri” dapat mencapai dan terciptanya kemampuan

argumentasi.

4. Pengembangan buku penuntun praktikum dilakukan dengan menggunakan

model pengembangan 4-D 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).



DAFTAR PUSTAKA

Agustina, P. 2015. Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi Tentang
Pengembangan Praktikum Biologi Sekolah Menengah: Studi
Pengembangan Pembelajaran pada Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jurnal Bioedukatika ISSN: 2338-
6630. Vol. 3 No. 2, 4 hlm.

Amri, S. 2013. Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013.
Prestasi Pustaka. Jakarta. 370 hlm.

Andriani, Y. dan Riandi. 2015. Peningkatan Penguasaan Konsep Siswa Melalui
Pembelajaran Argument Driven Inquiry Pada Pembelajaran IPA Terpadu
Di SMP Kelas VII. Edusains. 7 (2): 114-120. Universitas Pendidikan
Indonesia. Bandung. 7 hlm.

Arikunto, S. 2007. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Rineka
Cipta. Jakarta. 211 hlm.

Campbell, Neil A. Reece, Jane B & Mitchell, Lawrence G. 2003. Biologi: Edisi
Kelima Jilid 2. Erlangga. Jakarta. 472 hlm.

_______________________________________________ 2008. Biologi: Edisi
Kedelapan Jilid 1. Erlangga. Jakarta. 468 hlm.

Demircioglu, T. dan Ucar, S. 2012. The Effect of Argument-Driven Inquiry on
Pre-Service Science Teachers’ Attitudes and Argumentation Skill.
Procedia – Social and Behavioral Science. 46: 5035-5039. 5 hlm.

Depdiknas. 2006. Kurikulum 2006 Standar Kompetensi Mata Pelajaran IPA
Sekolah Menengah Pertama. BSNP. Jakarta.

Erduran, S., Simon., Osborne, J. 2004. TAPing into Argumentation: Developments
In The Application Of Toulmin’s Argument Pattern For Studying Science
Discourse. Science Education, 88, 951-933. 19 hlm.

Fried, G. H. dan Hademenos, G. J. 2005. Schaum’s Outlines of Theory and
Problems of Biology. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 386 hlm.



82

Hamalik, Oemar. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran. Bumi Aksara. Jakarta. 184
hlm.

Handayani, P. 2014. Analisis Argumentasi Peserta Didik Kelas X SMA
Muhammadiyah 1 Palembang dengan Menggunakan Model Argumentasi
Toulmin. E-journal Unsri. Vol. 2 No.1,  9 hlm.

Hasnunidah, N. 2009: Buku Ajar Struktur dan Perkembangan Tumbuhan.
Universitas Lampung. Bandar Lampung. Tidak Diterbitkan.

____________. 2013. Pembelajaran Biologi dengan Strategi Argument-Driven
Inquiry dan Keterampilan Argumentasi Peserta Didik. Journal UM. Vol. 5
No. 1, 29 hlm.

____________. 2016. Pengaruh Argument-Driven Inquiry Dengan Scaffolding
Terhadap Keterampilan Argumentasi, Keterampilan Berpikir Kritis Dan
Pendalaman Konsep Biologi Dasar Mahasiswa Jurusan Pendidikan MIPA
Universitas Lampung. Disertasi Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri
Malang. Malang

Imaniarta, I. Sulistina, O. dan Yahmin. Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum
Kimia SMA Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Materi Laju Reaksi dan
Kesetimbangan Kimia. Journal Vol.2, No.2, 8 hlm.

Inch, E. S., Wornicle, B. dan Endres, D. 2006. Critical Thinking and
Communication: The Use of Reason in Argument. Boston. Pearson
EducationInc. 390 hlm.

Kadayifci, H., Atasoya, B., & Akussa, H. 2012. The Corellation Between The
Flaws Students Define in Argument and Their Creative ang Critical
Thingking Abilities. Procedia-Social and Behavioral Science, 47 : 802-806.
Gazy University. Turkey. 5 hlm.

KBBI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1826 hlm.

Kemendikbud. 2013. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah. Balai Pustaka. Jakarta. 3 hlm.

____________. 2014. Ilmu Pengetahuan Alam. Buku Siswa. Kemendikbud.
Jakarta. 221 hlm.

Kimball, J.W. 1993. Biologi. Erlangga. Jakarta. 333 hlm.

Liliasari. 2006. Peningkatan Kualitas Guru Sains Melalui Pengembangan
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Universitas Pendidikan Indonesia.
Bandung. 11 hlm.



83

Marjan,J., Arnyana I. B. P., dan Setiawan I. G. A.N. 2014. Pengaruh
Pembelajaran Pedekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi dan
Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong
Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. E-journal Program
Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 4.12 hlm.

Meyhandoko, A. 2013. Pengembangan Petunjuk Praktikum Kontekstual dengan
Pemanfaatan Kondisi Lingkungan Lokal dalam Pembelajaran Materi
Pencemaran di SMA 2 Rembang. Skripsi. UNS. Semarang. 113 hlm.

Mulyatiningsih, Endang. 2012. Pengembangan Model Pembelajaran. (Online).
(http://staff.unv.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra-endang-
mulyatiningsih-mpd/7cpengembangan-model-pembelajaran.pdf), diakses 4
Mei 2017. 8 hlm.

Munandar, K. 2016. Pengenalan Laboratorium IPA-Biologi Sekolah. PT Refika
Aditama. Bandung. 170 hlm.

Nafisah, D. 2011. Identifikasi Kesulitan Belajar IPA Biologi Siswa Kelas IX SMP
Negeri 5 Ungaran. Universitas Negeri Semarang. Semarang. 107 hlm.

Nengsi, S. 2016. Pengembangan Penuntun Praktikum Biologi Umum Berbasis
Inkuiri Terbimbing Mahasiswa Biologi STKIP Payakumbuh. Jurnal
Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Payakumbuh. Sumatra Barat.
10 hlm.

Ni’mah, H. I. 2013. Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Kimia Berbasis
Pendekatan SETS untuk Peserta Didik SMA/MA kelas X. Skripsi.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 81 hlm.

Nikmah, R. dan Binadja, A. 2015. Pengembangan Diktat Praktikum Berbasis
Guided Discovery-Inquiry Bervisi Science, Environtment, Technology and
Society. Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia. Vol 9, No. 1, 10 hlm.

Nugroho, E. B. P. 2013. Pengembangan Buku Petunjuk Praktikum Kimia
SMA/MA Kelas X Semester 2 Berbasis Learning Cycle 5E. Universitas
Negeri Malang. Malang. 7 hlm.

Patmasari, R., Sutarman., Winarto. 2014. Pengembangan Buku Petunjuk
Praktikum Fisika Berbasis Inquiry Terbimbing untuk Meningkatkan
Keterampilan Proses Siswa SMA kelas X. Jurnal Jurusan Fisika
Universitas Negeri Malang. Malang. 9 hlm.

Peratiwi, N. Redhana, I. dan Maryam, S. Buku Pedoman Praktikum Ramah
Lingkungan untuk Pembelajaran Kimia SMA. e-Journal Kimia Visvitalis
Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Kimia. 75 hlm.



84

Permendikbud. 2013. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013.
Permendikbud. Jakarta. 97 hlm.

Purnamasari, S. dan Surtikanti, H. Pengembangan Praktikum IPA Terpadu pada
Tema Kesehatan Kulit. Prosiding Simposium Nasional Inovasi dan
Pembelajaran Sains 2015 (SNIPS 2015). Bandung. 544 hlm.

Rosdiana, L. 2014. Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi dengan Teknik
Think-Pair-Share (TPS) yang Berorientasi pada Kecerdasan Verbal.
Tesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 156 hlm.

Rusyana, Yus. 1986. Buku Materi Pokok Keterampilan Menulis. Karunika.
Jakarta.

Rusnayati, H. dan Prima, E. C. 2011. Penerapan Model Pembelajaran Problem
Based Learning dengan Pendekatan Inkuiri untuk Meningkatkan
Keterampilan Proses Sains dan Penguasaan Konsep Elastisitas pada
Siswa SMA. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, dan
Penerapan MIPA. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 6 hlm

Sampson, V. dan Gleim, L. 2009. Argument-Driven Inquiry To Promote the
Understanding of Important Concepts and Pratices in Biology. The
American Biology Teacher. Vol.71 No.8, 465-472. 9 hlm.

Salirawati. 2010. Pelatihan Pengembangan Praktikum IPA Berbasis Lingkungan.
Artikel Jurnal INOTEK hlm 5.

Setiadi, H. dkk. 2012. Kemampuan Matematika Siswa SMP Indonesia- TIMSSS
2011. Pusat Penelitian Pendidikan. Jakarta. 106 hlm.

Sudarisman, S. 2015. Memahami Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran
Biologi dalam Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 serta Optimalisasi
Implementasi Kurikulum 2013. Jurnal Florea. 2 (1): 29-35. Universitas
Sebelas Maret. Surakarta. 7 hlm.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 456 hlm.

Thiagarajan, dkk. 1974. Instructional Development for Training Teachers of
Exceptional Children. Indiana University. Bloomington. 195 hlm.

TIMSS. 2011. TIMSS & PIRLS International Study Center. Lynch School of
Education. Boston College.

Tomo. 2003. Mengintegrasikan Teknik Membaca SQ4R dan Membuat Catatan
Berbentuk Graphic Postorganizer dalam Pembelajaran Fisika. Tesis UPI
Bandung. Univversitas Pendidikan Indonesia. Bandung.



85

Toulmin. S. E. 1984. The Uses of Argument. Cambridge University Press. New
York: MacMillan. 259 hlm.

Trianto. 2014. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan
Kontekstual. Prenadamedia Group. Jakarta. 313 hlm.

Warsita, Bambang. 2008. Teknologi Pembelajaran Landasan & Aplikasinya.
Rineka Cipta. Jakarta. 333 hlm.

Wisudawati, A.W dan Sulistyowati, Eka. 2013. Metodologi Pembelajaran IPA.
Bumi Aksara. Jakarta. 280 hlm.

Zulaiha, Hartono, dan Ibrahim, R. 2014. Pengembangan Buku Panduan
Praktikum Kimia Hidrokarbon Berbasis Keterampilan Proses Sains di
SMA. J.Pen.Kim. 1 (1), 87-93 hlm.


	1. COVER-.pdf
	2. Abstrak-ZAHRA.pdf
	3. Cover Dalam-.pdf
	4. Halaman Persetujuan-ZAHRA.pdf
	5. Halaman Pengesahan-ZAHRA.pdf
	6. Pernyataan-ZAHRA.pdf
	7. Riwayat Hidup-ZAHRA.pdf
	8. Persembahan-.pdf
	9. Moto-ZAHRA.pdf
	10. Sanwacana FORMAL-ZAHRA.pdf
	11. Daftar Isi-ZAHRA.pdf
	12. Daftar Tabel-ZAHRA.pdf
	13. Daftar Gambar-ZAHRA.pdf
	14. Daftar Lampiran.pdf
	BAB I  REVISI SEMHAS - ZAHRA.pdf
	BAB II SEMHAS -  ZAHRA.pdf
	BAB III REVISI SEMHAS- ZAHRA.pdf
	BAB IV-ZAHRA- REVISI SEMHAS.pdf
	BAB V REVISI 2 - ZAHRA -.pdf
	DAFTAR PUSTAKA ZAHRA - REVISI 2.pdf

