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Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

nikmat dan karunianya kepada kita, sehingga Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 

dengan tema “Inovasi Pembelajaran Biologi dalam Menyikapi Isu-isu Sains dan 

Lingkungan” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Salawat beserta salam kita 

kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

 Saat ini, banyak sekali hasil penelitian yang tersebar di berbagai Perguruan 

Tinggi di seluruh pelosok tanah air, namun banyak yang belum didiseminasikan dan 

disosialisasikan secara optimal. Oleh karena itu, seminar nasional ini bertujuan agar 

para peneliti dapat mempresentasikan hasil penelitian hasil penelitian, sekaligus 

melakukan pertukaran informasi, pendalaman masalah-masalah di berbagai bidang 

keahliannya, serta mempererat dan mengembangkan kerjasama akademik yang saling 

menguntungkan secara berkelanjutan. 

Kegiatan seminar nasional ini mendatangkan tiga narasumber, yaitu Dr. Ana 

Ratna Wulan, M.Pd. (Dosen Universitas Pendidikan Indonesia), Dr. Hasrudin, M.Pd. 

(Dosen Universitas Negeri Medan), dan Dr. Ardinis Arbain, M.Si. (Dosen 

Universitas Andalas). Selanjutnya dilakukan seminar paralel oleh 69 pemakalah dari 

berbagai universitas di Indonesia yang dikelompokkan dalam 3 bidang kajian ilmu 

dan 350 peserta dari berbagai instansi. 

Agar forum ilmiah yang baik ini dapat tersampaikan ke komunitas ilmiah lain 

yang tidak dapat hadir pada kegiatan seminar, panitia memfasilitasi untuk 

menerbitkan makalah dalam bentuk prosiding. Dalam proses penerbitan  prosiding 

ini, panitia telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, yaitu tim reviewer, Prof. Dr. 

Lufri, MS., (Guru besar Universitas Negeri Padang) dan Dr. Eko Kuswanto, M.Si., 

(Dosen Universitas Lampung), tim editor (Dra. Hj. Mulyati, M.Si., Aulia Afza, 

M.Pd., dan Lince Meriko, M.Si.) dan seluruh pemakalah yang telah turut 

berpartisipasi. Oleh sebab itu panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama 

semua pihak. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi para pemakalah dan penulis serta 

para pembaca. 
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INNOVATION OF LEARNING BIOLOGY AND ASSESSMENT
FOR DEVELOPING 21th CENTURY SKILL
ON FACING A GLOBAL CHALLENGE

INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI DAN ASESMENNYA
UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD 21

DALAMMENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Ana Ratna Wulan
Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Setiabudi No. 299 Bandung Jawa Barat 40154
E-mail: anaratnawulan@upi.edu

ABSTRACT

The challenges of today's global environment have demanded the preparation of
reliable human resources. In the era of MEA (ASEAN Economic Community)
education becomes an important tool in the preparation of human resources that
competable. 21st century skills need to be supplied and well controlled by
Indonesian. Critical thinking skills, creative thinking, collaborative skills, and
communication skills need to be developed in student’s characters. For those, we
need a proper learning strategy. Various learning innovations need to be
developed to equip those 21st century skills. Any innovation would not work well
if it’s not accompanied by the right assessment. Appropriate assessment can
provide correct and meaningful information for the development of student’s
abilities. Therefore, learning reform needs to be done as one unity with the
assessment.

Keywords: learning innovation, assessment, 21st century skills

ABSTRAK

Tantangan lingkungan global dewasa ini telah menuntut penyiapan sumber daya
manusia yang handal. Pada era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pendidikan
menjadi sarana penting dalam penyiapan sumber daya manusia yang mampu
bersaing. Keterampilan abad 21 perlu dibekalkan dan dikuasai dengan baik oleh
masyarakat Indonesia. Keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, keterampilan
berkolaborasi, dan keterampilan berkomunikasi perlu dikembangkan pada siswa.
Untuk itu diperlukan suatu strategi pembelajaran yang tepat. Berbagai inovasi
pembelajaran perlu dikembangkan untuk membekali keterampilan abad 21
tersebut. Namun inovasi apapun tidak akan berhasil baik jika tidak disertai dengan
asesmen yang tepat. Asesmen yang sesuai dapat memberi informasi yang tepat
dan bermakna bagi pengembangan kemampuan siswa. Oleh sebab itu
pembaharuan pembelajaran perlu dilakukan sebagai satu kesatuan dengan
asesmennya.

Kata kunci: inovasi pembelajaran, asesmen, keterampilan abad 21

mailto:anaratnawulan@upi.edu
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan global dunia saat ini telah menuntut sumber daya manusia

yang mampu bersaing. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada

tahun 2015 telah mengintegrasikan seluruh negara kawasan Asia Tenggara dalam

satu kesatuan. Hal tersebut telah berdampak terhadap berbagai bidang terutama

bidang ekonomi. Implikasi persaingan sektor ekonomi akan berdampak terhadap

bidang ketenagakerjaan, produk, investasi modal, hingga jasa (Pramudyo, 2014).

Dalam hal ini kunci penting dalam persaingan global adalah penyiapan kualitas

sumber daya manusia (SDM). Upaya menghadapi persaingan global hanya

berhasil melalui pengembangan sumber daya manusia yang dihasilkan dari sistem

pendidikan yang berorientasi global. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta kesadaran terhadap isu-isu terkini terkait dinamika kehidupan manusia dan

lingkungannya telah mendorong pengembangan kompetensi berskala global

dalam sistem pendidikan (Kareluik et al., 2013).

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

Ironisnya dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, berdasarkan

laporan United Nations Development Programme (2015), posisi kualitas sumber

daya manusia Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih

berada di peringkat 110 dari 188 negara. Indonesia jauh tertinggal dibandingkan

negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu langkah strategis dalam penyiapan

sumber daya manusia yang siap bersaing secara global adalah melalui

pembaharuan sistem pendidikan (Knowless et al., 2014).

Salah satu rujukan kompetensi global yang tengah dikembangkan pada

saat ini adalah keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 merupakan

keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dalam masyarakat

abad 21. Hal ini termasuk persaingan ekonomi dunia dan masalah kerusakan

lingkungan. Menurut Triling dan Fadel (2015), keterampilan abad 21 merupakan

keterampilan yang diarahkan terhadap penguasaan isu-isu kontemporer (seperti

kesadaran global, literasi ekonomi, demografi dan kelestarian lingkungan).

Milligan et al. (2014) telah merumuskan kategorisasi dari keterampilan abad 21

yang meliputi: keterampilan berpikir (ways of thinking), keterampilan mengambil

tindakan dan berkomunikasi (ways of working and communication), keterampilan
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memanfaatkan komponen pendukung tindakan (tools for working), literasi dan

penguasaan teknologi informasi (ICT) serta keterampilan hidup sebagai warga

dunia (skills for living in the world).

Keterampilan abad 21 pada siswa dapat dikembangkan melalui

penggunaan model pembelajaran yang tepat. Dewasa ini telah banyak

dikembangkan model dan pedekatan pembelajaran yang berorientasi pada

pengembangan keterampilan abad 21. Pembelajaran berbasis STEM (Science-

Technology-Engineering-Mathematics) dan Project Based Learning (PjBL)

merupakan bentuk inovasi pembelajaran yang mengarah pada pengembangan

keterampilan abad 21. Namun pembelajaran tersebut tidak akan berhasil dengan

baik apabila tidak disertai dengan asesmen yang sesuai. Asesmen yang sesuai

dapat memberi umpan balik yang tepat sehingga dapat mengembangkan potensi

siswa. Oleh sebab itu inovasi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan

abad 21 perlu disertai dengan asesmen yang tepat.

Berdasarkan penggunaan perspektif global, permasalahan lingkungan

dewasa ini semestinya tidak lagi menjadi permasalahan yang terbatas di wilayah

suatu negara. Berbagai masalah lingkungan yang bersifat global seperti

pemanasan global, efek rumah kaca, kebakaran hutan, hujan asam, kerusakan

biosfer/bioma, dan kepunahan organisme menjadi permasalahan yang berdampak

terhadap kehidupan lintas benua (Moczek et al., 2015). Upaya penyelamatan

lingkungan tersebut perlu dilakukan segera dan dalam jangka panjang.

Keterampilan abad 21 untuk memecahkan masalah lingkungan perlu

dikembangkan dengan baik melalui pembelajaran. Namun tantangan terbesar

dalam pembelajaran yang berorientasi keterampilan abad 21 adalah memastikan

proses dan hasil pembelajaran yang terukur. Griffin et a.l (2014) mengemukakan

perlunya asesmen yang inovatif untuk menilai keterampilan abad 21 secara

terukur dan valid. Milligan et al. (2014) menyatakan bahwa asesmen keterampilan

abad 21 perlu menerapkan prinsip autentik (real word situations) yang sejalan

dengan dinamika global.

Pembelajaran berbasis teknologi informasi telah banyak dilakukan sebagai

bentuk inovasi dalam pembelajaran. Pengembangan software bahan ajar,

praktikum virtual, dan pembelajaran berbasis web telah banyak dilakukan.
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Demikian pula dengan asesmen dewasa ini. Asesmen pembelajaran telah

mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi

global. Apabila mengacu pada Milligan et al. (2014) penguasaan ICT

(Information and Communication Technologies) merupakan bagian dari

keterampilan abad 21. Asesmen berbasis ICT atau asesmen elektronik (e-

assessment) merupakan asesmen yang dibuat dengan melibatkan teknologi

komputer dan jaringan internet dalam penggunaannya

Inovasi pembelajaran dalam bentuk pemanfaatan ICT dapat mengatasi

masalah pembelajaran yang terkait isu global, seperti tantangan pasar bebas MEA

dan masalah global. Masalah kerusakan lingkungan global pada tatanan biosfer

sukar ditempuh melalui observasi dan pengalaman langsung. Hal ini disebabkan

karena lingkup permasalahan yang dipelajari bersifat global. Pembelajaran

lingkungan yang berbasis ICT memungkinkan penjelajahan informasi pada

tatanan biosfer secara tidak terbatas. Namun hal ini tidak berarti pembelajaran

berbasis local materials dapat ditinggalkan. Inovasi pembelajaran melalui

pengalaman dan observasi langsung yang berbasis local materials perlu terus

dikembangkan. Pengalaman siswa berinteraksi langsung dengan obyek di alam

tetap tidak dapat digantikan melalui pembelajaran berbasis ICT. Hal ini

disebabkan karena biologi memiliki kekhasan pembelajaran yang sedapat

mungkin berinteraksi langsung dengan obyek sesungguhnya. Keterampilan abad

21 yaitu keterampilan kolaborasi justru dapat dikembangkan dengan baik melalui

interaksi langsung siswa. Oleh sebab itu inovasi pembelajaran melalui

pembelajaran melalui teknologi informasi dan pembelajaran secara langsung perlu

dikembangkan secara seimbang.

II. PEMBELAJARAN BIOLOGI DAN ASESMENNYA UNTUK
MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD 21

Keterampilan abad 21 mencakup keterampilan berpikir (ways of thinking),

keterampilan mengambil tindakan dan berkomunikasi (ways of working and

communication), keterampilan memanfaatkan komponen pendukung tindakan

(tools for working) yaitu literasi dan penguasaan teknologi informasi (ICT), serta

keterampilan sebagai warga dunia (skills for living in the world). Milligan et al.
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(2014) dalam hal ini merumuskan secara terperinci keempat kategori tersebut

sebagai berikut.

1. Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and

problem solving)

2. Keterampilan berpikir kreatif dan inovatif (creativity and innovation)

3. Kemampuan kolaborasi, kerjasama tim dan kepemimpinan (collaboration,

team work, and leadership)

4. Pemahaman secara lintas budaya dan keilmuan, literasi media dan informasi

(cross-cultural understanding, communication, information and media literacy)

5. Literasi ICT (ICT computing and ICT literacy)

6. Keterampilan yang berorientasi karir dan kepercayaan diri (career and

learning self-reliance)

Sementara itu Partnership 21/P21 (2010) membagi kategorisasi

keterampilan abad 21 ke dalam empat kemampuan inti yaitu ways of thinking,

ways of working, tools for working, dan living in the world. Tabel 1 menguraikan

masing-masing komponen dari setiap kemampuan tersebut.

Tabel 1 Keterampilan Abad 21 menurut Partnership 21/P21 (2010)

No Kategori
Kemampuan

Keterampilan Abad 21

1 ways of thinking 1. Creativity and innovation
2. Critical thinking, problem solving, decision making
3. Learning to learn, metacognition

2 ways of working 1. Communication
2. Collaboration (teamwork)

3 tools for working 1. Information literacy (includes research on sources,
evidence, biases, etc).

2. ICT literacy

4 living in the world 1. Citizenship-local and global
2. Life and career
3. Personal and social responsibility-including cultural

awareness and competence

Siswa yang menguasai keterampilan abad 21 hanya dapat dihasilkan

melalui sistem pendidikan yang mengadaptasi keterampilan abad 21 sebagai

tujuan pembelajaran. Pengembangan keterampilan abad 21 tersebut juga perlu

tergambar pada strategi dan langkah pembelajaran (Kareluik et al., 2013).

Penguasaan keterampilan abad 21 dalam hal ini perlu menjadi fokus utama yang
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diterapkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan hingga asesmen

pembelajaran. Peran pembelajaran biologi dalam penguasaan keterampilan abad

21 sangat strategis, terutama dalam menyiapkan generasi masa depan yang kritis,

kreatif, dan mampu memecahkan masalah kerusakan lingkungan global. Upaya

memecahkan masalah lingkungan sangat memerlukan penguasaan konsep biologi

yang kuat dan ditunjang oleh penguasaan kemampuan berpikir serta kesadaran

terhadap lingkungan yang tinggi.

Kurikulum pendidikan di Indonesia dewasa ini mulai diarahkan pada

pengembangan empat keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif,

keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kolaborasi. Berbagai strategi

pembelajaran mulai diarahkan untuk mengembangkan keterampilan tersebut.

Untuk dapat mengembangkan keempat keterampilan tersebut, perlu pemahaman

yang baik terkait terhadap indikator setiap keterampilan. Indikator-indikator

tersebut menjadi acuan dalam memilih strategi dan metode pembelajaran serta

asesmen pembelajaran yang tepat. Tabel 2 menguraikan tentang indikator untuk

setiap keterampilan abad 21 yang dapat dikembangkan pada kurikulum

pembelajaran.

Tabel 2. Komponen dan Indikator Keterampilan Abad 21 Siswa

Keterampilan
Abad 21

Keterampilan Indikator Keterampilan Abad 21

Berpikir Kreatif Berpikir secara
kreatif

 Menyampaikan gagasan untuk
menciptakan sesuatu

 Mencipta suatu yang baru
 Mengembangkan, menganalisis, dan

mengevaluasi gagasan
Bekerja kreatif
dengan teman

 Mengomunikasikan gagasan secara
efektif

 Bersikap terbuka serta responsif
terhadap gagasan berbeda

 Mendemonstrasikan originalitas dan
inovasi dari gagasan yang disusun

Melaksanakan
inovasi

Berpikir Kritis Bernalar efektif Menggunakan penalaran secara induktif
dan deduktif untuk memecahkan masalah

Menggunakan
sistem berpikir

Menganalisis permasalahan dengan cara
berinteraksi dengan teman

Memberi
pertimbangan dan
mengambil
keputusan

 Menganalisis dan mengevaluasi
evidence, claim, belief, argument,

 Menghubung-hubungkan informasi
yang diperoleh dengan disertai
argumen
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Keterampilan
Abad 21

Keterampilan Indikator Keterampilan Abad 21

 Menafsirkan informasi
 Menyimpulkan berdasarkan hasil

analisis terhadap informasi
Memecahkan
suatu masalah

Memecahkan masalah dengan
mengajukan alternatif solusi

Keterampilan
berkomunikasi dan
berkolaborasi

Berkomunikasi
dengan teman

 Mengemukakan gagasan secara lisan,
tulisan, atau gambar

 Mendengar dan memberi perhatian
terhadap lawan bicara

 Menggunakan media dan teknologi
untuk berkomunikasi

Berkolaborasi
dengan teman

Bekerja sama dalam tim secara efektif
dan saling menghormati dan sal ing
membantu

Sumber: Partnership 21/P21 (2010)

Berdasarkan uraian tentang keterampilan abad 21 yang perlu

dikembangkan, terdapat beberapa rekomendasi terhadap inovasi pembelajaran

yang dilakukan. Berikut ini akan diuraikan beberapa rekomendasi tersebut.

Pertama, pembelajaran siswa dilakukan melalui kolaborasi dalam tim.

Strategi pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk berinteraksi satu sama

lain, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal

ini pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan antara lain Project Based

Learning (PjBL), STEM, Problem Based Learning (PBL), Cooperative Learning,

dan Inquiry.

Kedua, langkah pembelajaran semestinya dimulai dari suatu masalah nyata

yang perlu dipecahkan siswa, atau dimulai dari pertanyaan yang perlu dijawab

siswa. Siswa selanjutnya mencari berbagai informasi melalui pengamatan,

penyelidikan, atau mengakses sejumlah informasi untuk menyelesaikan atau

menjawab permasalahan tersebut. Permasalahan lingkungan yang bersifat global

dapat dijawab dengan mengakses informasi dari website.

Ketiga, melibatkan sumber belajar yang beragam, mulai dari lingkungan

(ekosistem), buku teks, jurnal-jurnal hasil penelitian ilmiah, majalah ilmiah, serta

para ahli lingkungan (misalnya akademisi dan peneliti).

Keempat, melibatkan aktivitas berkomunikasi secara aktif, baik lisan

maupun tertulis, menggunakan tabel, grafik, dan media presentasi berbasis

komputer atau ICT. Kegiatan pembelajaran perlu melibatkan diskusi dan
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presentasi hasil kerja siswa. Aktivitas komunikasi tersebut dilakukan melalui

penyampaian gagasan dan hasil penyelidikan.

Kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk memanfaatkan bahan

dan alat di lingkungan sekitar (bersifat local materials) untuk menciptakan suatu

produk yang berguna dalam memecahkan masalah. Alternatif lainnya adalah

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan gagasan baru sebagai

rekomendasi dalam memecahkan masalah. Aktivitas ini akan mengembangkan

kreativitas siswa.

Keenam, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengakses informasi

dan menggunakan media ICT sebagai sarana belajar. Siswa dalam hal ini

diberikan kesempatan untuk mencari informasi secara tidak terbatas dari website

untuk menjelaskan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Guru dan siswa

dalam hal ini juga perlu menggunakan fasilitas elektronik sebagai sarana

mengomunikasikan hasil belajar, seperti melalui email, facebook, dan aplikasi

berbasis web lainnya.

Ketujuh, memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengakses data-

data sekunder (hasil penelitian ilmuan) untuk mendukung gagasan dan hasil

penyelidikan. Data-data tersebut dapat diakses melalui website dalam bentuk

jurnal-jurnal hasil penelitian nasional dan internasional serta laporan penelitian

terkait topik yang sedang dipelajari. Dalam hal ini guru perlu mencari situs-situs

terpilih yang dapat direkomendasikan dan diakses oleh siswa.

Kedelapan, mendorong siswa untuk melakukan korespondensi dengan

para ahli terkait topik yang sedang dipelajari melalui website.

Kesembilan, melakukan assessment for learning (asesmen untuk

perbaikan belajar) dan assessment as learning (asesmen sebagai sarana belajar).

Kedua asesmen tersebut dilakukan sebagai bagian penting dalam inovasi

pembelajaran. Assessment for learning dalam hal ini dilakukan melalui pemberian

umpan balik hasil penilaian proses secara terus menerus dan berkesinambungan.

Melalui umpan balik yang bersifat segera, berkesinambungan, dan bermakna

diharapkan keterampilan abad 21 dapat terus ditingkatkan oleh siswa sepanjang

proses pembelajaran. Sementara itu assessment as learning dilakukan melalui

pengerjaan task (tugas-tugas) dan refleksi diri oleh siswa yang menjadi sarana
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untuk mengembangkan kemampuan sebagai individu pembelajar. Selain dari

kedua asesmen di atas, assessment of learning (asesmen untuk menilai capaian

belajar) juga tetap dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran untuk menilai hasil

belajar siswa.

Kesepuluh, asesmen dilakukan secara autentik. Hal ini berarti asesmen

dilakukan untuk menilai kompetensi siswa pada kehidupan nyata (real life

situations). Dalam hal ini, task (tugas-tugas kinerja) perlu terkait dengan

kehidupan nyata siswa serta dapat merefleksikan keterampilan siswa dalam situasi

yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas, pada pembelajaran yang berorientasi

pengembangan keterampilan abad 21, dapat direkomendasikan beberapa metode

asesmen yang sesuai. Alternatif metode asesmen tersebut dikemukakan pada

Tabel 3.
Tabel 3. Indikator Keterampilan Abad 21 Siswa dan Alternatif Metode Asesmen

Keterampilan Indikator Keterampilan Alternatif Asesmen

Berpikir secara
kreatif

 Menyampaikan gagasan untuk
menciptakan sesuatu

 Mencipta suatu yang baru
 Mengembangkan, menganalisis ,

dan mengevaluasi gagasan

 Asesmen kinerja (produk: laporan,
makalah)

 Tes tertulis open ended

Bekerja kreatif
dengan teman

 Mengomunikasikan gagasan secara
efektif

 Bersikap terbuka serta responsif
terhadap gagasan berbeda

 Mendemonstrasikan original itas
dan inovasi dari gagasan yang
disusun

 Tes tertulis open ended
 Asesmen kinerja (observasi)
 Asesmen kinerja (produk: laporan,

makalah)
 Penilaian antar teman

Melaksanakan
inovasi

 Tes tertulis open ended
 Asemen kinerja (produk: laporan,

makalah)
 Asesmen portofolio

Bernalar efektif Menggunakan penalaran secara
induktif dan deduktif untuk
memecahkan masalah

 Tes tertulis open ended
 Asesmen kinerja (produk:

laporan, makalah)
Menggunakan
sistem berpikir

Menganalisis permasalahan dengan
cara berinteraksi dengan teman

 Asesmen kinerja (observasi)
 Penilaian antar teman

Memberi
pertimbangan dan
mengambil
keputusan

 Menganalisis dan mengevaluasi
evidence, claim, belief, argument,

 Menghubung-hubungkan informasi
yang diperoleh dengan disertai
argumen

 Menafsirkan informasi
 Menyimpulkan berdasarkan hasil

analisis terhadap informasi

 Tes tertulis selected response
atau open ended

 Asesmen kinerja (produk:
laporan, makalah)

Memecahkan
suatu masalah

Memecahkan masalah dengan
mengajukan alternatif solusi

 Tes tertulis open ended
 Asesmen kinerja (produk:

laporan, makalah).
 Asesmen portofolio
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Keterampilan Indikator Keterampilan Alternatif Asesmen
Berkomunikasi
dengan teman

 Mengemukakan gagasan secara
lisan, tulisan, atau gambar

 Mendengar dan memberi perhatian
terhadap lawan bicara

 Menggunakan media dan teknologi
untuk berkomunikasi

 Asesmen kinerja (observasi)
 Kuesioner atau angket siswa
 Penilaian antar teman

Berkolaborasi
dengan teman

Bekerja sama dalam tim secara efektif
dan sal ing menghormati dan sal ing
membantu

 Asesmen kinerja (observasi)
 Penilaian antar teman
 Kuesioner

Pembelajaran dan asesmen yang berbasis ICT juga merupakan bentuk

inovasi pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Penggunaan

ICT dalam pembelajaran sering identik dengan mahalnya biaya pembuatan

software dan pengelolaan. Sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar,

karena dewasa ini telah tersedia berbagai aplikasi gratis pada website yang dapat

diakses dan dimanfaatkan untuk keperluan aktivitas pembelajaran.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, beberapa aplikasi website

yang dapat digunakan untuk pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut.

1. Google Classroom, Google Drive, Google Docs (Google, 2017);

2. Blog (Kingsley & Brinkerhoff, 2011; Richardson, 2006);

3. Edmodo (Al-Said, 2015; Marzal, 2014; Evenddy dan Hamer, 2016; Jabar,

2013);

4. Kidblog (Kidblog, 2017);

5. Seesaw (Winderlich, 2016; Commonsense Education, 2015; Edshelf, 2015);

6. Wikispaces (Sun et al., 2013);

7. Classkick;

8. Moodle (Kaya & Ozel, 2014; Moodle, 2017; Shulamit & Yosi, 2011);

Beberapa keuntungan penggunaan aplikasi berbasis website untuk

pembelajaran antara lain sebagai berikut: 1) memudahkan interaksi antara guru

dan siswa karena waktu akses yang tidak terbatas; 2) memungkinkan guru dan

siswa mengakses aplikasi melalui smartphone sehingga lebih praktis dan efisien;

3) mengefektifkan waktu pembelajaran di kelas; 4) hemat kertas karena tugas-

tugas diunggah dalam bentuk file; 5) memungkinkan interaksi antar guru-siswa

dan diantara siswa yang tidak terbatas waktu; 6) lebih menarik dan lebih



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 11

memotivasi belajar siswa; 7) memudahkan guru memberi umpan balik terhadap

kelas, kelompok, dan individu secara lebih efektif dan efisien; 8) memungkinkan

guru melakukan pengaturan komunikasi dua arah secara klasikal, kelompok, dan

individual; 9) memudahkan guru dalam menampilkan bahan ajar, task, rubrik

penilaian, dan hasil penilaian; 10) memudahkan siswa mengakses bahan ajar, task,

rubrik penilaian, dan hasil penilaian; 11) memudahkan guru untuk memantau

aktivitas belajar dan interaksi belajar antar siswa; serta 12) mengembangkan

keterampilan siswa berkomunikasi tertulis dan kemampuan mengakses sistem

informasi.

Beberapa aplikasi tersebut bahkan sudah mulai dimanfaatkan oleh Wulan

et al. (2017) untuk asesmen pembelajaran biologi. Aplikasi-aplikasi tersebut

dimanfaatkan bagi kepentingan assessment for learning, assessment as learning,

dan assessment of learning.

Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21 memerlukan

asesmen yang autentik. Asesmen dalam hal ini juga perlu dilakukan secara

bervariasi agar diperoleh informasi tentang siswa yang lebih lengkap. Asesmen

autentik harus mampu mengungkap kemampuan siswa dalam real life situations.

Menurut Mueller (2006) asesmen autentik meminta siswa untuk menampilkan

tugas pada situasi yang sesungguhnya. Siswa mendemonstrasikan penerapan

keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna. Stiggins (1994) bahkan

menekankan kompetensi spesifik yang perlu dikuasai. Menurut Wiggins (1990)

kinerja tersebut perlu ditampilkan secara efektif dan kreatif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kriteria

asesmen autentik dalam menilai keterampilan abad 21. Kriteria tersebut adalah

sebagai berikut.

1. Menilai kompetensi Individual.

Meskipun task dikerjakan secara kelompok, namun kompetensi yang

harus dinilai merupakan kompetensi individu. Hal ini disebabkan karena

penguasaan kompetensi sifatnya individual.

2. Terkait dengan kehidupan nyata siswa.
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Tugas yang dikerjakan dalam hal ini perlu berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari siswa. Soal-soal yang dikerjakan siswa berbentuk kasus-kasus yang

dapat merefleksikan kemampuan siswa sesungguhnya dalam dunia nyata.

3. Berpusat pada siswa.

Dalam hal ini tugas-tugas direncanakan bersama siswa, dikerjakan oleh

siswa dan melibatkan siswa dalam penilaian.

4. Tugas-tugas bersifat open-ended

Penyelesaian tugas-tugas autentik memberi kesempatan kepada setiap

individu untuk menampilkan kinerja yang lebih beragam dan kreatif.

5. Berkelanjutan

Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan umpan balik

yang diberikan sepanjang proses pembelajaran.

Penggunaan asesmen berbasis ICT akan memudahkan pengadministrasian

hasil penilaian. Redecker et al. (2013) mengemukakan bahwa penggunaan ICT

dalam asesmen merupakan paradigma baru yang mendukung akuntabilitas hasil

penilaian. Penggunaan ICT tersebut dapat mempermudah dan mempercepat kerja

siswa dan guru, juga menyenangkan karena siswa berinteraksi dengan warna,

gambar, suara, video, dan dapat diakses dengan cepat. Penggunaan ICT dalam

asesmen dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar (Ericolin, 2011).

Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas asesmen elektronik dalam

mengungkap persepsi siswa terhadap permasalahan lingkungan (Yang et al.,

2015). Pada konteks pembelajaran, siswa dapat memperoleh informasi dalam

lingkup yang luas dari berbagai sumber dengan menggunakan komputer atau

internet. Demikian pula guru dapat memberikan tambahan layanan pembelajaran

tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa (Adigun et al., 2015; Suryadi,

2007).

Pengembangan asesmen pembelajaran biologi dewasa ini akan lebih

efektif jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan aktual (Sadler et a.l,

2016). Pembelajaran berbasis ICT dalam hal ini juga sangat sesuai untuk

membahas isu-isu lingkungan global. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan

perkembangan isu global, seperti tantangan pasar bebas MEA dan masalah

lingkungan, sukar ditempuh dengan observasi dan pengalaman langsung karena
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lingkup permasalahan yang dipelajarinya bersifat global. Pembelajaran dan

asesmen yang berbasis ICT melalui pemanfaatan jaringan informasi berbasis

internet dapat dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut.

Pembelajaran dan asesmen pembelajaran biologi untuk masa depan perlu

ditekankan terhadap pembentukan kesadaran lingkungan. Pembelajaran biologi

dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi abad 21 yang

diorientasikan pada keterampilan memecahkan masalah lingkungan global.

Munculnya berbagai permasalahan global yang terkait dengan kelestarian

lingkungan senantiasa berkaitan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan

ekonominya. Berdasarkan hal tersebut pembelajaran biologi dewasa ini

semestinya dilakukan secara lintas disiplin ilmu. Pada konteks Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA), pembelajaran biologi perlu mengembangkan sumber

daya manusia yang siap membangun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebagaimana telah dikemukakan, permasalahan lingkungan kini telah

memasuki persfektif global. Masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah

yang dibatasi wilayah negara (Harden et al. 2008). Beberapa masalah lingkungan

yang bersifat global seperti efek rumah kaca, pemanasan global, kerusakan

biosfer/bioma, kebakaran hutan, dan kepunahan organisme menjadi permasalahan

yang berdampak terhadap kehidupan manusia lintas benua (Moczek et al., 2015).

Dalam hal ini pemanasan global menjadi masalah yang paling menarik perhatian

karena menyebabkan peningkatan suhu, perubahan iklim, peningkatan permukaan

air laut, dan perubahan ekosistem bumi (Moczek et al., 2015; Rafferty et al.,

2013). Selain itu, masalah hujan asam, kerusakan lapisan ozon, dan lain-lain

memberikan pengaruh kepada lingkungan dan kesehatan manusia.

Apabila kerusakan lingkungan tersebut tidak segera diatasi, maka akan

membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian

diperlukan penanaman dan pembekalan keterampilan melalui strategi

pembelajaran dan asesmen yang tepat. Strategi pembelajaran dan asesmen yang

tepat sangat diperlukan untuk memastikan setiap generasi memiliki cukup bekal

dalam memecahkan masalah lingkungan di masa depan.
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III. PENUTUP

Untuk menghadapi tantangan lingkungan global, keterampilan abad 21

perlu dikembangkan kepada generasi penerus melalui pembelajaran yang

mengadaptasi keterampilan abad 21 dalam setiap aspeknya. Keterampilan abad 21

perlu menjadi fokus yang diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga

asesmen pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat dilakukan melalui

pembelajaran yang dapat mengembangkan nalar, kreativitas, kerja kelompok dan

kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran secara kelompok melalui pemecahan

masalah lingkungan dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan strategi

asesmen secara invidual.

Pembelajaran berbasis ICT dengan memanfaatkan aplikasi pada website

dapat digunakan terutama dalam mempelajari isu-isu lingkungan global.

pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut dapat

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Namun tidak berarti

pembelajaran berbasis ICT tersebut dapat menggantikan kedudukan pembelajaran

secara langsung. Pembelajaran berbasis ICT dalam hal ini hanya berupa fasilitas

pendukung pembelajaran. Interaksi langsung dengan ekosistem pada

pembelajaran lingkungan memberi pengalaman secara lebih nyata dalam

mengembangkan keterampilan ilmiah.

Asesmen berbasis ICT juga dapat mempermudah guru biologi dalam

mengelola hasil asesmen. Namun asesmen secara langsung (direct assessment)

melalui observasi tetap tidak dapat digantikan. Asesmen secara langsung dan

asesmen melalui aplikasi website dapat digunakan secara bersama-sama untuk

meningkatkan efektivitas asesmen pembelajaran biologi. Pemanfaatan fasilitas

ICT dalam hal ini juga dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam

memanfaatkan media informasi untuk pembelajaran.

Pembelajaran biologi dan asesmen pembelajarannya akan lebih bermakna

jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan nyata di lingkungan siswa.

Pembelajaran perlu menghadirkan masalah lingkungan yang perlu dijelaskan dan

dipecahkan siswa. Pembelajaran berbasis ICT akan mempermudah akses

informasi terhadap tantangan dan perkembangan isu global, seperti tantangan

pasar bebas MEA dan masalah lingkungan global. fakta-fakta terkait isu tersebut
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sukar ditempuh dengan observasi dan pengalaman langsung, oleh karena lingkup

permasalahannya yang bersifat global.

Upaya awal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan

abad 21 yaitu mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang tersedia di

lingkungan sekolah. Berdasarkan sumber-sumber belajar tersebut, guru dapat

merencanakan strategi pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis,

berpikir kreatif, keterampilan kolaboratif dan keterampilan komunikatif.

Bagisekolah yang belum memiliki akses internet, pembelajaran berbasis local

material dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana untuk

mengembangkan keterampilan abad 21 siswa.
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ABSTRACT

Evaluation activities are an integral part of paedagogic competence of teachers
(teachers and lecturers). The great educator in planning the lesson, also great in
teaching but not or less great in the assessment, then can not be said to be perfect.
It can happen that a teacher or lecturer is steady in teaching, students or students
are very happy with the pattern of learning, but there are feelings want to avoid
the pattern of assessment. Why so? It is expected that in the personality of a
teacher or lecturer to have complete competence in a perfect whole that
him/herself has greatness in designing cutting-edge learning, also has a very good
ability in the transfer of knowledge with a variety of models, strategies, methods,
approaches vary , and not less important that educator has the ability of reliable,
tested, measurable, and qualified in conducting evaluation activities and
assessment of learning, both in process activities and learning outcomes of
learners.

Keywords: evaluasi, assesment, inovation, biology education

ABSTRAK

Kegiatan menilai merupakan bagian tidak terpisahkan dari kompetensi
paedagogik tenaga pendidik (guru maupun dosen). Pendidik yang hebat dalam
menyusun perencanaan pembelajaran, juga hebat dalam mengajar namun tidak
atau kurang hebat dalam melakukan penilaian, maka belumlah dapat dikatakan
sempurna. Dapat saja terjadi, bahwa seorang guru ataupun dosen mantap dalam
mengajar, siswa ataupun mahasiswanya sangat senang dengan pola
pembelajarannya, namun ada perasaan ingin menghindar dari pola penilaiannya.
Mengapa demikian? Diharapkan bahwa dalam kepribadian seorang guru ataupun
dosen memiliki kompetensi yang utuh dalam satu kesatuan yang sempurna bahwa
dalam dirinya terdapat kehebatan dalam merancang pembelajaran yang mutakhir,
juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam transfer of knowledge dengan
berbagai macam model, strategi, metode, pendekatan yang bervariasi, dan yang
tidak kalah pentingnya adalah seseorang pendidik itu memiliki kemampuan yang
handal, teruji, terukur, dan mumpuni dalam melakukan kegiatan evaluasi dan
asesmen pembelajaran, baik dalam kegiatan proses maupun hasil belajar peserta
didik.

Kata kunci: Evaluasi, Asesmen, Inovasi, Pendidikan Biologi

mailto:hasruddin_lbsmdn@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN

Beberapa permasalahan dalam penilaian adalah: (1) Pemberian angka pada

hasil belajar mahasiswa apakah termasuk penilaian?; (2) Jenis kemampuan apa

yang kita nilai dari mahasiswa?; (3) Apakah teknik penilaian yang kita jalankan

sudah tepat sesuai kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar?; (4)

Bagaimana cara penilaian: paper/karangan, hasil karya, laporan praktikum,

laporan mini riset, poster, performance, hasil ujian tulis/uraian, dan lain

sebagainya, apakah sama caranya?; dan (5) Apakah tes dan ujian tulis merupakan

satu-satunya cara yang tepat untuk melihat kemampuan/kompetensi mahasiswa?

Pada dasarnya dosen melakukan pekerjaannya dalam tiga komponen

utama. Komponen pertama, adalah sebagai perencana atau perancang

pembelajaran. Dalam hal ini dosen menyiapkan diri dalam hal menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan media pembelajaran, alat peraga,

buku sumber, modul, dan Lembar Kerja Mahaiswa (LKM). Komponen kedua,

yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, dengan menggunakan berbagai

multi metode, model, pendekatan, ataupun strategi pembelajaran. Komponen

ketiga berkaitan dengan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa. Komponen ketiga ini berkaitan dengan tugas dosen sebagai evaluator

yakni melakukan kegiatan evaluasi.

Dalam dunia pendidikan, sering kali kita dikacaukan dari beberapa istilah

yang hadir dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Istilah tersebut

perlu pehamanan yang utuh, sehingga tidak terjadi salah pengertian. Beberapa

istilah penilaian yang seringkali muncul yaitu evaluasi, penilaian, asesmen, tes,

ujian, ulangan, uji coba, kuis, dan mungkin juga kadang-kadang muncul bahasa

daerah seperti memonten (Bahasa Melayu), dan lain sebagainya. Istilah-istilah

seperti ini seringkali membuat seseorang menjadi bingung, bahkan pengertiannya

dicampur adukkan satu sama lain.

Penilaian pada dasarnya adalah suatu tindakan atau suatu proses tindakan

untuk menentukan nilai dari sesuatu (determining the value of something).

Penentuan nilai sesuatu barang, atau benda, atau orang, apakah baik atau buruk,

berguna atau tidak berguna, dan sebagainya. Berdasarkan nilai dari sesuatu itu

maka seseorang mengambil keputusan terhadap hasil penilaiannya. Misalnya
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orang hendak membeli ikan. Ikan yang hendak dibeli tersebut diperhatikan

matanya, insangnya, badannya, siripnya, dan setelah melihat warna mata ikan

tidak merah, warna insangnya tidak coklat, bila dipegang ternyata dagingnya tidak

lembek, serta tidak berbau busuk, barulah seseorang tersebut memutuskan bahwa

ikan yang mau dibelinya masih segar. Sering juga orang yang membeli ikan itu

memilih-milih ikan yang ukurannya lebih besar dari tumpukan ikan yang ada dan

juga dengan mempertimbangkan harganya, barulah orang tersebut membelinya.

Seorang dosen dalam pekerjaannya sangat sering melakukan kegiatan

penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, penilaian

terhadap tingkah laku belajar mahasiswa, penilaian terhadap tulisan mahasiswa,

penilaian terhadap karya mahasiswa, dan dosen tersebut dapat mengambil

keputusan berdasarkan hasil penilaiannya. Jadi, pekerjaan menilai ini sebenarnya

sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai dosen maupun

sebagai anggota masyarakat.

Namun, apakah sebenarnya arti penilaian itu? Penilaian dapat disebut juga

Evaluasi, dapat juga disebut Asesmen. Apakah sama ataukah berbeda pengertian

evaluasi dan asesmen? Apa pula pengertian dari pengukuran? Evaluasi

(evaluation), pengukuran (measurement), dan asesmen (assessment). Evaluasi

berasal dari kata evaluation (Bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam

perbendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata

aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi evaluasi. Dalam

perkembangan selanjutnya, asesmen telah menjadi Bahasa Indonesia yang diserap

dari kata assessment.

Evaluasi (evaluation) adalah sebuah proses pengumpulan data untuk

menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagianmana tujuan pembelajaran dan

pendidikan telah tercapai sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini evaluasi

dikaitkan dengan kegiatan pendidikan. Seorang dosen dalam kegiatan mengajar

tentu saja memiliki tujuan belajar yang telah direncanakan untuk dicapai

mahasiswa, sebagai prestasi belajarnya. Berdasarkan definisi ini, dosen

melakukan evaluasi untuk melihat apakah tujuan belajar sudah tercapai atau tidak.

Arikunto (2009) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi
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tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil

sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan

informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan

kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi tidak sekedar untuk mengetahui sejauhmana tujuan telah tercapai

atau tidak. Definisi evaluasi lebih luas lagi yaitu sebuah proses pengumpulan data

untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan. Dimyati dan Mujiono (2006) menyatakan bahwa evaluasi

diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan,

kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan lain-lain.) berdasarkan

kriteria tertentu melalui penilaian. Tujuan evaluasi adalah mendeskripsikan

kecakapan belajar para siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan

pengajaran di sekolah, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, memberikan

pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan

(Sudjana, 2009).

Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program (Syah, 2012). Evaluasi adalah

proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan

suatu kriteria tertentu (Sudjana, 2009). Evaluasi adalah penilaian atau

pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria yang

ditetapkan. Penilaian tidak dapat dilakukan tanpa didahului dengan kegiatan

pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan dalam

penilaian (Purwanto, 2011).

Pada dasarnya, untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu dilakukan

pengukuran. Pengukuran (measurement) adalah suatu kegiatan yang dilakukan

untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakekatnya adalah membandingkan

sesuatu dengan menggunakan dasar ukuran tertentu. Mengukur bersifat objektif

karena menggunakan alat ukur tertentu. Dalam kegiatan pendidikan, biasanya

pengukuran dilakukan dengan tes, observasi, ataupun dengan melakukan

wawancara. Secara konkrit, misalnya mengukur suhu dengan menggunakan

termometer sebagai alat ukurnya.
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Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan tes hasil

belajar ataupun nontes. Cara-cara pengukuran dengan menggunakan nontes ini

misalnya dapat dilakukan dengan observasi, angket, ataupun dengan

menggunakan wawancara. Menurut Arikunto (2009) bahwa pengukuran berasal

dari kata kerja “mengukur’. Mengukur adalah, membandingkan sesuatu dengan

satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan

terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi

meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Kemampuan mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar

mahasiswa merupakan salah satu keterampilan profesional yang harus dimiliki

oleh dosen. Keterampilan ini harus benar-benar dikuasai dan dimiliki oleh dosen.

Keberhasilan melakukan evaluasi yang benar akan ditentukan oleh konstruksi alat

ukur yang handal dan tepat. Setelah sekian lama, dalam dunia pendidikan kita

bahwa dosen melaporkan hasil evaluasi yang didominasi dengan kegiatan menilai

hasil belajar, namun akhir-akhir ini timbul pertanyaan, apakah penilaian hanya

berupa hasil belajar saja? Apakah tidak perlu menilai proses belajarnya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, memungkinkan kegiatan menilai tidak

hanya sekedar menilai hasil belajar mahasiswa melainkan juga menilai proses

belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Berkaitan dengan hal ini dalam dunia

pendidikan ada istilah Assessment (Asesmen). Asesmen diartikan juga menilai,

evaluasi juga diartikan menilai. Jadi apakah sama ataukah berbeda asesmen dan

evaluasi?

Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan

gambaran perkembangan belajar mahasiswa. Gambaran perkembangan belajar

mahasiswa perlu diketahui oleh dosen agar bisa memastikan bahwa mahasiswa

mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan

dosen mengindikasikan bahwa mahasiswa mengalami kemacetan dalam belajar,

maka dosen bisa segera mengambil tindakan yang tepat agar mahasiswa terbebas

dari kemacetan belajarnya.

Pengukuran, tes, dan penilaian merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dalam kegiatan evaluasi hasil belajar. Selama ini, kita cenderung

hanya menggunakan tes untuk mengukur hasil belajar. Hal ini dilakukan karena
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dengan melihat hasil tes itulah dapat diketahui keberhasilan pendidikan. Namun,

akhir-akhir ini, banyak kalangan pendidik mendengar, membaca, membicarakan,

bahkan menulis berbagai kajian seputar asesmen. Sedemikian terbiasanya kita

memperbincangkan asesmen sehingga terasa semakin jarang pula kita

memperbincangkan evaluasi. Dikhawatirkan sebagian di antara kita berpersepsi

bahwa asesmen sudah secara utuh mempresentasikan evaluasi, misalnya karena

mereka mungkin berpersepsi bahwa asesmen sama dengan evaluasi. Benarkah

asesmen sama dengan evaluasi?

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan asesmen, yaitu achievement

assesment, performance assesment, alternative assesment, autentic assesment,

dan portfolio assesment (Zainul dan Mulyana, 2003). Istilah-istilah tersebut sangat

berkaitan dalam pelaksanaan asesmen di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai

perguruan tinggi.

II. PENEGASAN PERBEDAAN EVALUASI DAN ASESMEN

Selama ini, orang sering mengacaukan pengertian asesmen, evaluasi, dan

tes. Alasannya jelas, selama lebih dari setengah abad, sebagian besar kita diases

dan dievaluasi dengan menggunakan tes. Sebagai akibatnya kita seringkali

menganggap bahwa asesmen, evaluasi, dan tes itu artinya sama, padahal tidak.

Komalasari (2010) menyatakan bahwa asesmen adalah proses

pengumpulan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Nurhadi (2002) menyatakan bahwa asesmen adalah proses pengumpulan berbagai

data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar mahasiswa. Arends

(2013) mendefinisikan asesmen sebagai proses pengumpulan dan pensintesisan

informasi untuk membuat keputusan mengenai sesuatu. Dari berbagai definisi ini,

banyak cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut,

misalnya dengan cara mengamati peserta didik pada saat mereka belajar,

memeriksa apa yang mereka hasilkan, menguji pengetahuan dan keterampilan

mereka. Pertanyaan kunci untuk asesmen adalah bagaimana kita dapat

menemukan apa yang sedang dipelajari peserta didik.

Evaluasi adalah proses menginterpretasikan dan membuat pertimbangan

mengenai informasi atau data yang dikumpulkan (Komalasari, 2010). Menurut
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Arends (2013) evaluasi adalah proses mempertimbangkan kebermanfaatan atau

nilai dari sesuatu. Data yang dikumpulkan itu tidak dapat dikatakan baik atau

buruk. Data itu mencerminkan apa yang terjadi dalam kelas. Informasi ini barulah

memiliki makna apabila kita menentukan apakah data itu merefleksikan sesuatu

yang kita anggap berharga, misalnya seberapa terampil mahasiswa memakai

miskroskop. Jadi dalam melakukan evaluasi yang menjadi pertanyaan adalah

apakah peserta didik benar-benar mempelajari apa yang kita inginkan agar mereka

pelajari? Sudah seberapa banyak yang diketahui mahasiswa dari apa yang sudah

dipelajarinya? Berbeda dengan asesmen, bahwa asesmen adalah prosedur yang

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta

didik yang hasilnya akan digunakan untuk evaluasi (Suprijono, 2010).

Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan, atau tugas atau

seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut

pendidikan atau psikologik tertentu dan setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut

mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar, dan apabila tidak

memenuhi ketentuan tersebut, maka jawaban tersebut dianggap salah (Zainul dan

Mulyana, 2003). Menurut Sudijono (2003) bahwa secara harfiah, kata "test"

berasal dari Bahasa Perancis kuno, yaitu testum yang artinya piring untuk

menyisihkan logam-logam mulia. Dalam Bahasa Inggris ditulis dengan "test"

yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan.

Dalam hal ini, bahwa tes adalah alat pengukuran yang digunakan untuk

mendokumentasikan pembelajaran peserta didik.

Berbagai istilah yang perlu dipahami berikut ini berkaitan dengan asesmen

(Zainul dan Mulyana, 2003). Achievement assesment adalah suatu prosedur yang

digunakan untuk memberi batasan seberapa jauh individu peserta didik mencapai

hasil belajar yang diinginkan atau yang terlebih dahulu ditetapkan. Achievement

assesment merupakan pengertian umum terhadap semua usaha untuk mengukur,

mengetahui, dan mendeskripsikan hasil belajar peserta didik, baik yang dilakukan

dengan tes kertas dan pensil (paper and pencil test), asesmen kinerja

(performance assesment), maupun semua upaya memperoleh informasi kemajuan

peserta didik.
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Performance assesment atau disebut pula dengan asesmen kinerja yaitu

asesmen yang menghendaki peserta didik untuk mendemonstrasikan kemampuan

baik pengertian maupun keterampilan dalam bentuk kinerja yang nyata yang

ditunjukkan dalam bentuk satu tugas atau seperangkat tugas. Contoh asesmen

kinerja yaitu kemampuan menuliskan suatu cerita, penampilan menjadi moderator,

melakukan suatu eksperimen, mengoperasikan suatu alat, dan lain-lain.

Alternative assesment kadang-kadang dipertukarkan dengan authentic

assesment yaitu suatu bentuk asesmen yang tidak hanya tergantung dalam bentuk

tes tertulis atau lisan yang secara konvensional digunakan di sekolah, tetapi juga

menggunakan berbagai bentuk asesmen lain seperti asesmen kinerja dan asesmen

portofolio. Secara singkat, asesmen alternatif adalah suatu bentuk asesmen hasil

belajar yang merupakan alternatif dari bentuk asesmen yang secara tradisional

dilakukan di sekolah, terutama alternatif dari suatu bentuk asesmen konvensional

berupa tes kertas dan pensil. Bentuk-bentuk asesmen alternatif seperti asesmen

kinerja, observasi, kegiatan bertanya, presentasi dan diskusi, proyek dan

investigasi, portofolio, jurnal belajar, wawancara, dan asesmen diri sendiri

(Marzano, 1993).

Portfolio assesment adalah suatu asesmen hasil belajar yang didasarkan

pada kumpulan hasil belajar mahasiswa dari waktu ke waktu, atau merupakan

koleksi contoh-contoh hasil kerja mahasiswa, hasil asesmen, dan data lain yang

menyajikan prestasi mahasiswa. Data tersebut dipandang oleh satu pihak sebagai

satu tipe dasar asesmen kinerja dan oleh pihak lainnya dipandang sebagai satu

metode yang hanya tepat untuk mengumpulkan data kinerja mahasiswa. Asesmen

portofolio pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari asesmen alternatif.

Asesmen portofolio dideskripsikan sebagai suatu proses dan tempat. Tempat yang

dimaksud di sini adalah koleksi materi fisik atau data (seperti contoh-contoh

tulisan, hasil seni, hasil karya, dll), yang disimpan dalam suatu dokumen atau

tampilan. Jadi di sini terdapat proses penyajian informasi yang penuh.

Authentic assesment (asesmen autentik) adalah satu asesmen hasil belajar

yang menuntut mahasiswa dapat menunjukkan hasil belajar berupa kemampuan

dalam kehidupan nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau hanya diperoleh di

dalam kelas, tetapi tidak dikenal dalam dunia nyata kehidupan sehari-hari (Zainul
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dan Mulyasa, 2003). Tugas-tugas autentik adalah tugas-tugas yang menuntut

mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan, yang sudah

menyatu dengan kondisi mereka dan mungkin dijumpai dalam kehidupan nyata

sehari-hari (Ibrahim, 2002). Asesmen semacam itu akan tampak dan dirasakan

peserta didik sebagai suatu kegiatan belajar, tidak seperti pada tes tradisional yang

umumnya menegangkan dan membuat mereka stress (Susilo, 2003).

III. PENILAIAN SECARA HOLISTIK DAN BERISIFAT ANALITIK

Penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan

penggunaan informasi tentang hasil belajar mahasiswa dengan menerapkan

prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat,

dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Dalam melakukan penilaian perlu

mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar mahasiswa yang

dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah

dicapai disertai dengan pelaporan peta kemajuan belajar mahasiswa.

Penilaian ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar

mengajar yang bersifat holistik dan analitik. Dengan demikian penilaian dilakukan

dengan pengumpulan kerja mahasiswa (portofolio), hasil karya (produk),

penugasan (proyek), kinerja (perfomance), dan tes tertulis (paper and pencil test).

Hasil penilaian berguna untuk: (1) Umpan balik bagi mahasiswa dalam

mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi

untuk memperbaiki hasil belajarnya; (2) Memantau kemajuan dan mengdiagnosis

kemampuan belajar mahasiswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan

dan remidiasi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sesuai dengan kemajuan

dan kemampuannya; (3) Memberikan masukan kepada pendidik untuk

memperbaiki program pembelajarannya di kelas; (4) Memungkinkan mahasiswa

mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar

yang berbeda-beda; dan (5) Memberikan informasi yang lebih komunikatif

kepada masyarakat tentang efektivitas pendidikan sehingga mereka dapat

meningkatkan partisipasinya di bidang pendidikan.

Penilaian mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Pengumpulan

infomasi tentang pencapaian hasil belajar mahasiswa, dan (2) Pembuatan
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keputusan tentang hasil belajar mahasiswa berdasarkan informasi tersebut.

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dalam suasana resmi maupun tak resmi,

di dalam atau di luar kelas, menggunakan waktu khusus misalnya untuk penilaian

aspek sikap/nilai dengan tes atau nontes atau terintegrasi dalam seluruh kegiatan

belajar mengajar (di awal, di tengah, dan di akhir).

Bila informasi tentang hasil belajar mahasiswa telah terkumpul dalam

jumlah yang memadai, maka dosen perlu membuat keputusan terhadap prestasi

mahasiswa: (1) Apakah mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran seperti

yang telah ditetapkan? (2) Apakah mahasiswa telah memenuhi syarat untuk maju

ke tingkat yang lebih lanjut? (3) Apakah mahasiswa harus mengulang bagian-

bagian tertentu? (4) Apakah mahasiswa perlu memperoleh cara lain sebagai

pendalaman? (5) Apakah mahasiswa perlu menerima pengayaan? (6) Pengayaan

apa yang perlu diberikan?, dan (7) Apakah perbaikan dan pendalaman progran

atau kegiatan pembelajaran, pemilihan bahan atau buku ajar, dan penyusunan

silabus telah memadai?

Sehubungan dengan diterapkannnya kurikulum berbasis KKNI maka

penilaian yang selama ini didominasi dengan paper and pencil test sudah

selayaknya dilakukan pengembangan bentuk-bentuk penilaian atau melakukan

inovasi dalam penilaian mahasiswa. Kurikulum Berbasis KKNI memiliki ciri-ciri

sebagai berikut: (1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi mahasiswa; (2)

Berorientasi pada proses dan hasil belajar (learning outcomes) dan perbedaan

individual mahasiswa; (3) Menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi

dalam penyampaian dan pembelajaran; (4) Menggunakan sumber belajar yang

meluas (narasumber dan multimedia); dan (5) Menekankan pada proses dan hasil

belajar mahasiswa dalam upaya penguasaan atau pencapaian kompetensi.

Berkenaan dengan masalah penilaian, dosen hendaknya melaksanakan

kegiatan sebagai berikut: (1) Mengembangkan dan melaksanakan program-

program pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk mencapai tamatan

yang kompeten; (2) Memantau kemajuan belajar mahasiswa secara individual dan

merencanakan perbaikannya; (3) Menilai dan melaporkan pencapaian belajar

mahasiswa secara individual; (4) Melaporkan kinerja kampus dan menunjukkan

pertanggungjawabannya kepada masyarakat; (5) Mengembangkan dan
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melaksanakan pendekatan penilaian seutuhnya yang didasarkan pada kriteria dan

diketahui oleh mahasiswa dan orangtua atau wali; dan (6) Mengembangkan dan

melaksanakan prosedur untuk melaporkan pada orangtua/wali tentang kemajuan

belajar mahasiswa secara individual dan dengan kemajuan teknologi sekarang ini

dapat dengan mudah dan cepat diketahui masyarakat dengan sistem penilaian

secara online.

Prinsip umum penilaian hendaknya memenuhi: (1) Kevaliditasannya; (2)

Bersifat edukatif; (3) Berorientasi pada Kompetensi; (4) Adil dan Objektif; (5)

Terbuka; (6) Berkesinambungan; (7) Menyeluruh; dan (8) Bermakna (Sudjana,

2009; Kunandar, 2013). Prinsip khusus penilaian hendaknya bahwa apapun jenis

dan bentuk penilaiannya harus memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik

bagi mahasiswa untuk menunjukkan progres apa yang mereka pelajari, ketahui,

dan pahami, serta mendemonstrasikan kemampuannya. Dengan demikian

pelaksanaan penilaian dilakukan dalam suasana yang bersahabat dan tidak

mengancam, semua mahasiswa mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama

dalam menerima program pembelajaran sebelumnya dan selama proses

pembelajaran.

Setiap dosen harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan

pencatatan secara tepat. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) Prosedur penilaian

harus dapat diterima oleh dosen dan dipahami secara jelas; (2) Prosedur penilaian

dan catatan harian hasil belajar mahasiswa hendaknya mudah dilaksanakan

sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan tidak harus mengambil waktu yang

berlebihan; (3) Catatan harian harus mudah dibuat, jelas, mudah dipahami, dan

bermanfaat untuk perencanaan pembelajaran; (4) Menggunakan informasi yang

diperoleh untuk menilai semua pencapaian belajar mahasiswa dengan berbagai

cara; (5) Menilai pencapaian belajar mahasiswa yang bersifat positif untuk

pembelajaran selanjutnya yang direncanakan oleh sebelumnya; (6)

Mengklasifikasikan dan menentukan kesulitan belajar sehingga mahasiswa

mendapatkan bimbingan dan bantuan belajar yang sewajarnya; (7) Hasil penilaian

hendaknya menunjukkan kemajuan dan keberlanjutan pencapaian belajar

mahasiswa; (8) Menilai semua aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotorik; (9) Meningkatkan keahlian dosen sebagai
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konsekuensi dari diskusi pengalaman dan membandingkan metode dan hasil

penilaian; dan (10) Melaporkan penampilan mahasiswa kepada orangtua atau wali

dan atasannya (Ketua Prodi, Dekan, dan Rektor).

IV. PENUTUP

Setiap hasil belajar memiliki suatu perangkat indikator. Indikator-indikator

menjawab pertanyaan: “Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa mahasiswa

sudah dapat mencapai hasil pembelajarannya?” Dosen akan menggunakan

indikator sebagai dasar penilaian mahasiswa apakah hasil pembelajaran sudah

tercapai sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, kompetensi yang diharapkan

dimiliki oleh lulusan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Berkenaan dengan

aspek afektif. mahasiswa memiliki: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang tercermin

dalam perilaku sehari-hari; memiliki nilai-nilai etika dan estetika, serta mampu

mengamalkan dan mengespresikannya dalam kehidupan sehari-hari; memiliki

nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan humaniora, serta menerapkannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik dalam lingkup nasional

maupun global; (2) Berkenaan dengan aspek kognitif, mahasiswa menguasai ilmu,

teknologi, dan kemampuan akademik yang dapat diterapkannya dalam

memecahkan permasalahan di masyarakat; dan (3) Berkenaan dengan aspek

psikomotorik, mahasiswa memiliki keterampilan berkomunikasi, kecakapan hidup

(life skill) termasuk di dalamnya hardskill dan softskill dan mampu beradaptasi

dengan perkembangan lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan alam baik lokal,

regional, maupun global; memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang bermanfaat

untuk melaksanakan tugas/kegiatan sehari-hari.

Pengembangan keterampilan hidup berpijak pada pemikiran bahwa hasil

belajar merupakan penguasaan berbagai kompetensi dasar yang diperoleh melalui

pengalaman belajar. Hasil samping yang positif atau bermanfaat ini disebut juga

nurturant effects. Sehubungan dengan itu, penilaian terhadap keterampilan hidup

tersebut dilakukan. Perlu dinilai seberapajauh melalui pengalaman belajar yang

telah dilaksanakan mahasiswa telah memiliki kecakapan hidup yang sesuai
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dengan kebutuhannya untuk bertahan dan berkembang dalam kehidupannya di

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Jenis-jenis keterampilan hidup yang perlu dinilai antara lain meliputi:

keterampilan diri (keterampilan personal), penghayatan diri sebagai mahluk

Tuhan YME, motivasi berprestasi, komitmen, percaya diri, mandiri, keterampilan

berpikir rasional, berpikir kritis dan logis, berpikir sistematis, terampil menyusun

rencana secara sistematis, terampil memecahkan masalah secara sistematis,

keterampilan sosial, keterampilan berkomunikasi , lisan/tulis, keterampilan

bekerjasama/kolaborasi/lobi, keterampilan berpartisipasi, keterampilan mengelola

konflik, keterampilan mempengaruhi orang lain, keterampilan akademik,

keterampilan merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiah,

keterampilan membuat karya tulis, keterampilan mentransfer dan

mengaplikasikan hasil-hasil penelitian untuk memecahkan masalah, baik berupa

proses maupun produk, dan keterampilan mencipta produk dengan menggunakan

konsep, prinsip, bahan, dan alat yang telah dipelajari.

Bentuk-bentuk penilaian digunakan dengan berbagai cara, seperti: kuis,

tugas individu, tugas kelompok, UTS, UAS, portofolio, poster, laporan mini riset,

laporan kunjungan lapangan, laporan praktikum, projek, hasil responsi, dan

partisipasi mahasiswa dalam kelas.
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ABSTRACT

History has taught us that time after time human actions in fulfilling the
necessities of life resulted a favorable for environment and some causing harm.
The influence of human actions on the environment is also very diverse. To
overcome these problems, sufficient knowledge about forest biology and ecology
is required. In development, excessive emphasis on one aspect such as ecology
leaving behind the sociological, economic and ethical aspects did not result in a
better environment. A deep knowledge of ecology alone does not have a positive
impact. Since the emergence of global awareness of the errors of human views
and ways of acting on the environment, both abiotic and biotic, especially in the
1970s, various patterns of environmental management have been introduced. The
key environmental issues are environmental issues that are very wide-ranging and
cover many aspects of climate change, water scarcity, extinction and species
scarcity, air pollution, and increased amounts and types of solid waste. The
approaches that have been taken to deal with such problems are legality approach,
technological approach, economic approach, and educational approach. So
environmental management education must be multidimensional, interdisciplinary
and holistic as far as it can be done. The goals of environmental education can at
least cover several levels such as the level of ecological awareness, conceptual
awareness, the level of evaluation and the level of acting skills.

Keywords: interdisciplinary, environment, evaluation

ABSTRAK

Sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sejak dulu tindakan-
tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada yang berakibat
menguntungkan bagi lingkungan dan ada pula yang menimbulkan kerugian.
Pengaruh tindakan manusia terhadap lingkungan juga amat beragam. Untuk
mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang
biologi dan ekologi hutan. Dalam perkembangan, penekanan yang terlalu
berlebihan pada salah satu aspek misalnya ekologi dengan meninggalkan aspek
sosiologi, ekonomi dan etika ternyata tidak mengakibatkan lingkungan hidup
menjadi lebih baik. Pengetahuan yang dalam tentang ekologi saja ternyata tidak
memberikan dampak positif. Sejak munculnya kesadaran global tentang adanya
kekeliruan cara pandang dan cara bertindak manusia terhadap lingkungan, baik
lingkungan abiotik maupun biotik, terutama pada tahun 1970 an, bermacam-

mailto:ardinis.arbain@yahoo.com
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macam pola pengelolaan lingkungan telah diperkenalkan. Masalah lingkungan
utama adalah masalah lingkungan yang berdampak sangat luas dan mencakup
banyak aspek yaitu perubahan iklim, kelangkaan air, kepunahan dan kelangkaan
spesies, pencemaran udara, serta peningkatan jumlah dan jenis limbah padat.
Pendekatan yang telah dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut
diantaranya adalah pendekatan legalitas, pendekatan teknologi, pendekatan
ekonomi, dan pendekatan pendidikan. Maka pendidikan pengelolaan lingkungan
mestilah bersifat multidimensional, interdisiplin dan holistik sejauh yang dapat
dilakukan. Tujuan pendidikan lingkungan setidaknya dapat mencakup beberapa
tingkatan seperti tingkatan kesadaran ekologis, kesadaran konseptual, tingkat
evaluasi dan tingkat keterampilan bertindak.

Kata kunci : interdisiplin, environment, evaluasi

I. PENDAHULUAN

Sejarah telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sejak dulu

tindakan-tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada yang

berakibat menguntungkan bagi lingkungan dan ada pula yang menimbulkan

kerugian. Banyak kegiatan yang dilakukan yang pada awalnya tentu bertujuan

baik namun kemudian menimbulkan akibat yang justru tidak baik. Pembangunan

bendungan Aswan di Sungai Nil Mesir yang ditujukan antara lain bagi perluasan

areal irigasi, untuk meningkatkankan produksi pertanian, ternyata juga

menimbulkan peningkatan populasi penderita Schystosomiasis (penyakit yang

ditimbulkan oleh cacing Schystosoma). Selain itu setelah beroperasinya

Bendungan Aswan terjadi penurunan populasi ikan Salem di Laut Tengah karena

penurunan pasokan plankton dari Sungai Nil yang telah dibendung. Dalam skala

yang lebih kecil kegiatan budidaya ikan dalam keramba di Danau Maninjau

Sumatera Barat pada awalnya amat menguntungakan namun kemudian terbukti

juga menimbulkan kerugian seperti penurunan kualitas air dan potensi wisata. Hal

tersebut membuktikan bahwa untuk melaksanakan pembangunan diperlukan

kajian yang saksama tentang akibat positif dan negatif yang akan terjadi. Usaha

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai skema pembangunan

tanpa kajian yang memadai dapat berakibat sebaliknya. Atas dasar itu diperlukan

pengetahuan yang cukup tentang bagaimana pengaruh tindakan manusia terhadap

lingkungan dan bagaimana alam bekerja serta bagaimana melaksanakan kegiatan

dalam batas-batas kemampuan alam tersebut. Pengetahuan tentang pengaruh
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tindakan manusia terhadap lingkungan itulah yang disebut ilmu lingkungan.

Mengingat bahwa manusia dipengaruhi oleh cara pandang keagamaan, etika dan

budaya, maka ilmu lingkungan dengan sendirinya berbicara tentang aspek yang

mempengaruhi tindakan manusia. Dengan demikian ilmu lingkungan merupakan

ilmu yang tergolong ilmu interdisiplin. Melibatkan pengetahuan tentang hukum

ekologis, sosiologi, ekonomi dan etika .

Pengaruh tindakan manusia terhadap lingkungan juga amat beragam.

Penebangan pohon di hutan bepengaruh terhadap kualitas habitat satwa,

ketersediaan tumbuhan sebagai bahan baku tanaman obat, kemampuan

penyerapan air hujan oleh tanah dan daya rosot karbon.

Untuk mengatasi masalah- masalah tersebut dibutuhkan pengetahuan yang

cukup tentang biologi dan ekologi hutan. Sementara itu aktifitas pertambangan,

industri dan transportasi akan menimbulkan pengaruh terhadap kualitas air dan

kualitas udara. Untuk memperbaiki kualitas air dan udara diperlukan pula

pengetahuan yang memadai di bidang kimia dan teknik lingkungan.

Dalam perkembangan, penekanan yang terlalu berlebihan pada salah satu

aspek misalnya ekologi dengan meninggalkan aspek sosiologi, ekonomi dan etika

ternyata tidak mengakibatkan lingkungan hidup menjadi lebih baik. Pengetahuan

yang dalam tentang ekologi saja ternyata tidak memberikan dampak positif.

Menurut Wuryadi (1997) pemahaman manusia tentang lingkungan (baca :ekologi)

tidak menjamin pengelolaan lingkungan yang positif. Karena itu aspek

interdisiplin dan penekanan kepada bagaimana mengelola lingkungan perlu

ditekankan dalam pengembangan ilmu lingkungan. Bila dikaitkan dengan

pendidikan maka tujuan utama pendidikan lingkungan adalah memberikan basis

pengetahuan yang cukup untuk mengelola lingkungan. Tulisan ini akan

memaparkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan yang telah berkembang saat ini

dan memaparkan betapa pentingnya berpikir interdisipliner untuk mewujudkan

lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

II. PERKEMBANGAN POLA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sejak munculnya kesadaran global tentang adanya kekeliruan cara

pandang dan cara bertindak manusia terhadap lingkungan, baik lingkungan abiotik
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maupun biotik,terutama pada tahun 1970an bermacam-macam pola pengelolaan

lingkungan telah diperkenalkan. Pembelajaran yang dipetik dari kesalahan dalam

revolusi hijau -ketika orang mempergunakan bermacam-macam bahan kimia

untuk meningkatkan produksi pertanian- menimbulkan kesadaran akan perlunya

bertani selaras alam. Hal ini melahirkan banyak inovasi untuk beralih dari pupuk

dan pestisida kimia ke penggunaan kompos dan pengendalian hama terpadu.

Kemajuan revolusi industri yang kemudian menimbulkan pencemaran air dan

udara melahirkan teknologi-teknologi pengendalian pencemaran air dan

pencemaran udara. Untuk pengendalian pencemaran air misalnya diperkenalkan

teknik-teknik pemanfaatan mikroorganisme, sementara untuk pengendalian

pencemaran udara diperkenalkan alat-alat mulai dari wet scrubber sampai electric

precipitator. Makin langkanya jenis hewan dan tumbuhan tertentu di coba diatasi

dengan memanfaatkan teknik kultur jaringan dan konservasi ex situ. Masalah

makin tingginya harga bahan bakar sementara kebutuhan makin meningkat

melahirkan inovasi pemanfaatan sumber daya alam non minyak dan non batubara

seperti pengembangan solar cell (untuk memanfaatkan cahaya matahari) dan

pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan tenaga nuklir. Demikianlah

banyak cara telah dilakukan dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan

hidup yang terjadi sebagai akibat tindalan manusia. Namun tampaknya masalah

lingkungan bukannya semakin berkurang bahkan semakin beragam dan makin

berdampak negatif secara luas.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pola pengelolaan lingkungan

dengan berbagai pendekatannya ada baiknya dipahami lebih dahulu masalah-

masalah lingkungan utama yang telah dan masih terjadi saat ini. Yang dimaksud

dengan masalah lingkungan utama adalah masalah lingkungan yang berdampak

sangat luas dan mencakup banyak aspek.

1. Perubahan iklim

Perubahan iklim -yang terutama disebabkan oleh pemanasan global-

telah terjadi dan akan tetap berlangsung bila tidak dilakukan tindakan-tindakan

pencegahan yang saksama dan intensif. Bukti-bukti adanya perubahan iklim

telah banyak dikemukakan para ahli, antara lain adalah mencairnya es di kutub

utara dan kutub selatan, berkurangnya tutupan salju di puncak Gunung
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Jayawijya (Papua) dan Gunung Kilimanjaro (Afrika), kenaikan permukaan air

laut yang menengggelamkan banyak pulau kecil di Lautan Pasifik dan India,

cuaca ekstrim diberbagai wilayah, migrasi hewan dari dataran rendah yang

lebih panas ke dataran tinggi (migrasi altitudinal) atau dari daerah tropis daerah

utara dan selatan khatulistiwa, memutihnya terumbu karang (bleaching) dan

berkembangnya tumbuhan dataran rendah didataran tinggi. Pemanasan global

sendiri terutama disebabkan oleh meningkatnya kadar gas rumah kaca (GRK)

di atmosfir. Peningkatan GRK terjadi sebagai akibat tingginya aktivitas yang

menghasilkan GRK (pembakaran bahan bakar fosil) dan bekurangnya

tumbuhan yang memanfaatkan GRK.

2. Kelangkaan Air.

Menurut Postel (1995) kelangkaan air telah terjadi. Persediaan air

perkapita untuk seluruh dunia pada akhir abad yang lampau (tahun 1990an)

telah berkurang sepertiga dari ketersediaan perkapita pada tahun 1970. Hal ini

terjadi tidak hanya karena jumlah penduduk yang bertambah, tapi juga karena

bentuk pemanfaatan air yang makin beragam. Meskipun air tawar merupakan

sumber daya yang dapat diperbaharui, air tetap merupakan sesuatu yang

terbatas. Masih menurut Postel, negara-negara seperti Botswana, Burundi,

Jordania, Kuwait, Belgia, Hungaria, Belanda dan Singapura dapat

dikategotrikan sebagai negara yang langka air pada tahun 1992. Di Indonesia

daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan daerah yang

langka air (persediaan air kurang dari 1000 m3 yang dapat didaur ulang

perkapita pertahun).

Kelangkaan air muncul karena adanya kesalahan dalam pengelolaan

seperti pembuangan limbah industri ke sungai dan berkurangnya daerah

tangkapan air. Pengurangan luas hutan akan sangat berpengaruh kepada silkus

hidrologi.

3. Kepunahan dan kelangkaan spesies.

Dari waktu ke waktu makin banyak spesies yang punah. Dulu diketahui

ada burung Dodo yang punah karena di buru manusia. Pada abad yang lampau

sejumlah spesies telah tidak ditemukan lagi di alam. Harimau Jawa, Burung

sikatan biru (Eutrichomyas rowleyi), mungkin juga Kelinci Sumatera
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(Nesolagus netscheri), telah punah atau hampir punah. Jenis-jenis mammalia

seperti Badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), Harimau Sumatra

(Panthera tigris sumatrensis), Orang Utan (Pongo pygmaeus) kehidupannya

terancam dan populasi semakin mengecil terutama karena perusakan habitat.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit misalnya telah mengubah hutan yang

begitu tinggi keanekargaman hayatinya menjadi hanya beberapa spesies saja,

bahkan hampir homogen. Di seluruh dunia telah terjadi pembukaan hutan yang

makin mempersempit habitat satwa dan memperkecil populasi tumbuhan.

Menurut Primack dkk (1998), 47 dari 57 negara tropik Afrika dan Asia telah

kehilangan 50% hutan tropik. Semua kehilangan tersebut dapat mengakibatkan

penurunan jumlah jenis tumbuhan dan binatang.

4. Pencemaran udara.

Sejak pertengahan abad kedua puluh, pencemaran udara sudah terjadi

di banyak tempat di dunia. Beberapa kota Besar seperti Mexico City, Rio de

Janeiro, Jakarta, New Delhi dan Bogota merupakan contoh kota dengan

kualitas udara yang rendah. Laporan-laporan dari badan-badan PBB

menyatakan adanya kerusakan hutan sebagai akibat pencemaran udara di Eropa.

Para peneliti di Institute for Applied System Analysis (IIASA) di Austria

memperkirakan 75% pepohonan di Eropa berada pada tingkat kerusakan yang

disebabkan oleh pencemaran udara (Deniston, in Brown Brown 1995). Laporan

yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa penurunan kualitas udara di kota-

kota besar telah mengakibatkan peningkatan angka kematian. Badan Kesehatan

Dunia (WHO) memperkirakan 6400 kematian pertahun sebagai akibat

rendahnya kualitas udara di Mexico City (Enger & Smith, 2000). Gas seperti

Karbon monoksida (CO), Sulfur dioksida (SO2) dan Nitrogen Oksida (NO dan

NO2) merupakan bahan pencemar primer. Hasil reaksi gas-gas tersebut dengan

senyawa lain menghasilkan bentuk pencemar baru atau pencemar sekunder

seperti ozon. Unsur lain seperti timbal juga mulai mencemari udara.

5. Peningkatan Jumlah dan Jenis Limbah Padat.

Peningkatan populasi manusia dan makin beragamnya jenis bahan yang

digunakan manusia telah menimbulkan peningkatan jumlah sampah. Jika pada

awal peradaban manusia misalnya orang lebih banyak menggunakan daun
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untuk pembungkus makanan, maka saat ini bermacam-macam kemasan telah

dipakai. Hal tsb telah meningkatkan volume dan kandungan bahan sampah.

Gaya hidup yang berubah menjadi gaya yang di kenal dengan “Throwaway

Living” telah meluas di seluruh dunia. Iklan-iklan seperti “Use it once and

throw it” sangat populer diakhir abad ke dua puluh. Sampah plastik dari

pembungkus makanan dan barang menjadi penglihatan yang umum dimana-

mana. Hari ini dunia dihadapkan pada masalah penanganan sampah ini.

Sebagian dari sampah tersebut merupakan bahan berbahaya dan beracun

seperti baterai bekas dari jam tangan dan telepon genggam. Penanganan

sampah seperti ini juga merupakan tantangan yang tidak kecil.

Masih banyak masalah lingkungan yang telah dan akan tejadi. Masalah

sosial seperti peningkatan konsumsi narkotik, merokok, lahirnya penyakit-

penyakit baru yang terkait dengan penurunan kualitas lingkungan, kelangkaan

energi, penggunaan bahan pengawet pada makanan adalah beberapa contoh.

Sementara itu pengenalan produk hasil rekayasa genetika, dampak pertambangan,

pencemaran laut sebagai akibat kegiatan produksi, dan pengiriman minyak juga

adalah bentuk masalah lingkungan yang memerlukan kapasitas tersendiri untuk

penyelesaiannnya.

Berikut ini ditampilkan pendekatan yang telah dilakukan untuk

menghadapi masalah-masalah tersebut dan melakukan pengelolaan lingkungan

untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

1. Pendekatan Legalitas.

Pendekatan legalitas adalah pendekatan pengelolaan lingkungan

melalui penyusunan kebijakan baik yang berskala internasional, nasional,

regional dan lokal. Perjanjian-perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto

yang diperbaharui dengan Perjanjian Paris untuk mencegah berlanjutnya

pemanasan global, Protokol Cartagena untuk pengaturan pemanfaatan produk

hasil rekayasa genetika, Konvensi Ramsar untuk perlindungan lahan Basah dan

Konvensi Keanekargaman Hayati untuk melindungi keanekargaman hayati.

Selanjutnya terdapat turunan dari konvensi dan perjanjian Internasional

tersebut. Untuk mencegah berlanjutnya pemanasan global dan mengendalikan

perubahan iklim disepakati pula mekanisme-mekanisme seperti perdagang
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karbon dan REDD Plus. Untuk pelestarian keanekaragaman hayati dibentuk

pula lembaga khusus yang mengatur perdagangan satwa dengan aturan tertentu

seperti CITES.

Pada level nasional telah ditetapkan sejumlah aturan mulai dari

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri dst.

Khusus untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah

ditetapkan UU No. 32 Tahun 2009, yang memuat beberapa ketentuan tentang

Penetapan Ekoregion, Penyusunan RPPLH, Kajian Lingkungan Hidup

Stratergis (KLHS), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkunan Hidup,

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Audit Lingkungan.

Masing-masing aspek tersebut kemudian diikuti dengan aturan turunan.

Untuk AMDAL misalnya telah ditetapkan PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan. PP ini pun kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup seperti Permen LH No. 08 Tahun 2013 tentang Tata

Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta

Penerbitan Izin Lingkungan.

Untuk perlindungan keanekaragaman hayati telah ditetapkan UU No. 5

Tahun 1990 dan UU No. 5 Tahun 1994 serta sejumlah aturan turunannya

seperti Peraturan Pemeintah No 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam

dan Pelestarian Alam. Lebih lanjut PP ini kemudian diikuti dengan sejumlah

Peraturan Menteri seperti Keputusan Menteri Kehutanan No 447 tahun 2003

tentang Penangkapan dari Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta sejumlah

Peraturan Menteri lainnya.

Hal yang sama juga terjadi untuk aturan-aturan lain, yang pada

dasarnya makin memperinci ketentuan untuk mewujudkan lingkungan hidup

yang makin berkualitas.

2. Pendekatan Teknologi.

Pengelolaan Lingkungan dengan pendekatan teknologi juga telah

dikembangkan oleh banyak negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa

teknologi yang dikembangkan adalah untuk berproduksi lebih bersih (cleaner

production) dan teknologi pengelolaan limbah. Kadang kadang disebut juga

dengan teknologi pengehematan dan teknologi pencegahan. Untuk berproduksi



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN : 2579-7766 40

lebih bersih telah dilakukan upaya dengan mengganti bahan baku dalam

industri, penggunaan bahan bakar yang minim bahan pencemar serta

meminimalkan penggunaan air. Sementara itu, utuk mengurangi beban

pencemaran air oleh limbah misalnya telah diperkenalkan instalasi

pengolahaan air limbah dengan menggunakan metoda penguraian limbah

secara aerob dan anaerob dan diikuti dengan uji penggunaan indikator biologi.

Untuk pengendalian pencemaran udara oleh sumber emisi tak bergerak

dikembangkan teknologi scrubber, filter dan electrostatic precipitator guna

meminimalkan debu yang akan keluar dari cerobong. Untuk mengurangi emisi

SO2 dikembangkan teknologi Lime Injection in Multiple Burners (LIMB) (lihat,

Kristanto, 2002).

Untuk pengelolaan gas buang sumber bergerak seperti alat transportasi

dilakukan dengan pendekatan penggunaan bahan bakar minim pencemar, pola

berkendara dan rekayasa motor bakar. Dengan mengurangi kadar timbal dalam

bahan bakar misalnya maka kuantitas bahan pencemar juga akan berkurang.

Pengaturan pola berkendara pada prinsipnya meminimalkan pembakaran yang

kurang sempurna. Pengubahan desain dalam motor bakar dengan inovasi

tertentu berpeluang meminimalkan emisi.

3. Pendekatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pendekatan ekonomi adalah penggunaan

prinsip dan perhitungan ekonomi dalam upaya meminimalkan kerusakan

lingkungan yang terjadi sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam . Dalam

kaitan ini sebelum dilaksanakannnya eksploitasi sumber daya alam seperti

pertambangan dikawasan hutan dilakukan lebih dulu kajian valuasi lingkungan.

Manakah yang lebih menguntungkan secara ekonomi bila dibandingkan antara

ekploitasi bahan tambang (batu bara misalnya) dengan mengelola hutan -yang

akan menjadi lokasi tambang- secara berkelanjutan. Misalnya harus dihitung

lebih dulu nilai uang dari hasil hutan. Penghitungan ini haruslah memasukkan

segala jasa hutan yang bisa diuangkan. Sebagai contoh hutan sebagai daerah

tangkapan air akan menjaga suplai air secara berkelanjutan dalam jangka waktu

yang panjang bila vegetasi diatasnya tidak dihilangkan. Jadi nilai hutan

dihitung secara ekonomi dalam bentuk nilai air yang kalau hutan hilang maka
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air harus dibeli atau didatangkan dengan harga tertentu. Hutan juga merupakan

tempat hidup satwa. Satwa tersebut bisa menjadi objek wisata pendidikan

(eduwisata) yang akan menghasilkan uang dari pungutan terhadap pengunjung.

Bila hutan itu hilang karena ada penambangan maka uang hasil wisata tersebut

dihitung sebagai uang hilang atau kerugian. Begitulah seterusnya jasa hutan

sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil madu lebah, penghasil tanaman

obat, tanaman hias, tanaman pewangi/ aromatik dan pengendali banjir harus di

nilai dalam bentk nilai uang. Dengan demikian pilihan untuk membuka hutan

sebagai areal pertambangan akan dilihat sebagai kerugian dibanding dengan

pemanfaatan hutan berdasarkan jasa-jasa lingkungan hutan yang telah

dikemukakan diatas. Lebih baik tetap sebagai hutan dengan seuruh jasa

lingkungannya dibanding pemanfaatan areal tersebut untuk pertambangan.

Terkait dengan pendekatan ini sebuah cabang baru dalam ekonomi telah

berkembang, cabang pengetahuan baru itu disebut dengan “Ecological

Economics” atau Ekonomi Lingkungan. Dalam perkembangannya Ekonomi

Lingkungan ini telah digunakan ebagai salah satu cara untuk melakukan

evaluasi dampak dalam studi AMDAL (lihat Dixon, 1998). Selanjutnya jasa

linhkungan dari sebuah ekosistem seperti ekosistem hutan dikembangkan pula.

Pengembangan jasa ekosistem ini adalah upaya yang penting untuk melihat

nilai sebuah ekosistem. Costanza dkk (1998) misalnya telah merinci 17 jasa

ekosistem seperti jasa pembentukan tanah, pengaturan iklim, pengaturan air,

penyerbukan, penyediaan makanan, rekreasi dan jasa budaya.

4. Pendekatan Pendidikan

Dalam pengelolaan lingkungan tentu diperlukan pendekatan pendidikan.

Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan untuk menghargai seluruh

makhluk hidup sebagai penghuni bumi yang mempunyai hak yang sama

dengan manusia. Penghargaan terhadap komponen abiotik seperti air,tanah dan

udara juga dikembangkan. Namun seperti dikemukakan diawal tulisan ini

pendidikan perlu diarahkan kepada bagaimana mengelola lingkungan. Tidak

terlalu menekankan pada aspek pengetahuan kognitif tapi lebih kepada

pendidikan yang akan mengubah sikap dan perilaku untuk bertindak sebagai

makhluk yang lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan planet bumi.
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Pemahaman konkrit berdasarkan pengalaman lapangan tentang arti penting

semua komponen ekosistem perlu lebih diprioritaskan. Ketika seseorang

melihat seekor cacing yang berfungsi sebagai penggembur tanah, memudahkan

oksigen masuk kedalam tanah dan memungkinkan akar tumbuhan menembus

tanah mendapatkan unsur hara orang akan sadar bahwa hidup ini saling

tergantung. Kesadaran akan kesaling tergantungan inilah yang menumbuhkan

apresiasi yanmg tulus tentang arti penting semua makhluk hidup dan faktor

abiotik disekitar manusia. Dari pemahaman inilah kemudian lahir etika yang

dikenal saat ini dengan etika lingkungan. Beberapa pihak menyebut juga

dengan etika bumi. Dalam banyak hal etika ini amat beresentuhan dengan nilai-

nilai keagamaan.

III. PENUTUP

Dari gambaran yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat bahwa

masalah-masalah lingkungan amat beragam, luas dan kompleks. Pendekatan yang

telah dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan juga amat berdimensi luas dan

bervariasi. Dengan demikian tentu diperlukan kemampuan berpikir dan bertindak

dengan basis pengetahuan yang interdisiplin. Pertumbuhan banyak pengetahuan

yang saat ini makin spesifik, mendalam dan cenderung reduksionis perlu dikaji

ulang, mengingat realita masalah yang justru tak dapat direduksi. Jika reduksionis

tak dapat dihindarkan setidaknya kesediaan untuk berfikir interdisiplin haruslah

tetap dikembangkan. Maka pendidikan pengelolaan lingkungan mestilah bersifat

multidimensional, interdisiplin dan holistik sejauh yang dapat dilakukan. Tujuan

pendidikan lingkungan setidaknya dapat mencakup beberapa tingkatan seperti

tingkatan kesadaran ekologis, kesadaran konseptual, tingkat evaluasi dan tingkat

ketrampilan bertindak seperti dikemukakan Hungerford dkk (dalam Wuryadi,

1997).
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ABSTRACT

The purpose of this research is validity conducted LKS based contextual has been
developed. This development research using 4-D models that are descriptive. The
research data was obtained from the analysis of test validity validator
questionnaire consisting of two lecture of biology and two teachers of biology in
high school N 1 Lunang. Data analysis techniques and processed descriptively
percentage. Validity test results assessed LKS based contextual validator obtain
an average value of 86.26%. It can be concluded that LKS based contextual on the
material motion systems in human that have been produced very valid.

Keywords: LKS based contextual, validity, very valid

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui validitas LKS berbasis kontekstual
yang telah dikembangkan. Penelitian pengembangan ini menggunakan model 4-D
yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari analisis angket uji
validitas oleh validator yang terdiri dari dua orang dosen biologi dan dua orang
guru biologi di SMA N 1 Lunang. Analisis data dengan teknik persentase dan
disajikan secara deskriptif. Hasil uji validitas LKS berbasis kontekstual yang
dinilai validator memperoleh nilai rata-rata 86,26%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa LKS berbasis kontekstual pada materi sistem gerak pada
manusia yang telah dihasilkan dengan kategori sangat valid.

Kata kunci: LKS berbasis kontekstual, validitas, sangat valid

I. PENDAHULUAN

Salah satu materi dalam pembelajaran biologi adalah tentang sistem gerak

pada manusia. Materi sistem gerak pada manusia merupakan materi yang dekat

dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi sistem gerak pada manusia juga

mailto:radelsa20@gmail.com
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merupakan materi yang cukup sulit dengan cakupan materi yang banyak. Dalam

proses pembelajaran cenderung membuat siswa menghafal bukan memahami

konsepnya. Hal inilah yang membuat siswa kurang termotivasi dalam proses

pembelajaran biologi.

Suatu pendekatan yang dapat mengkaitkan materi dengan kehidupan

sehari-hari siswa yaitu kontekstual. Menurut Rusman (2012:188) kontekstual

adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata.

Mengkaitkannya bisa dilakukan berbagai cara, selain karena memang materi yang

dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi yang sebenarnya, juga bisa

disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber belajar, dan media, yang

memang secara langsung maupun tidak diupayakan terkait atau ada hubungan

dengan pengalaman nyata.

Sumber belajar bagi siswa biasanya berasal dari guru, dan bahan ajar.

Salah satu bahan ajar yang dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam proses

pembelajaran adalah lembar kerja siswa (LKS). LKS merupakan suatu bahan ajar

cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk dalam pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa,

yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai (Prastowo, 2011:204).

Berdasarkan uraian di atas, telah dilakukan penelitian tentang “Uji

Validitas Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Kontekstual pada Materi Sistem

Gerak pada Manusia untuk Kelas XI SMA“ dengan tujuan untuk menghasilkan

LKS berbasis kontekstual pada materi sistem gerak pada manusia yang valid.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (research and the

development) dengan model prosedural. Model prosedural adalah model yang

bersifat deskriptif yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk

menghasilkan suatu produk.
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B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 24-31 Desember 2016 di kampus

STKIP PGRI Sumatera Barat, dan tanggal 16-18 Januari 2017 di SMA N 1

Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Model Pengembangan

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan LKS berbasis

kontekstual, dengan model pengembangan yaitu model 4-D. Model ini terdiri dari

4 tahap pengembangan yaitu tahap define, tahap design, tahap develop, tahap

desseminate (Trianto, 2012:93). Dengan keterbatasan peneliti maka penelitian ini

hanya sampai pada tahap develop saja.

D. Subjek Penelitian

Subjek uji penelitian yang menilai validitas adalah 4 validator yang terdiri

dari 2 orang dosen dan 2 orang guru biologi. Validator berperan untuk memeriksa

dan menilai kebenaran konsep, bentuk, tata bahasa, dan tampilan LKS yang telah

dibuat. Saran validator menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melakukan

revisi.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar validitas, yang

dimodifikasi dari Delta (2012). Analisis pengumpulan data menggunakan metode

statistik deskriptif dengan rumus persentase:

Nilai Persen = Ʃ Skor yang Diperoleh x 100%
Ʃ Skor Tertinggi

Riduwan (2013:15)

III. HASIL

A. Tahap Define

1. Hasil Analisis Ujung Depan

Hasil dari analisis ujung depan ini yaitu masalah dasar yang dihadapi

siswa di sekolah SMA N 1 Lunang yaitu tidak semua siswa memiliki bahan ajar

biologi pada proses pembelajaran. Materi yang dianggap sulit oleh siswa yaitu

sistem gerak pada manusia. Hal inilah salah satu yang menyebabkan kurangnya
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minat dan motivasi siswa dalam belajar. Pada pembelajaran biologi juga diketahui

bahwa siswa tidak menggunakan LKS.

2. Hasil Analisis Siswa

Berdasarkan hasil analisis siswa dari segi usia, siswa yang duduk di kelas

XI umumnya memiliki usia rata-rata 15-18 tahun. Menurut teori Piaget dalam

Jufri (2013:18), pada tahap operasional formal, yaitu umur diatas 11 tahun

seorang anak sudah mampu berpikir abstrak, logis, menarik kesimpulan,

menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Maka dirancanglah LKS berbasis

kontekstual sesuai dengan kebutuhan siswa.

3. Hasil Analisis Tugas

Analisis tugas dilakukan dengan merinci materi ajar dalam bentuk analisis

struktur isi, analisis konsep, dan analisis tujuan pembelajaran sebagai berikut:

4. Hasil Analisis Struktur Isi

Struktur isi menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan

indikator pembelajaran materi ajar sesuai kurikulum 2006 (KTSP). Menurut

Djamarah dan Basri (2006 dalam Megahati, 2016:53-54), program pengajaran

yang akan disampaikan lewat media atau bahan ajar kepada siswa harus sesuai

dengan kurikulum yang berlaku baik dari segi isi, struktur, maupun kedalaman

materi.

5. Hasil Analisis Konsep

Analisis konsep dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama

yang terdapat pada materi pokok, yaitu sistem rangka, sendi, otot, dan kelainan

atau penyakit yang dapat terjadipada sistem gerak pada manusia.

6. Hasil Analisis Tujuan Pembelajaran

Acuan perumusan tujuan pembelajaran adalah indikator pencapaian

kompetensi.

B. Tahap Design

LKS dirancang sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar,

indikator, dan tujuan pembelajaran. LKS berbasis kontekstual pada materi sistem

gerak pada manusia memiliki komponen, yaitu cover, kata pengantar, daftar isi,

daftar gambar, petunjuk penggunaan LKS, SK, KD, indikator, tujuan, uraian

materi, informasi kontekstual, lembar kegiatan, evaluasi akhir, daftar pustaka.
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C. Tahap Develop

Hasil validitas LKS berbasis kontekstual ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas LKS Berbasis Kontekstual Pada Materi Sistem Gerak Pada Manusia oleh Dosen

dan Guru.
No. Aspek Nilai Validitas (%) Kriteria
1 Didaktik 87,50 Sangat Valid
2 Konstruksi 84,82 Sangat Valid
3 Teknis 86,46 Sangat Valid

Total 258,78
Rata-Rata 86,26 Sangat Valid

IV. PEMBAHASAN

Hasil analisis data uji validitas berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa

LKS berbasis kontekstual yang dihasilkan memperoleh nilai rata-rata 86,26%

memenuhi kriteria sangat valid. Hal ini ditinjau berdasarkan pada uji validitas

yang terdiri dari tiga syarat, yaitu didaktik, konstruksi, dan teknis. Hal ini sejalan

dengan pendapat Anggaryani (2006 dalam Delta, 2012:53) bahwa kriteria LKS

yang baik itu adalah yang memenuhi aspek didaktik, konstruksi, dan teknis.

Ditinjau dari syarat didaktik, LKS ini memperoleh nilai validitas 87,50%

dengan kriteria sangat valid. Kriteria ini diperoleh karena LKS berbasis

kontekstual ini dikembangkn telah sesuai dengan kurikulum 2006 (KTSP).

Menurut Prastowo (2011:204) bahwa LKS merupakan suatu bahan ajar cetak

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan siswa yang mengacu pada

kompetensi dasar yang harus dicapai.

Ditinjau dari syarat konstruksi, LKS berbasis kontekstual memperoleh

nilai validitas 84,82% dengan kriteria sangat valid. Hasil ini didapatkan karena

LKS ini mencantumkan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran yang

jelas. Tata bahasa yang digunakan dalam LKS telah sesuai dengan kaidah bahasa

Indonesia yang baik dari segi keterbacaan, kejelasan informasi yang disampaikan,

maupun susunan dan jumlah kata pada setiap kalimatnya. Hal ini dipertegas oleh

Prastowo (2011:89) bahwa dalam menulis LKS diusahakan agar tidak

menggunakan kalimat yang terlalu panjang, untuk siswa SMA diperkirakan

jumlah kata per kalimatnya tidak lebih dari 25 kata dan dalam satu paragraf

usahakan jumlah kalimatnya kira-kira 3-7 kalimat.
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Ditinjau dari syarat teknis yaitu syarat yang berkaitan dengan tampilan

LKS memperoleh nilai validitas 86,46% dengan kriteria sangat valid. Sesuai

dengan saran validator yang mengatakan bahwa LKS berbasis kontekstual sudah

memenuhi syarat teknis yaitu dari segi penampilan, tampilan cover serta tata letak

isi, gambar maupun desain tampilan LKS secara keseluruhan sudah menarik.

Tulisan dalam LKS menggunakan dua jenis huruf yaitu Snap ITC untuk judul dan

subjudul, dan Berlin Sans FB untuk penulisan materi, dengan ukuran 12 pt dan

spasi 1,5 lines. Hal ini ditujukan agar tulisan menarik dan mudah dibaca. Hal

serupa juga dikemukakan oleh Arsyad (2011: 89) yang menyatakan bahwa ukuran

dan jenis huruf untuk media berbasis cetakan harus mudah dan nyaman dibaca.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa LKS berbasis kontekstual pada materi sistem gerak pada manusia untuk

kelas XI SMA yang dihasilkan memenuhi kriteria sangat valid.
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ABSTRACT

The research aims to generate validity handout based contextual approach based
on ecosystem material. This study is the research development of a model that
uses 4-D comprising the steps define, designe, development and disseminate.
Disseminate stage was not done because of time constraints. This research consist
of 5 validator, 3 lecturers and 2 teachers in SMP N 1 Ranah Ampek Hulu Tapan.
The date analysis with parsentase technik and descriptive process. Test result
validity handout overall was to 90,59% with a very valid criteria. Based on the
result of this study concluded that handout validity contextual approach based on
ecosystem materials produced to fill are very valid.

Keywords: handouts, based contextual, ecosystem

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan validitas handout berbasis
pendekatan kontekstual pada materi ekosistem. Penelitian ini merupakan
penelitian pengembangan yang menggunakan model 4-D yang terdiri dari tahap
define, design, develop dan disseminate. Tahap disseminate tidak dilakukan
karena katerbatasan waktu. Penelitian ini terdiri dari 5 orang validator yaitu 3
orang dosen dan 2 orang guru di SMP N 1 Ranah Ampek Hulu Tapan. Data di
analisis dengan teknik persentase dan disajikan secara deskriptif. Hasil uji
validitas handout yang telah dilakukan menunjukkan pada kriteria sangat valid
(90,59%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa validitas
handout berbasis pendekatan kontekstual pada materi ekosistem yang dihasilkan
memenuhi kriteria sangat valid.

Kata kunci : handout, kontekstual, ekosistem
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I. PENDAHULUAN

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu

guru atau instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar

bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan minat dan

memotivasi siswa untuk belajar. Bahan ajar bisa berupa LKS, handout, modul,

chart dan lain sebagainya. Salah satu jenis bahan ajar yang bisa dikembangkan

oleh guru adalah handout. Menurut Majid (2011:173), bahan ajar ini diberikan

kepada siswa guna memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran.

Dengan demikian bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak

tertulis.

Sementara itu, dalam realitas pendidikan di lapangan beberapa pendidik

yang masih menggunakan bahan ajar yang tinggal pakai, tinggal beli, instan, serta

tanpa upaya merencanakan, menyiapkan dan menyusunnya sendiri. Dengan

demikian, pada umumnya bahan yang dipakai tidak kontekstual, tidak menarik

dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa.

Pada materi ekosistem, siswa dituntut untuk bisa menghubungkan materi

pelajaran dengan lingkungannya. Materi ekosistem merupakan materi yang

mengkaji tentang kehidupan makhluk hidup yang dekat dengan kehidupan di

sekitar kita, diantaranya interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan

lingkungan biotik dan abiotik, selain itu juga membahas tentang komponen-

komponen yang terdapat dalam ekosistem.

Berdasarkan hasil observasi penulis di SMP N 1 Ranah Ampek Hulu pada

tanggal 5 Agustus 2016 didapatkan keterangan bahwa dalam proses pembelajaran

di sekolah siswa sudah memiliki bahan ajar berupa buku paket. Di dalam buku

paket yang dipinjamkan kepada siswa belum termuat contoh-contoh yang

berhubungan dengan kondisi nyata, dan gambar pada buku tidak memiliki warna

sesuai aslinya sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. Selain itu, proses

pembelajaran di SMP N 1 Ranah Ampek Hulu Tapan belum pernah menggunakan

handout, kecuali menggunakan buku paket di perpustakaan, sehingga tujuan

pembelajaran tidak tercapai karena keterbatasan bahan ajar. Maka dari itu dengan

adanya bahan ajar berupa handout ini diharapkan seorang guru mampu

menyampaikan materi dan membantu siswa untuk bisa memaknai materi yang
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dipelajarinya dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari salah satunya

yaitu berupa pendekatan kontekstual.

Pendekatan kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu

guru untuk mengaitkan antara materi ajar dengan situasi dunia nyata. Hal ini dapat

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan

penerapannya dalam kehidupan para siswa, baik sebagai anggota keluarga

maupun kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual

lebih memudahkan siswa memahami materi berdasarkan fakta yang ada

disekelilingnya, salah satunya pada materi ekosistem. Pada materi ekosistem,

siswa dituntut untuk bisa menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungannya.

Materi ekosistem merupakan materi yang mengkaji tentang kehidupan makhluk

hidup yang dekat dengan kehidupan di sekitar kita, diantaranya interaksi yang

terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik. Selain itu juga

membahas tentang komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan validitas handout berbasis

pendekatan kontekstual pada materi ekosistem yang dikembangkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (development

research). Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ranah Ampek Hulu

Tapan pada kelas VIII semester 2, bulan Februari pada Tahun Pelajaran

2016/2017. Uji validitas dilakukan 5 orang validator yang terdiri dari 3 orang

dosen dan 2 orang guru biologi di SMPN 1 Ranah Ampek Hulu Tapan. Prosedur

penelitian terdiri dari 4 tahapan yang telah dimodifikasi menjadi 3 tahap yaitu: (1)

Define (2) Design (3) Develop yang terdiri dari validitas. Instrumen penelitian

terdiri dari angket validitas oleh dosen dan guru. Teknik analisis hasil validasi

handout dengan analisis deskriptif. Analisis validitas handout dilakukan beberapa

langkah:

a.Memberikan skor jawaban dengan kriteria berdasarkan skala Likert dari

Riduwan (2013: 13) yaitu:

81% - 100% = Sangat Praktis
61% - 80% = Praktis
41% - 60% = Cukup Praktis



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 53

21% - 40% = Kurang Praktis
0% - 20% = Tidak Praktis

b.Menentukan skor tertinggi

Skor tertinggi = jumlah validator x jumlah indikator x skor maksimum

c.Menentukan jumlah skor dari masing-masing validator dengan menjumlahkan

semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator.

d.Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari masing-

masing validator.

e.Mentukan nilai validasi dengan cara berikut ini:

Nilai validasi = skor item yang diperoleh x 100%
jumlah skor tertinggi

III. HASIL

Hasil dari tahap design, membuat rancangan handout berbasis pendekatan

kontekstual yang terdiri dari cover, kata pengantar, daftar (isi dan gambar),

halaman awal, uraian materi, materi kontekstual, informasi kontekstual, latihan,

rangkuman, evaluasi, daftar pustaka, daftar istilah dan tampilan handout

semenarik mungkin dengan pemilihan warna sesuai karakteristik atau kesukaan

siswa. Sedangkan pada materi sesuai dengan kebutuhan materi (bahan ajar). Hasil

uji validitas handout berbasis pendekatan kontekstual oleh dosen dan guru biologi

SMP Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Handout berbasis Pendekatan Kontekstual oleh Dosen dan Guru.
No Aspek Jumlah Nilai Kriteria
1 Kelayakan isi 280 93% Sangat valid
2 Kebahasaan 107 85,6% Sangat valid
3 Penyajian 209 92,44% Sangat valid
4 Kegrafikaan 137 91,33% Sangat valid

Total 362,37%
Rata-rata 90,59% Sangat valid

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa untuk aspek kelayakan isi,

kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan didapatkan kriteria sangat valid dengan

rata-rata validitas handout dari kelima validator adalah 90,59%.

IV. PEMBAHASAN

Hasil analisis data pada angket uji validitas handout oleh dosen dan guru

diperoleh nilai rata-rata validitas sebesar 90,59% dengan kriteria sangat valid. Hal
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ini ditinjau berdasarkan uji validitas handout yang mencakup kelayakan isi,

kebahasaan, penyajian dan kegrafikaan. Dilihat dari kelayakan isi, handout ini

dengan kriteria sangat valid dengan nilai 93%. Hal ini sesuai dengan pendapat

Riduwan (2013:15), bahwa bahan ajar dikatakan sagat valid dari rentangan nilai

81-100%. Dimana pada handout ini telah disesuaikan dengan KTSP 2006 yang

mencakup kesesuaian materi dengan SK dan KD yang akan dicapai siswa. Hal ini

sesuai dengan pendapat Prastowo (2011:28) yang menyatakan bahwa dalam

membuat suatu bahan ajar yang baik harus terdapat kompetensi yang akan dicapai

siswa.

Dilihat dari aspek kebahasaan, handout ini dinyatakan sangat valid

dengan nilai rata- rata 85%. Menurut Riduwan (2013:15), rentangan angka dari

81-100% dikategorikan sangat valid. Hal ini menunjukan bahwa bahasa yang

digunakan dalam handout telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang

benar, baik dari segi keterbacaan, kejelasan informasi yang disampaikan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Depdiknas (2008:18) bahwa dalam menulis handout

perlunya bahasa yang mudah menyangkut mengalirnya kosa kata, jelasnya

kalimat, jelasnya hubungan antar kalimat, kalimat yang tidak terlalu panjang.

Dengan demikian informasi pada materi pembelajaran yang disampaikan penulis

dalam handout mudah dipahami oleh pembaca.

Dari hasil uji validitas handout berbasis pendekatan kontekstual dari aspek

penyajian dengan nilai rata-rata 92,44% dengan kriteria sangat valid. Handout

yang sudah dikembangkan sudah memuat indikator pembelajaran yang jelas

urutan penyajian sesuai dengan indikator, urutan penyajian materi sudah

sistematis, memuat pokok dan rincian materi yang lengkap serta ilustrasi gambar

yang disajikan relevan dengan materi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif dan

Napitupulu (1997 dalam Prastowo, 2011:374) bahwa bahan ajar hendaklah sesuai

dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, penyajiannya

harus faktual, menggambarkan latar belakang dan suasana yang dihayati oleh

peserta didik, mudah dan ekonomis penggunaannya, serta lingkungan bahan ajar

yang digunakan harus tepat sesuai dengan media yang digunakan.

Dari hasil uji validitas handout berdasarkan aspek kegrafikaan yang

berkaitan dengan tampilan handout memiliki nilai rata-rata 91,33% dengan
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kriteria sangat valid. Dimana aspek yang dinilai meliputi penggunaan font, jenis

dan ukuran huruf, layout atau tata letak handout, ilustrasi gambar dan foto yang

sesuai dan desain tampilan secara keseluruhan sudah menarik. Gambar yang

terdapat dalam handout sesuai dengan materi selain itu terdapat keterangan dan

sumber gambar. Hal ini sesuai dengan pendapat Prastowo (2011:100) bahwa

dengan gambar informasi yang disampaikan dapat lebih jelas dipahami. Warna

yang bervariasi pada tampilan telah disesuaikan berdasarkan warna kesukaan

siswa.

Secara keseluruhan dari hasil uji validitas handout berbasis pendakatan

kontekstual pada materi ekosistem untuk siswa kelas VII yang telah dilakukan

oleh lima orang validator dengan nilai rata-rata 90,59% dikategorikan sangat valid.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat di simpulkan bahwa

pengembangan handout berbasis pendekatan kontekstual pada materi ekosistem

untuk siswa SMP kelas VII yang dikembangkan sangat valid. Saran untuk peneliti

selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini pada tahap praktikalitas dan

efektifitas, dan bagi siswa dan guru diharapkan handout ini dapat digunakan

sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran.
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ABSTRACT

The purpose of research is want to know how much percent collage student need a
picture media especially atlas of plant anatomy. The kind of research is
developmental research with the four-D model (define, design, develop and
dessiminate). Based on the research that has been done on define phase which
includes analysis of curriculum and collage student analysis the result is material
that use to make a atlas of plant anatomy is root, rod, leaf, flower and fruit of
monokotil and dikotil plant. The result of collage student analysis is 92,1%
collage student answer Yes and 7,9% collage student answer No. The conclusion
of research is material that collage student must understand is vegetative and
generative organ of plant and the collage student needed a learning media in the
form of atlas of plant anatomy in the learning process and laboratory class.

Keywords: define phase, atlas media, constructivisme, plant anatomy

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa persen kebutuhan mahasiswa
terhadap sebuah media bergambar khususnya atlas anatomi tumbuhan. Jenis
penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Developmental Research) dengan
menggunakan model four-D (define, design, develop dan dessiminate).
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahap define yang mencakup
analisis kurikulum dan analisis mahasiswa didapatkan hasil pada analisis
kurikulum materi yang digunakan dalam pembuatan media atlas anatomi
tumbuhan adalah akar, batang daun, bunga dan buah tumbuhan monokotil dan
dikotil. Hasil analisis mahasiswa didapatkan bahwa 92,1% mahasiswa menjawab
Ya dan 7,9% mahasiswa menjawab tidak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
materi yang harus dipahami mahasiswa yaitu organ vegetatif dan organ generatif
tumbuhan serta mahasiswa membutuhkan media pembelajaran berupa atlas
anatomi tumbuhan dalam proses pembelajaran di kelas dan pembelajaran di
laboratorium.

Kata Kunci : tahap define, media atlas, konstruktivisme, anatomi tumbuhan

mailto:Mulyati2011@yahoo.com


Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 57

I. PENDAHULUAN

Karakteristik mata kuliah anatomi tumbuhan yang bersifat abstrak

menyebabkan mahasiswa sulit mempelajari materi mata kuliah ini. Dalam proses

perbelajaran dosen telah menggunakan OHP, slide proyektor, CCTV, dan CD

interaktif serta model tiga dimensi sebagai media yang dikembangkan untuk

membantu mengkonkritkan hal yang abstrak sehingga diharapkan materi lebih

mudah dipahami. Masing-masing media pembelajaran memiliki keunggulan dan

kelemahan sehingga perlu dikombinasikan agar kelemahannya dapat

diminimalkan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk mata kuliah anatomi

tumbuhan masalah utama adalah kemampuan mahasiswa dalam menggambarkan

dan memahami struktur jaringan penyusun organ. Berdasarkan hasil evaluasi

semester III tahun pelajaran 2014/2015 persentase nilai mahasiswa yang rendah

untuk soal yang menggambarkan struktur organ tumbuhan sekitar 65%.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa Pendidikan

Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat yang telah mengikuti mata kuliah anatomi

tumbuhan ditemukan beberapa masalah antara lain materi tentang organ hanya

dipelajari dengan menggunakan media sederhana yaitu penampilan gambar

praktikum serta melihat struktur penyusun organ tubuh tumbuhan menggunakan

mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Kemampuan mahasiswa dalam

menyediakan objek praktikum kurang, sehingga hasil pengamatan belum sesuai

dengan objek yang asli. Belum tersedianya atlas anatomi tumbuhan untuk

pedoman dalam proses pembelajaran dan praktikum.

Bersumber pada laporan hasil studi kajian standarisasi dan pemanfaatan

media pembelajaran di perguruan tinggi, dari 826 jenis media dan teknologi

pembelajaran di perguruan tinggi, 29,66% memanfaatkan media berbasis

komputer, media cetak (46,13%), media audio visual (10,53%), dan media

laboratorium kit (13,68%). Melihat dari hasil penelitian tersebut maka media

cetak lebih mendominasi dan banyak digemari untuk digunakan sebagai salah satu

sumber belajar di perguruan tinggi, sedangkan media lainnya kurang mendapat

perhatian.
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Berdasarkan latar belakang di atas maka media yang diduga tepat untuk

mengatasi masalah tersebut adalah media cetak berupa atlas anatomi tumbuhan

berorientasi konstrukvisme. Media atlas anatomi tumbuhan berorientasi

konstrukvisme dapat memvisualisasikan materi sehingga mahasiswa dapat belajar

mandiri dan dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan secara

langsung terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Pada penelitian sebelumnya (Mulyati, Meriko dan Nerita, 2015) sudah

selesai dibuat CD interaktif anatomi tumbuhan dengan metode 4-D. Berdasarkan

metoda 4-D ada 4 tahap yang dilakukan yaitu define, design, develop dan

disseminate (untuk tahap disseminate tidak dilakukan). Pada penelitian tentang CD

interaktif anatomi tumbuhan sudah selesai dilakukan tahapan define, design dan

develop. Pada tahun ini peneliti telah melakukan penelitian tentang pengembangan

media atlas anatomi tumbuhan berorientasi konstruktivisme pada tahap define

yang mencakup analisis kurikulum dan analisis mahasiswa, sehingga diharapkan

kelengkapan media belajar anatomi tumbuhan bisa terpenuhi dan saling

mendukung diharapkan bisa memecahkan masalah nilai anatomi tumbuhan yang

masih belum memuaskan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berapa persen kebutuhan

mahasiswa terhadap sebuah media bergambar khususnya atlas anatomi tumbuhan.

Manfaat penelitian adalah sebagai masukan inovasi pembelajaran biologi dalam

mempersiapkan kompetensi dasar pendidik yang profesional, memperbaiki secara

terus menerus pembelajaran anatomi tumbuhan dan mengembangkan kemampuan

meneliti dan menyesuaikan pembelajaran sesuai perkembangan ilmu, teknologi

dan kurikulum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

A. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, komputer dan

karton.
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B. Metode

1. Pengembangan Media Pembelajaran

Pengembangan media Atlas interaktif berorientasi konstruktivisme

menggunakan model four-D dengan tahapan yaitu define, design, develop dan

dessiminate (Trianto, 2010). Pada penelitian ini yang dilakukan adalah tahap

define.

2. Tahap Define (Menentukan Materi)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

a. Analisis kurikulum

1) Capaian Pembelajaran

2) Bahan Kajian

b. Analisis mahasiswa

Analisis mahasiswa dilakukan untuk mengetahui karakteristik mahasiswa

meliputi kemampuan dan perhatian mahasiswa. Dengan mengetahui dan

memahami karakteristik yang dimiliki mahasiswa dapat dirancang media

pembelajaran yang memiliki unsur-unsur yang dapat meningkatkan kemampuan

dan perhatian mahasiswa.

III. HASIL

A. Tahap Pendefenisian (Define)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

1. Analisis Kurikulum

Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)

a.Mahasiswa mampu struktur jaringan penyusun akar, perkembangan dan

anomaly akar

b.Mahasiswa mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun batang, tipe

berkas pembuluh dan anomaly batang

c.Mahasiswa mampu menjelaskan struktur jaringan penyusun daun

d.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur jaringan penyusun

bunga

e.Mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur jaringan penyusun buah
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Bahan Kajian
a. Struktur akar primer, struktur akar sekunder, perbedaan akar monokotil dengan

dikotil dan anomali akar

b. Struktur primer batang, struktur sekunder batang, beda batang monokotil dan

dikotil, tipe berkas pembuluh, anomali batang

c. Struktur penyusun daun monokotil, struktur penyusun daun dikotil, perbedaan

daun monokotil dan dikotil

d.Struktur penyusun bunga dan jaringan penyusun anter

e. Pembagian buah dan jaringan penyusun buah

2. Analisis Mahasiswa

Pengumpulan data dilaksanakan pada minggu pertama bulan Februari

2017. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi

Pendidikan Biologi angkatan 2015 yang terdiri dari 4 kelas yaitu 2015A, 2015B,

2015C dan 2015D. Jumlah responden selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Responden Penelitian
No Responden Jumlah Responden

(orang)
1 Mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2015A 23

2 Mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2015B 26

3 Mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2015C 30

4 Mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2015D 25

Total mahasiswa 104

Hasil analisis kebutuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi

angkatan 2015 sebanyak 104 orang terhadap media bergambar dapat dilihat pada

Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Angket Kebutuhan Mahasiswa
No Aspek yang dinilai % Respon Ya % Respon Tidak
1 Apakah saudara sudah mengambil mata kuliah Anatomi

Tumbuhan?
100 0

2 Apakah menurut saudara mata kuliah ini penting dikuasai
sehubungan dengan kompetensi lulusan saudara sebagai
calon guru di bidang Biologi?

100 0

3 Apakah hasil dari pembelajaran pada mata kuliah ini
sudah memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang baru bagi saudara?

99 1

4 Apakah saudara dapat memahami materi pada mata
kuliah Anatomi Tumbuhan dengan metode pembelajaran
yang bervariasi?

96 4

5 Apakah pemahaman saudara terhadap materi perkuliahan
hanya melalui penjelasan dosen saja?

12 88

6 Apakah pemahaman saudara terhadap materi perkuliahan
yang dilengkapi media pembelajaran semakin meningkat?

99 1

7 Apakah dengan media gambar dapat meningkatkan 99 1
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No Aspek yang dinilai % Respon Ya % Respon Tidak
pemahaman saudara dalam mata kuliah Anatomi
Tumbuhan?

8 Apakah menurut saudara media pembelajaran dibutuhkan
dalam penyampaian materi pada mata Anatomi
Tumbuhan?

100 0

9 Apakah media pembelajaran berbasis gambar yang
digunakan dosen sudah sesuai dengan materi yang
disampaikan?

99 1

10 Apakah penggunaan media berbasis gambar dalam proses
pembelajaran dapat membantu anda untuk lebih
menguasai materi perkuliahan?

98 2

11 Apakah sumber belajar yang disediakan dosen sudah
bervariasi?

86 14

12 Apakah dosen sudah menyediakan sumber belajar yang
relevan dengan materi perkuliahan?

95 5

13 Apakah sumber belajar yang ada, dapat membantu anda
dalam mencapai tujuan pembelajaran?

97 3

14 Apakah sumber belajar yang bervariasi dapat membantu
saudara untuk menguasai materi perkuliahan?

99 1

15 Apakah dengan digunakannya media, metode dan sumber
belajar yang bervariasi dapat membuat saudara untuk
mencapai tujuan pembelajaran?

99 1

16 Apakah dengan digunakannya media, metode dan sumber
belajar yang bervariasi dapat membuat saudara mampu
untuk menggambar organ tumbuhan seperti akar, batang
dan daun dalam mata kuliah Anatomi Tumbuhan?

99 1

17 Apakah untuk melaksanakan praktikum anda
membutuhkan media gambar untuk membantu
pemahaman saudara?

98.1 1.9

18 Apakah dalam pelaksanaan praktikum anda
membutuhkan media gambar berupa atlas anatomi
tumbuhan untuk mempermudah anda menggambarkan
organ tumbuhan?

82.69 17.31

Rata-rata Kelayakan 92.1 7.9

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan mahasiswa dengan responden

mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 2015 dengan total

responden 104 orang (Tabel 1) didapatkan data bahwa mahasiswa membutuhkan

media pembelajaran berupa atlas anatomi tumbuhan dalam proses pembelajaran di

kelas dan praktikum di laboratorium. Hal ini sesuai dengan Arsyad (2011) yang

menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam

menyampaikan materi pelajaran, menghemat waktu persiapan mengajar,

meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengurangi kesalahpahaman siswa

terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru.

Menurut Latuheru (1988), fungsi utama dari media pembelajaran adalah

untuk meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Menurut Heinich, Molenda

dan Russel (1985) media adalah alat komunikasi, yang berarti segala sesuatu yang
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membawa informasi dari sumber ke penerima. Secara teknis media pembelajaran

menurut Richard dalam Kasbollah (1993) merupakan segala media yang

digunakan dalam perencanaan pembelajaran dan ditentukan oleh kebutuhan dari

tujuan, materi, dan metode pembelajaran.

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memberi respon

positif terhadap media gambar yang dikembangkan yaitu berupa atlas anatomi

tumbuhan, ini dapat dilihat dari persentase tiap pertanyaan “Ya” pada angket

respon mahasiswa nilainya ≥ 61% yaitu sebesar 92,1%. Persentase mahasiswa

yang menjawab pertanyaan “Tidak” hanya sebesar 7,9 %. Hal ini terlihat pada

salah satu pernyataan Tabel 2 yaitu apakah dengan digunakannya media, metode

dan sumber belajar yang bervariasi dapat membuat saudara mampu untuk

menggambar organ tumbuhan seperti akar, batang dan daun dalam mata kuliah

Anatomi Tumbuhan. Total responden yang menjawab Ya adalah 99%, hanya 1%

yang menjawab Tidak. Menurut Hamalik dalam Arsyad (2011), salah satu cara

untuk mengatasi kesulitan belajar siswa adalah dengan menggunakan media

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arsyad (2011) mengenai fungsi

kompensatoris media visual yaitu membantu mengatasi kesulitan dalam

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks ataupun secara verbal.

Menurut Latuheru (1988) seorang guru harus berusaha meyajikan bahan

ajarnya secara jelas dan dimengerti oleh siswa. Karena itu guru harus

mengarahkan siswa untuk menggunakan indera mereka sebanyak-banyaknya.

Semakin banyak pancaindera yang mereka gunakan, akan lebih mudah bagi

mereka untuk mengingat apa yang telah mereka pelajari. Siswa akan mengalami

kesulitan untuk mengingat dan menguasai materi pembelajran jika guru mengajar

hanya dengan ceramah saja. Hasil pembelajaran akan lebih baik jika guru

menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan media dan melibatkan

siswa dalam pembelajaran secara aktif.

Secara lebih luas Latuheru (1988) menyatakan bahwa media pembelajaran

adalah materi, alat, dan metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar

mengajar agar proses interaksi dalam komunikasi pendidikan antara guru dan

siswa dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
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Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pendefenisian (define) di atas

maka penelitian ini akan dilanjutkan ke tahap perancangan (Design) dengan

pembuatan prototipe dari atlas anatomi tumbuhan.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Materi yang harus dipahami mahasiswa dalam atlas anatomi tumbuhan yaitu

organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan.

2. Mahasiswa membutuhkan media pembelajaran berupa atlas anatomi

tumbuhan dalam proses pembelajaran di kelas dan pembelajaran di

laboratorium.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada DRPM Dikti yang telah mendanai

penelitian ini melalui hibah Penelitian Produk Terapan dan juga kepada lembaga

UP3M yang telah membantu dalam penelitian ini.
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ABSTRACT

This study aims to determine the application of the learning model of Group
Investigation accompanied by media images of the value of skills of students of
class X SMA N 1 New Koto Dharmasraya. The research is a research experiment
with the study design randommized-posttest only control group design. The
population in this study were all students of class X SMA N 1 Koto Baru
Dharmasraya enrolled in the academic year 2015/2016. Sampling using purposive
sampling and obtained X MIA 2 class as an experimental class and X MIA 3 as
the control class. The data analysis technique used is the t test. Based on the
results of hypothesis testing using t-test is obtained T_hitung> T_tabel: 3.08> 1.66
then the hypothesis is accepted. Based on analysis of the data obtained is the value
of experimental class skills (3.74) with the title of A-, while the control class with
honors A- (3.73). From the results of this study concluded that the application of
the learning model of Group Investigation accompanied by media images can
increase the value of class X student skills in SMAN 1 Koto Baru Dharmasraya.

Keywords: assessment skills, media image, Group Investigation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Group
Investigation disertai media gambar terhadap nilai keterampilan siswa kelas X di
SMA N 1 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian ini adalah
penelitian eksperimen dengan rancangan penelitian randommized control group-
posttest only design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X
SMA N 1 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar pada tahun pelajaran
2015/2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan
didapatkan kelas sebagai kelas eksperimen dan sebagai kelas kontrol. Teknik
analisis data yang digunakan adalah uji t. Berdasarkan hasil uji hipotesis
menggunakan uji-t diperoleh > yaitu 3,08>1,66 maka hipotesis diterima.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh data nilai keterampilan kelas eksperimen

mailto:Ratnasp0707@gmail.com
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adalah (3,74) dengan predikat A-, sedangkan kelas kontrol dengan predikat A-
(3,73). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model
pembelajaran Group Investigation disertai media gambar dapat meningkatkan
penilaian keterampilan siswa kelas X di SMAN 1 Koto Baru Kabupaten
Dharmasraya.

Kata kunci: nilai keterampilan, media gambar, Group Investigation

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran terjadi dua arah yaitu antara guru dan peserta didik,

dimana seorang guru bertugas sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh

peserta didik. Aktivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah lepas

dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas sendiri

maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai

dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah

mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Berdasarkan hasil observasi pada bulan April 2016 dan wawancara dengan

guru yang mengajar bidang studi biologi di SMA N 1 Koto Baru didapatkan

informasi bahwa dalam proses pembelajaran guru telah menerapkan kurikulum

2013 dengan pendekatan saintifik. Meskipun telah menerapkan pendekatan

saintifik siswa masih cenderung pasif dalam proses pembelajaran.

Pada saat dilaksanakan proses diskusi, masih ada sebagian siswa yang

bersikap acuh, tanpa mempedulikan materi yang harus dikuasai oleh kelompoknya,

serta lebih membebankan tugas kepada anggota kelompok yang aktif dan

berprestasi. Sebagian siswa membuat resume hanya asal-asalan saja meskipun

guru telah menetapkan beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat

resume. Selain itu media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran

kurang bervariasi, dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan buku

paket dan lembar kerja siswa (LKS). Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa

dibawah Kiteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Hasil belajar siswa yang dibawah KKM adalah pada materi virus.

Kesulitan siswa pada materi virus disebabkan pada materi ini siswa dituntut untuk

dapat mengidentifikasi struktur virus, klasifikasi virus dan mengetahui perbedaan
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replikasi virus serta mengetahui peranan virus dalam kehidupan sehari-sehari,

baik virus yang menguntungkan maupun virus yang merugikan. Berdasarkan

permasalahan tersebut sebaiknya dalam proses pembelajaran menggunakan model

yang sesuai dengan materi virus, salah satu model pembelajaran yang dapat

digunakan adalah model pembelajaran Group Investigation. Group Investigation

merupakan model pembelajaran yang didalamnya memberikan kesempatan siswa

untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah. Model Group Investigation (GI)

dapat dikombinasikan dengan berbagai media pembelajaran, salah satunya yaitu

media gambar. Media gambar merupakan alat visual yang efektif karena dapat

divisualisasikan, sehingga dapat dijelaskan dengan lebih konkrit dan realistis

(Asnawir, 2002: 47). Media gambar juga sesuai untuk digunakan dengan materi

virus, dengan menggunakan media gambar dapat membantu siswa agar lebih

mudah mempelajari dan memahami materi.

Berdasarkan uraian di atas, telah dilakukan penelitian tentang Penerapan

Model Pembelajaran Group Investigation disertai Media Gambar terhadap Nilai

Keterampilan Siswa Kelas X di SMA N 1 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model penerapan

model pembelajaran Group Investigation disertai media gambar terhadap nilai

keterampilan siswa kelas X di SMA N 1 Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Model rancangan

penelitian yang digunakan adalah randomized control post test only design.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 Koto Baru

Kabupaten Dharmasraya yang terdaftar pada tahun pelajaran 2016. Pengambilan

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel

kelas X MIA2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA3 sebagai kelas kontrol.

Teknik analisis data digunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji t.

Instrumen yang digunakan untuk melakukan penilaian keterampilan melalui

penilaian produk.
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III. HASIL

Data hasil penilaian keterampilan dinilai dari keterampilan siswa dalam

membuat laporan diskusiuntuk kelas eksperimen dan resume untuk kelas kontrol

dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Nilai Keterampilan

Penilaian keterampilan pada kelas eksperimen dilihat pada indikator

kelengkapan laporan diskusi adalah 3,36, indikator simpulan hasil diskusi 3,25

dan indikator kebersihan, kerapian dan kejelasan dalam penulisan 3,40. Penilaian

keterampilan pada kelas kontrol indikator kelengkapan laporan resume adalah

3,41, indikator simpulan hasil resume 3,39 dan indikator kebersihan, kerapian dan

kejelasan dalam penulisan 3,31.

IV. PEMBAHASAN

A. Kelengkapan Laporan Diskusi/Resume

Rendahnya nilai kelengkapan laporan diskusi pada kelas eksperimen

disebabkan mereka kesulitan dalam merangkum pembahasan berdasarkan sub

topik yang mereka pelajari. Karena siswa merangkum materi dari beberapa

sumber buku dan menyatukannya dalam sebuah laporan diskusi. Hal ini

menyebabkan laporan diskusi yang mereka buat menjadi tidak sesuai dengan

komponen yang diharapkan. Karena buku yang mereka gunakan tidak semua

materi dapat mereka pahami, oleh sebab itu pada indikator ini kelas eksperimen

lebih rendah dibandingkan kelas kontrol.

Berbeda dengan kelas kontrol pada indikator ini mereka hanya

menggunakan satu sumber buku, meskipun ada beberapa siswa yang pintar

Nilai Siswa
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memiliki lebih dari satu sumber buku, sehingga pada kelas kontrol tidak

mengalami kesulitan dalam membuat resume. Kebanyakan dalam satu kelompok

hanya mengunakan satu sumber buku, resume yang mereka buat juga sesuai

dengan kriteria yang diingkan, karena mereka hanya memahami materi dari satu

sumber buku, meskipun ada beberapa siswa yang menggunakan lebih dari satu

sumber buku tapi itu tidak menjadi mempengaruhi resume mereka. Itulah

sebabnya nilai kelengkapan resume pada kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan

pada kelas eksperimen. Menurut Susanto (2013: 6) seberapa besar siswa mampu

menerima, sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca,

yang dilihat dan yang dialami, atau yang ia rasakan dapat mempengaruhi hasil

yang diperoleh.

B. Simpulan Hasil Diskusi/Resume

Pada kelas eksperimen mereka menyatukan pendapat yang berbeda dalam

satu laporan, selain itu mereka membuat simpulan laporan diskusi dari beberapa

sumber buku, nilai yang mereka peroleh juga secara bersama bukan per individu.

Jika nilai laporan mereka rendah maka nilai seluruh anggota kelompok juga

rendah. Pada kelas kontrol mereka membuat resume secara individu, selain itu

mereka membuat simpulan hanya dengan satu sumber buku saja sehingga mereka

tidak perlu memikirkan simpulan yang berbeda-beda dari sumber buku lain.

Tingginya nilai simpulan resume pada kelas control disebabkan materi

yang mereka bahas untuk semua kelompok sama, sehingga mereka tidak perlu

merangkum atau membuat resume dari sumber yang lain. Selain itu siswa yang

malas membuat resume atau merangkum dari sumber buku, mereka hanya melihat

resume dari teman satu kelompoknya yang dianggap lebih pintar sehingga

penilaian pada aspek ini kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan kelas eksperimen.

Sejalan dengan pendapat Susanto (2013: 8) untuk mengukur hasil belajar siswa

yang berupa pemahaman konsep guru melakukan evaluasi produk. Melalui

produk dapat diselidiki seberapa jauh suatu tujuan pembelajaran tercapai.

C. Kerapian, Kebersihan dan Kejelasan dalam Penulisan

Pada aspek kebersihan, kerapian dan kejelasan kelas kontrol lebih rendah

dibandingkan kelas eksperimen, meskipun pada aspek lainnya kelas kontrol lebih

tinggi dibandingkan kelas eksperimen. Karena pada kelas kontrol ada beberapa
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siswa yang membuat resume hanya asal-asalan saja dan tidak memperhatikan

resume yang mereka buat. Meskipun materi yang dibahas untuk semua kelompok

sama, selain itu mereka juga dapat melihat resume teman yang lain karena materi

yang dibahas sama, tetapi untuk aspek ini tidak mereka perhatikan sehingga pada

indikator ini kelas kontrol lebih rendah.

Pada kelas eksperimen untuk aspek ini lebih tinggi dibandingkan kelas

kontrol, meskipun mereka merangkum dari beberapa sumber buku dan membahas

materi yang berbeda untuk setiap kelompok tetapi mereka tetap memperhatikan

aspek-aspek yang akan dinilai. Mereka membuat laporan diskusi tidak hanya asal

selesai, tetapi juga mereka perhatikan kriteria yang akan dinilai.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa penerapan model pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media

gambar dapat meningkatkan nilai keterampilan siswa kelas X di SMA N 1 Koto

Baru Tahun Pelajaran 2016/2017.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to produce a material module design learning
models based on subject constructivism and instructional design strategy biology
valid, practical and effective. This type of research is the development of research
using a model of development of the 4-D models (define, design, develop, and
disseminate). Data analysis technique used is descriptive analysis that describes
the results validity, practicalities, and the effectiveness of the module material
learning models based on constructivism in the subject of strategies and
instructional design biology who has designed shows, the identity of subjects,
instructions for use modules, step constructivism, materials, exercises, summaries,
formative tests and answer keys.

Keywords : design modul, kontruktivisme

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perancangan modul materi
model-model pembelajaran berbasis kontruktivisme pada mata kuliah strategi dan
desain pembelajaran biologi yang valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian ini
adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4-D
models (define, design, develop, dan disseminate). Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif yang mendeskripsikan hasil uji validitas,
praktikalitas, dan efektivitas dari modul materi model-model pembelajaran
berbasis kontruktivisme pada mata kuliah strategi dan desain pembelajaran
biologi yang telah dirancang berisi, identitas mata kuliah, petunjuk penggunaan
modul, langkah kontruktivisme, materi, soal latihan, rangkuman, tes formatif dan
kunci jawaban.

Kata kunci : perancangan modul, kontruktivisme
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I. PENDAHULUAN

Mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi merupakan mata

kuliah baru di program studi pendidikan biologi dimana pelaksanaannya baru 2

kali yaitu pada mahasiswa angkatan 2013 dan 2014. Mata kuliah ini sebelumnya

dipisah menjadi dua mata kuliah yaitu strategi pembelajaran biologi dan Program

Pengembangan Pembelajaran Biologi SMP/SMA (P3BIO). Berdasarkan revisi

kurikulum yang dilakukan Program Studi Pendidikan Biologi mata kuliah strategi

pembelajaran biologi dan P3BIO dikolaborasikan menjadi mata kuliah strategi

dan desain pembelajaran biologi yang memiliki bobot 4 SKS dan diprogram pada

semester empat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil refleksi dari dosen tim mata kuliah

strategi dan desain pembelajaran biologi menunjukkan kurangnya kemampuan

mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan karena hampir semua materi

bersifat aplikatif terutama pada materi model-model pembelajaran, sehingga

mahasiswa sulit untuk menerapkan model pembelajaran tersebut di dalam

pembuatan RPP dan simulasi model pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa

faktor: 1) Dosen belum menemukan cara yang tepat untuk menyampaikan tahap-

tahap model pembelajaran karena materi ini tidak bisa disajikan hanya dengan

menggunakan skema saja, 2) Mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami

materi model pembelajaran karena pada umumnya dosen menyampaikan materi

ini hanya berceramah, 3) Bahan ajar berupa modul yang sesuai dengan tuntutan

kurikulum dalam penyampaian materi model pembelajaran belum dimiliki oleh

dosen. Selama ini dosen dan mahasiswa hanya memanfaatkan sumber belajar dari

buku-buku yang dijual dipasaran sehingga mahasiswa belum dapat memahami

materi perkuliahan dengan baik karena belum sesuai dengan capaian pembelajaran

yang diharapkan.

Mengatasi hal tersebut, sangat diperlukan bahan ajar yang dapat membantu

mahasiswa dalam memahami materi. Bahan ajar yang sesuai dalam materi model

pembelajaran biologi adalah modul. Modul adalah bahan belajar yang dirancang

secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk

satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam

satuan waktu tertentu (Purwanto, 2007:9). Melalui modul, mahasiswa dapat
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melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengalami banyak kesulitan. Modul

pembelajaran merupakan satuan program belajar mengajar yang terkecil, yang

dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh

mahasiswa kepada dirinya sendiri (self-instructional) (Winkel, 2009:472).

Untuk melatih mahasiswa menemukan dan menyusun sendiri pengetahuan

yang diperolehnya, maka modul yang telah dirancang berbasis konstruktivisme.

Modul berbasis konstruktivisme adalah sebuah bahan ajar yang membuat

mahasiswa belajar lebih aktif dan menyusun sendiri pengetahuan mereka lewat

modul yang dikembangkan, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih

bermakna dan mahasiswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Tujuan penelitian ini

adalah untuk menghasilkan perancangan modul materi model-model

pembelajaran berbasis kontruktivisme pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi yang valid, praktis dan efektif.

II. METODE PENELITIAN

A.Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan

Februari 2017 di STKIP PGRI Sumbar.

B. Metode

Jenis penelitian adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan

model pengembangan 4-D (four-D models). Penelitian ini telah dilakukan sampai

dengan tahap pendefinisian (define) dan perancangan (design) yang dilakukan

yaitu:

1. Tahap Define

Bertujuan untuk menentukan masalah dasar yang dibutuhkan dalam

mengembangkan modul. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan ini

yaitu:

a. Analisis Kurikulum

Dalam analisis kurikulum akan dibahas 2 aspek yang menunjang

silabus diantaranya sebagai berikut ini.

1) Analisis Capaian Mata Kuliah

Capaian mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi adalah

mahasiswa menguasai model-model pembelajaran biologi.
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2) Analisis Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi adalah mahasiswa mampu menguasai langkah-langkah

yang ada pada model-model pembelajaran.

b. Analisis Bahan Ajar

Analisis bahan ajar dilakukan dengan menelaah respon mahasiswa

terhadap bahan ajar yang dijadikan sebagai objek peneliti. Untuk mengetahui

respon mahasiswa terhadap bahan ajar, peneliti melakukan wawancara

langsung dengan mahasiswa menggunakan angket dengan cara meminta

mahasiswa memberi tanda (√) “ya/tidak”. Adapun bentuk pertanyaan yang

ditanyakan yaitu: 1) Apakah saudara sudah memiliki bahan ajar berupa Modul

pada mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi, 2) Apakah saudara

menyukai kegiatan pembelajaran pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi, 3) Apakah kegiatan pembelajaran pada mata kuliah

strategi dan desain pembelajaran biologi sudah sesuai dengan RPS yang

diberikan, 4) Apakah bahan ajar strategi dan desain pembelajaran biologi yang

saudara gunakan memiliki gambar yang mendukung dasar teori yang dipelajari,

5) Apakah bahan ajar strategi dan desain pembelajaran biologi yang saudara

gunakan terdapat petunjuk penggunaan modul, 6) Apakah bahasa yang

digunakan pada bahan ajar strategi dan desain pembelajaran biologi mudah

dipahami, 7) Apakah bahan ajar strategi dan desain pembelajaran biologi yang

saudara gunakan memiliki tes formatif, 8) Apakah bahan ajar strategi dan

desain pembelajaran biologi yang saudara gunakan memiliki teknik penilaian,

9) Apakah bahan ajar yang saudara gunakan dapat membantu menjelaskan

konsep-konsep yang dipelajari pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi, 10) Apakah bahan ajar yang saudara gunakan sudah

mempunyai langkah-langkah untuk menbentuk kontruktivisme, 11) Apakah

saudara memilikipengetahuan/kesiapan awal tentang materi yang akan

dipelajari, 12) Apakah pada saat proses perkuliahan terjadi suasana yang

kondusif (menyenangkan), 13) Apakah pada saat perkuliahan semua

mahasiswa berpartisipasi/berperan aktif dalam proses pembelajaran, 14)

Apakah setelah melakukan proses perkuliahan dapat menambah pengetahuan
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saudara tentang materi pada topik yang dibahas pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi.

c. Analisis Mahasiswa

Analisis mahasiswa dilakukan untuk mengetahui karakteristik

mahasiswa meliputi kemampuan berfikir dan perhatian mahasiswa. Dengan

mengetahui dan memahami karakteristik yang dimiliki mahasiswa, kita dapat

merancang bahan ajar yang memiliki unsur-unsur yang dapat meningkatkan

kemampuan dan perhatian mahasiswa. Untuk mengetahui karakterististik

mahasiswa tersebut peneliti melakukan wawancara langsung dengan

mahasiswa menggunakan angket dengan 62 orang mahasiswa. Bentuk

pertanyaan yang dilakukan yaitu 1) Pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi, Apakah dosen menggunakan bahan ajar (Power point

pembelajaran dan buku teks) dalam melakukan proses pembelajaran, 2)

Apakah perlu dilakukan pengembangan bahan ajar pada mata kuliah strategi

dan desain pembelajaran biologi dalam bentuk modul pembelajaran, agar

saudara lebih memahami materi dalam perkuliahan, 3) Apakah anda setuju,

jika modul mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi yang akan

dikembangkan menggunakan pendekatan atau model pembelajaran, 4) Apakah

saudara tertarik dengan modul pembelajaran pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi dikembangkan menggunakan pendekatan

kontruktivisme, 5) Apakah saudara setuju jika modul pembelajaran strategi dan

desain pembelajaran biologi terdiri dari, cover, halaman editorial, kata

pengantar, daftar isi, petunjuk pemakaian modul, materi pembelajaran, tes

formatif, teknik penilaian, kunci jawaban dan daftar pustaka, 6) Apakah anda

setuju jika modul pembelajaran strategi dan desain pembelajaran biologi

memuat gambar pendukung disertai keterangan gambar, untuk membantu

supaya mahsiswa lebih memahami topik yang dipelajari, 7) Apakah anda

setuju jika gambar yang ada pada modul pembelajaran tersebut berwarna agar

tampilannya lebih menarik, Jika saudara memiliki modul pembelajaran pada

mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi, apa jenis tulisan yang

saudara inginkan untuk isi modul pembelajaran pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi.
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2. Tahap Design

Tahap design bertujuan untuk membuat modul materi model-model

pembelajaran berbasis kontruktivisme pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi. Modul ini disusun sesuai dengan capaian mata kuliah dan

capaian pembelajaran, serta dikembangkan sedemikian rupa sehingga mudah

dipahami oleh mahasiswa. Tahap design ini terdiri atas 2 langkah, yaitu

merancang kerangka modul dan menyusun kerangka modul.

a. Merancang Kerangka Modul

Modul yang dikembangkan untuk, materi model-model pembelajaran

dibuat dengan berbasis kontruktivisme. Modul ini secara umum terdiri dari

beberapa komponen yaitu: 1) identitas modul, 2) petumjuk penggunaan modul,

3) langkah kontruktivisme, 4) uraian materi, 5) soal latihan, 6) rangkuman, 7)

tes formatif, 8) kunci jawaban.

b. Menyusun Kerangka Modul yang meliputi kegiatan berikut ini:

1) Membuat identitas modul

2) Merumuskan capaian pembelajaran, kemudian membuat langkah

kontrukruktivisme dan menyusun uraian materi model-model

pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran

3) Merumuskan soal-soal untuk mengevaluasi dan mengukur pemahaman

dan tingkat penguasaan materi mahasiswa setelah belajar menggunakan

modul.

III. HASIL

A. Tahap Pendefinisian (Define)

1. Analisis Bahan Ajar

Berdasarkan angket respon mahasiswa terhadap bahan ajar yang

dibagikan kepada 62 orang mahasiswa, didapatkan hasil sebanyak 100%

mahasiswa menyukai kegiatan pembelajaran pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi, 90% mahasiswa mengatakan bahan ajar strategi

dan desain pembelajaran biologi yang digunakan mahasiswa memiliki gambar

yang mendukung dasar teori yang dipelajari, 71% mahasiswa mengatakan

bahasa yang digunakan pada bahan ajar pada mata kuliah strategi dan desain
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pembelajaran biologi mudah dipahami, 68% mahasiswa mengatakan bahan ajar

yang saudara gunakan dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang

dipelajari pada mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi, 62%

mahasiswa mengatakan bahan ajar yang digunakan sudah mempunyai langkah-

langkah untuk membentuk kontruktivisme, 90% mahasiswa mengatakan

memiliki pengetahuan/kesiapan awal tentang materi yang akan dipelajari, 87%

mahasiswa mengatakan pada saat proses perkuliahan terjadi suasana yang

kondusif, 63% mahasiswa mengatakan berpartisipasi/berperan aktif dalam

proses pembelajaran, 92% mahasiswa mengatakan bertambahnya pengetahuan

tentang materi pada topik yang dibahas pada mata kuliah strategi dan desain

pembelajaran biologi

3. Analisis Mahasiswa

Hasil observasi yang diperoleh melalui angket terhadap karakteristik

mahasiswayaitu sebanyak 72% mahasiswa mengatakan pada matakuliah

stsrategi dan desain pembelajaran biologi dosen menggunakan bahan ajar

(power point dan buku teks) dalam proses pembelajaran, 100% mahasiswa

mengatakan perlu dilakukan pengembangan bahan ajar pada mata kuliah

stsrategi dan desain pembelajaran biologi dalam bentuk modul agar lebih

memahami materi dalam perkuliahan, 97% mahasiswa mengatakan jika modul

mata kuliah strategi dan desain pembelaajran biologi yang akan dikembangkan

menggunakan pendekatan atau model pembelajaran, 94% mahasiswa

mengatakan tertarik dengan modul pembelajaran pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi dikembangkan menggunakan pendekatan

kontruktivisme, 95% mahasiswa mengatakan jika modul pada mata kuliah

strategi dan desain pembelajaran biologi menggunakan pendekatan

kontruktivisme, 100% mahasiswa mengatakan jika modul pada mata kuliah

strategi dan desain pembelajaran biologi memuat gambar pendukung disertai

keterangan gambar, untuk membantu supaya mahasiswa lebih memahami topik

yang dipelajari, 100% mahasiswa mengatakan jika gambar yang ada pada

modul berwarna agar tampilannya lebih menarik.
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B. Tahap Perancangan (Design)

Adapun rancangan modul materi model-model pembelajaran berbasis

kontruktivisme pada mata kuliah straegi dan desain pembelajaran biologi adalah

sebagai berikut :

1. Cover

Bagian cover terdiri atas identitas bahan ajar yaitu modul materi model-

model pembelajaran berbasis kontruktivisme pada mata kuliah strategi dan

desain pembelajaran biologi Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI

Sumatera Barat, nama penulis dan disertai dengan gambar pendukung materi.

Gambar pada modul ini bertujuan untuk mewakili dari materi yang disajikan

didalam modul. Jenis huruf yang digunakan pada cover adalah Calibri untuk

judul modul model-model pembelajaran, Arial Narrow untuk nama penulis,

Arial Black untuk Program Studi Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat.

Penggunaan tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan ciri khas dari modul,

jenis huruf ini memiliki kesan sederhana dengan gaya huruf tidak berlebihan

sehingga memudahkan pembaca dalam membacanya. Adapun bentuk dari

cover modul yang telah dirancang dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Cover Modul

2. Cover Dalam

Bagian cover dalam terdiri atas identitas bahan ajar yaitu modul

materi model-model pembelajaran berbasis kontruktivisme pada mata kuliah

strategi dan desain pembelajaran biologi program studi pendidikan biologi

STKIP PGRI Sumatera barat, nama penulis, nama validator dan identitas

mahasiswa. Jenis tulisan yang digunakan pada cover dalam adalah Calibri
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untul baca modul model-model pembelajaran dan identitas mahasiswa, Arial

Narrow untuk nama penulis dan validator, Arial Black untuk program studi

biologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Penggunaan tulisan ini bertujuan untuk

memperlihatkan ciri khas dari modul. Adapun bentuk dari cover modul yang

telah dirancang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Cover Dalam

3. Halaman Awal

Pada halaman awal ini terdapat tampilan awal modul. Halaman ini

berisi capaian pembelajaran, gambar berbasis kontruktivisme disertai

pertanyaan. Jenis gambar yang digunakan gambar proses pembelajaran yang

nyata terjadi disekolah. Jenis tulisan yang digunakan Times New Roman

dengan ukuran 12 pt dan line spasi 1,15. Adapun bentuk halaman awal dapat

dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Halaman Awal Modul
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4. Uraian Materi

Halaman ini terdapat materi tentang model-model pembelajaran dan

langkah-langkah dari model pembelajaran yang disertai dengan gambar tiap-

tiap langkahnya. Adapun bentuk halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Uraian Materi

5. Soal Latihan

Halaman ini terdapat soal-soal essay objektif yang harus dijawab oleh

mahasiswa. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman dengan

ukuran huruf 12 pt dan line spasi 1,15. Adapun bentuk halaman ini dapat

dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Soal Latihan

6. Rangkuman

Rangkuman pada modul ini mencakup kesimpulan dari materi yang

terdapat pada tiap modul. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New
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Roman dengan ukuran huruf 12 pt dan line spasi1,15. Adapun bentuk

rangkuman dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rangkuman

7. Tes Formatif

Halaman ini berisikan soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman

mahasiswa terhadap materi. jenis huruf yang digunakan yaitu Times New

Roman dengan ukuran huruf 12 pt dan line spasi 1,15. Adapun bentuk

halaman ini dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Tes Formatif

8. Kunci Jawaban

Halaman ini terdapat kunci jawaban dari soal tes formatif. Jenis huruf

yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran huruf 12 pt dan line

spasi1,5.Adapun bentuk halaman ini dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Kunci Jawaban
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9. Daftar Pustaka

Pada halaman ini ditampilkan sumber-sumber referensi dalam

pembuatan modul. Jenis huruf yang digunakan yaitu Times New Roman

dengan ukuran huruf 12 pt dan line spasi 1,5. Adapun bentuk daftar pustaka

dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Daftar Pustaka

IV. KESIMPULAN

Modul materi model-model pembelajaran berbasis kontruktivisme pada

mata kuliah strategi dan desain pembelajaran biologi yang telah dirancang berisi,

identitas mata kuliah, petunjuk penggunaan modul, langkah kontruktivisme,

materi, soal latihan, rangkuman, tes formatif dan kunci jawaban.
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ABSTRACT

This study aims to find out the application of Two Stay Two Stray learning model
(TSTS) with student discussion sheet (LDS). LDS to the biology students learning
outcomes of grade VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. This
research is experiment type with randomized control-group posttest design. The
population of this study were students of class VIII academic year 2016/2017.
Sampling technique by purposive sampling. The determination of sample class by
random and resulting class VIII 4 as experiment class and class VIII 5 as control
class. The instrument used in the cognitive domain is written test. Data analysis
technique used t-test at 95% confidence correlation level (α = 0,05). Based on the
result of the research, the students learning result in the cognitive domain obtained
the average value of the experimental class is 2.75 (B-) and the control class is
2.44 (C +). The result of t-test analysis obtained t counting (1.82)> t table (1.68)
which means the hypothesis in this research is accepted. So it can be concluded
that the Two Stay Two Stray (TSTS) learning model with LDS can improve the
biology learning outcomes of the students of grade VIII SMPN 4 Tarusan Pesisir
Selatan in the cognitive domain in motion materials in the academic year
2016/2017.

Keywords: Two Stay Two Stray (TSTS), LDS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Two
Stay Two Stray (TSTS) disertai LDS terhadap hasil belajar biologi siswa kelas
VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah
eksperimen dengan rancangan randomized control-group posttest only design.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII tahun pelajaran 2016/2017. Teknik
pengambilan sampel secara purposive sampling. Penentuan kelas sampel dengan
cara pengundian, kelas VIII4 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII5 sebagai
kelas kontrol. Instrumen yang digunakan pada ranah kognitif yaitu tes tertulis.
Teknik analisis data menggunakan uji-t pada taraf korelasi kepercayaan 95%

mailto:nelaningsih@yahoo.co.id
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(α=0,05). Berdasarkan hasil penelitian yaitu hasil belajar siswa pada ranah
kognitif diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 2,75 (B-) dan kelas
kontrol adalah 2,44 (C+). Hasil analisis uji-t diperoleh thitung (1,82) > ttabel (1,68)
yang berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) disertai LDS dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan pada ranah kognitif dalam materi gerak pada tumbuhan tahun
pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: Two Stay Two Stray (TSTS), LDS

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara guru

dengan siswa, siswa dengan sesamanya, dan siswa dengan lingkungannya. Sebuah

proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, dan

munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan

praktik atau pengalaman tertentu. Seseorang telah mengalami proses belajar

apabila di dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak mengerti menjadi mengerti. Guru harus mampu menciptakan kondisi belajar

yang dapat melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental, sehingga

siswa dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, dituntut

keterampilan guru dalam memilih berbagai bentuk pendekatan, metode, serta

model pembelajaran yang tepat berdasarkan materi-materi yang sesuai, sehingga

dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.

Proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa akan

menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil kegiatan

pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat kegiatan

pembelajaran bersifat non-fisik seperti perubahan sikap, pengetahuan maupun

kecakapan (Widoyoko, 2013:25). Biologi merupakan salah satu ilmu yang

mempelajari tentang makhluk hidup dan keadaan kehidupan alam sekitarnya.

Pada pembelajaran biologi sangat diperlukan pemahaman konsep-konsep dasar

keilmuannya yang selalu berkaitan dengan individu itu sendiri serta

lingkungannya. Dalam proses pembelajaran aktivitas siswa sangat diperlukan

untuk menentukan hasil belajar yang akan diperoleh.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dengan

guru biologi SMPN 4 Tarusan pada bulan Maret 2016 didapatkan informasi

bahwa proses pembelajaran biologi yang terjadi guru melaksanakan pembelajaran

dengan ceramah saja dan belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai

dengan materi. Selama proses pembelajaran guru sudah berusaha memotivasi

siswa untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka dan pada saat guru

memberikan suatu permasalahan, terkadang guru harus menyelesaikan sendiri

permasalahan tersebut karena tidak ada siswa yang bisa menyelesaikannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan siswa kurang aktif, kreatif, dan kurang

berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Banyak usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan hasil belajar biologi, namun kenyataannya hasil belajar biologi

siswa belum memuaskan.

Penerapan model pembelajaran yang belum sesuai dengan materi kurang

memberi keleluasaan siswa untuk berkreasi sesuai dengan pemikirannya, selain

itu dapat menimbulkan kebosanan karena mereka selalu diposisikan sebagai

kelompok yang hanya menerima informasi dari guru. Siswa kurang aktif dalam

belajar juga dapat dilihat dari tidak adanya tanggapan atau umpan balik dari siswa

mengenai materi yang telah diberikan oleh guru. Ketika guru bertanya pada siswa

tentang materi yang telah diajarkan siswa cenderung diam. Hal ini dapat dilihat

dari hasil ulangan harian pada materi gerak pada tumbuhan dengan nilai rata-rata

VIII1 (72,03), VIII2 (72,42), VIII3 (63,28), VIII4 (64,96), dan VIII5 (62,22) siswa

SMPN 4 Tarusan tahun pelajaran 2015/2016 masih banyak di bawah kriteria

ketuntasan minimum (KKM) yang ditetapkan yaitu 75.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) disertai LDS. Menurut Lie (2010: 61)

model pembelajaran TSTS memberi kesempatan kepada kelompok untuk

membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Menurut Istarani

(2011:202) kelebihan dari model pembelajaran TSTS yaitu kecenderungan belajar

siswa lebih bermakna, melatih siswa untuk dapat berbagi terutama berbagi ilmu

pengetahuan yang didapatnya didalam kelompok maupun berbagi dengan

kelompok lainnya, serta membantu meningkatkan minat dan prestasi siswa karena

dalam model pembelajaran TSTS siswa memiliki tugas masing-masing dalam
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kelompoknya sehingga siswa dituntut untuk bertanggung jawab dengan tugasnya

tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar pada ranah kognitif

siswa dengan penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) disertai

LDS terhadap hasil belajar biologi kelas VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten Pesisir

Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Rancangan penelitian

yang digunakan pada penelitian ini adalah “Randomized Control Posttest Only

Design”. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 4 Tarusan

Tahun Pelajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel dengan teknik

Purposive Sampling. Untuk penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol

dilakukan pencabutan lot. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar.

Setelah melakukan tes akhir pada kelas sampel kemudian dilakukan uji normalitas,

uji homogenitas, dan uji hipotesis.

III. HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan penerapan model

pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) disertai LDS terhadap hasil belajar

biologi siswa kelas VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh

data hasil belajar biologi siswa dalam pembelajaran biologi pada materi gerak

pada tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 1:

Gambar 1. Hasil Belajar Ranah Kognitif
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IV. PEMBAHASAN

Penilaian ranah kognitif diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa pada

kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 69,07 sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-

rata hasil belajar siswa adalah 61,24. Setelah dilakukan konversi maka nilai rerata

pada kelas eksperimen 2,75 dengan predikat (B-) dan kelas kontrol 2,44 dengan

predikat (C+). Tingginya nilai pengetahuan disebabkan karena siswa kelas

eksperimen telah menerapkn pelaksanaan pembelajaran dengan kegiatan mencari

informasi dan membagikan informasi pada kelompok sendiri maupun diluar

kelompoknya. Menurut Istarani dan Ridwan (2014: 108) bahwa pembelajaran

dengan menggunakan model Two Stay Two Stray (TSTS) adanya keberanian

siswa dalam menyampaikan bahan ajar pada temannya, melatih siswa untuk

berbagi ilmu pengetahuan yang didpatnya didalam kelompok dan pembelajran

tidak akan membosankan sebab antara siswa selalu berinteraksi dalam kelompok

maupun diluar kelompok. Sementara siswa pada kelas kontrol juga sudah

diberikan kesempatan membangun konsepnya sendiri melalui kegiatan diskusi

berupa tugas yang telah diberikan dan mengerjakan dengn buku sumber yaang

berkaitan dengan materi pembelajaran. Menurut Lufri (2007: 34), metode diskusi

dapat melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran, pemecahan masalah

secara bersama lebih baik daripada sendirian atau individu dan dapat

menyadarkan siswa bahwa maslah dapat dipechkan dengan berbagai jalan dan

bukan satu jalan (satu jawaban saja).

Siswa pada kelas eksperimen mendapatkan nilai tes akhir di atas KKM

dengan persentase ketuntasannya 35% sedangkan siswa yang mendapatkan nilai

dibawah KKM dengan persentase 65%. Sementara siswa pada kelas kontrol

mendapatkan hasil yang mencapai KKM dengan persentase ketuntasan 23%

sedangkan siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM dengan persentase 77%.

Menurut Djamarah dan Zain (2013: 107) apabila bahan pelajaran yang diajarkan

kurang dari 60% dikuasai oleh siswa maka tingkat keberhasilannya tergolong

kurang.

Tingginya hasil belajar siswa pada kelas eksperimen disebabkan karena

didukung oleh anggota kelompok yang akan bekerjasama dan bertanggung jawab

dalam melaksanakan instruksi yng diberikan. Pelaksanaan model pembelajaran
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Two Stay Two Stray menerapkan pelaksanaan pembelajaran mencari berbagai

informasi tentang materi yang dipelajari menggunakan buku sumber untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal

ini sesuai dengan penelitin Wiska (2013: 4) bahwa meningkatnya hasil belajar

siswaa dengan menerapkan model pembelajaran TSTS ini disebabkan karena

siswa lebih aktif saat berdiskusi, percaya diri saat bertamu, saling berbagi

informasi baik dalam kelompoknya maupun dikelompok lain karena pembagian

kelompoknya secara heterogen, dan saling menghargai pendapat masing-masing

temannya.

Rendahnya hasil belajar siswa pada kelas kontrol karena proses

pembelajaaran hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi, disini guru

menjelaskan materi kemudian memberikan tugas kepada siswa dan meminta

siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan didiskusikan dalam

kelompoknya masing-masing, sehingga siswa kurang aktif dan kurang termotivasi

dalam mengikuti proses pembelajaran, siswa lebih mengandalkan anggota

kelompok yang pintar untuk mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Menurut Lufri

(2007: 32) kekurangan dari metode ceramah yaitu kegiatan pengajaran menjadi

verbalisme (pengertian kata-kata), tidak dapat mencakup berbagai tipe belajar

siswa, membosankan bagi siswa bila terlalu lama, sukar mendeteksi atau

mengontrol sejauh mana pemhaman siswa, menyebabkan siswa pasif, materi yang

mudah juga diceramahkan, siswa kurang bersemangat bila guru kurang cakap

berbicara, guru cenderung otoriter dan membuat siswa tergantung kepada gurunya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray disertai

LDS dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas

VIII SMPN 4 Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to know the effect of Group Investigation
learning model application that combined with power point media toward students
learning outcomes on biology subject. The design of this research was randomized
control postest only design. The population of this research was the students at
class XI SMA N 1 Enam Lingkung in academic year 2016/ 2017. The sampling
technique was purposive sampling. To determine the experimental and control
class the researcher done taking lots and the results were class XI MIPA 5 as
experimental class and class XI MIPA 4 as control class. The students attitude
score on experimental class were 3.64 (SB), and on control class were 3.44 (B). In
conclusion the use of Group Investigation learning model that combined with
power point media can improve the students learning outcomes on biology subject
at class XI SMA N 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Keywords: learning models, Group Investigation, learning outcomes; power point

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model
pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media power point terhadap hasil
belajar biologi siswa. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah
“Randomized Control Postest Only Design”. Populasi penelitian ini adalah siswa
kelas XI SMA N 1 Enam Lingkung Tahun Pelajaran 2016/2017.Teknik
pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Untuk menentukan kelas
eksperimen dan kelas control dilakukan pengambilan lot dan diperoleh kelas XI
MIPA 5 sebagai kelas eksperimen dan XI MIPA 4 sebagai kelas kontrol. Nilai
sikap siswa pada kelas eksperimen 3,64 (SB) dan kelas kontrol 3,44 (B). Jadi,
penggunaan model pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media power

mailto:Dewi_dd18@yahoo.co.id
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point dapat meningkatkan hasil belajar pada ranah sikap siswa kelas XI SMA N 1
Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Kata kunci: model pembelajaran, Group Investigation, hasil belajar, power point

I. PENDAHULUAN

Indonesia emas 2045 merupakan masa disaat Indonesia memiliki

penduduk dengan puncak umur produktif. Indonesia akan mencapai usia 100

tahun di tahun 2045. Indonesia emas akan terwujud dengan peran generasi emas

yang aktif dalam memajukan Indonesia. Salah satu upaya untuk mencapainya

dengan memperbaiki sikap siswa melalui proses pembelajaran.

Proses pembelajarannya saat ini telah menggunakan kurikulum 2013

dengan kriteria penilaian autentik. Penilaian pada ranah pengetahuan juga saling

berhubungan dengan penilaian pada ranah keterampilan dan sikap. Apabila siswa

merasa tidak nyaman serta tidak menyenangkan terhadap proses pembelajaran

yang berlangsung akan berakibat rendahnya daya serap materi pembelajaran yang

disampaikan dan dibahas dalam proses pembelajaran (Supardi, 2015).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis

di SMAN 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman didapatkan informasi

bahwa pada proses pembelajaran guru lebih cenderung menggunakan metode

diskusi dan tanya jawab pada setiap materi pembelajaran. Pelaksanaan diskusi

lebih membebankan tugas kepada anggota kelompok yang aktif sementara

anggota kelompok lain hanya menerima hasil pemikiran dari satu orang anggota

kelompoknya. Masih banyak siswa yang belum menunjukkan rasa bertanggung

jawab terhadap instruksi dari guru. Pada tiap kelompok masih banyak siswa yang

tidak mau ikut bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Penggunaan sarana berupa LCD masih kurang dimanfaatkan oleh guru

karena hanya beberapa guru saja yang dapat menggunakannya dalam kegiatan

pembelajaran di kelas. Penyampaian materi pembelajaran oleh kebanyakan guru

dilakukan dengan menulis dan menggambarkan materi pada papan tulis. Gambar

yang terlihat menjadi kurang menarik dan tidak mewakili bentuk aslinya.

Rendahnya hasil belajar pada materi struktur jaringan tumbuhan

disebabkan karena pada materi ini lebih menuntut siswa untuk dapat memahami



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 91

tentang struktur sel penyusun jaringan pada tumbuhan yang tidak dapat diamati

secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Pada proses pembelajaran guru dapat menggunakan model pembelajaran

kooperatif diantaranya model pembelajaran Group Investigation (GI). Model

pembelajaran GI berupaya mengoptimalkan hasil belajar siswa pada ketiga ranah

hasil belajar yaitu pada sikap, keterampilan dan pengetahuan (Primarinda, dkk.,

2012).

Materi struktur jaringan tumbuhan merupakan salah satu materi yang

memiliki gambar-gambar mikroskopis yang tidak dapat diamati siswa secara

langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi ini membutuhkan

suatu media untuk membantu pemahaman siswa dalam memperlihatkan bentuk-

bentuk jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Penggunaan power point dapat

disampaikan secara utuh, ringkas, dan cepat melalui pointer-pointer materi

(Arsyad, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model

pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media powerpoint terhadap hasil

belajar biologi siswa kelas XI SMAN 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang

Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2016. Jenis penelitian

ini adalah penelitian eksperimen. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini

adalah “Randomized Control Postest Only Design”.Variabel dalam penelitian ini

terdiri dari variabel bebas yaitu proses pembelajaran dengan model GI disertai

media power point dan variabel terikat yaitu berupa hasil belajar biologi setelah

diberi perlakuan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu berupa

nilai sikap yang diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung dan data

sekunder yaitu berupa nilai ulangan harian biologi siswa yang diperoleh dari guru

mata pelajaran biologi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI

SMA N 1 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengambilan

sampel dengan tehnik Purposive Sampling. Untuk penentuan kelas eksperimen

dan kelas control dilakukan pencabutan lot. Instrumen penelitian yang digunakan
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pada kompetensi sikap berupa lembar observasi yang bertujuan untuk melihat

sikap tanggung jawab, kerjasama, berkomunikasi siswa selama proses

pembelajaran dan teknik analisis kompetensi sikap dilakukan berdasarkan nilai

modus.

III. HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh penerapan

model pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media power point

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA N Enam Lingkung Kabupaten

Padang Pariaman diperoleh data hasil belajar biologi siswa pada kedua kelas

sampel. Data hasil belajar biologi siswa pada ranah sikapdapat dilihat pada

gambar di bawah ini:

IV. PEMBAHASAN

Predikat untuk indikator sikap tanggung jawab pada kedua kelas sampel

adalah sangat baik (SB). Hal ini disebabkan karena siswa pada kelas eksperimen

sudah terbiasa melaksanakan instruksi yang diberikan guru dan diberi tanggung

jawab terhadap setiap subtopik pembelajaran dalam kegiatan diskusi yang

sebelumnya sudah diterapkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh

Daud dan Muhammad (2011: 127) bahwa siswa yang diajar dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dengan kelompok kecil

dapat membangun pengetahuan melalui proses belajar mandiri, saling berdiskusi

dan bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Hal ini terbukti

= Eksperimen

= Kontrol

Gambar 1. Rerata Nilai Sikap Kelas Sampel
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efektif dilapangan karena setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab

terhadap kelompoknya masing-masing. Siswa pada kelas kontrol dengan

penerapan metode diskusi juga sudah mampu melaksanakan instruksi yang

diberikan guru dan sudah bertanggung jawab dalam membahas topik

pembelajaran sesuai dengan instruksi yang diberikan melalui

pertanyaan/permasalahan yang dimunculkan setelah kegiatan mengamati materi

pelajaran.

Predikat nilai sikap kerjasama siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari

siswa kelas kontrol. Tingginya nilai aspek kerjasama dapat terlihat dari sikap

siswa yang kebanyakan sudah tahu dengan tugas yang harus dikerjakan dalam

kelompok, bersikap serius dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hampir semua

anggota kelompok dalam proses pembelajaran berlomba-lomba bekerjasama

untuk menjadi kelompok terbaik pada setiap kali pertemuan. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Richvanna, dkk., (2012) bahwa model

pembelajaran Group Investigation (GI) memberikan pengaruh yang signifikan

pada hasil belajar terutama pada ranah keterampilan. Hal ini didukung dari sintaks

pada model pembelajaran Group Investigation (GI) dimana siswa dituntut untuk

lebih aktif dan dilatih mampu bekerjasama dalam kelompok secara bergantian.

Siswa pada kelas kontrol juga sudah mulai aktif dan serius dalam kegiatan

pembelajaran tapi jumlah siswa yang aktif dan serius sedikit berbeda dengan

jumlah siswa pada kelas eksperimen. Kerjasama siswa pada kelas kontrol lebih

cenderung ditunjukkan oleh anggota yang aktif dan pandai dalam kelompoknya.

Predikat siswa kelas sampel untuk indikator berkomunikasi adalah Sangat

Baik (SB). Samanya nilai komunikasi pada kelas eksperimen dan kontrol

menunjukkan bahwa siswa sudah mampu berbahasa yang baik dan sopan dalam

berbicara selama proses pembelajaran serta sudah memperlihatkan rasa percaya

diri dalam kegiatan pembelajaran. Siswa pada kelas sampel juga telah mampu

menyampaikan hasil kerja kelompok secara bergantian dan didengarkan oleh

anggota kelompok lain. MenurutLie (2010) bahwa keberhasilan suatu kelompok

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan

kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model

pembelajaran Group Investigation (GI) disertai media power point dapat

meningkatkan hasil belajar biologi siswa pada materi jaringan tumbuhan dalam

ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan di kelas XI SMA N 1 Enam Lingkung

Kabupaten Padang Pariaman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari saran dan

masukan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai

wujud rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Ibu Dra. Hj. Mulyati, M.Si., sebagai pembimbing I yang telah memberi

penulis saran dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian.

2. IbuRia Kasmeri, M.Si., sebagai pembimbing II yang telah memberi penulis

saran dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers
Daud, Firdaus dan M.Rizaldi, T,J,P. 2011. Perbandingan Hasil Belajar Biologi

Materi Sistem Saraf Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Grup Investigasi dan Model Pembelajaran Langsung Pada Siswa Kelas
IX IPA SMA Negeri1 Sungguminasa.Bionature (12) 2: 123-130

Lie, Anita. 2010. Cooperative Learning. Jakarta: PT. Gramedia
Majid, Abdul. Implementasi Kurikulum 2013. 2014. Bandung: Inters Media.
Richvanna, A., Sri, D., Baskoro, A.P. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran Group

Investigation Terhadap Hasil Belajar Biologi Ditinjau Dari Tingkat
Kreativitas Siswa Kelas X SMAN 2 Karanganyar. Jurnal Pendidikan
Biologi IV (1): 1-14.

Primarinda, I., Marindi.,Marjono. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran
Cooperative Learning Tipe Group Investigation (GI) Terhadap
Keterampilan Proses Sains dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA
Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. Jurnal Pendidikan Biologi
(4) 2: 60-71.

Supardi. 2015. Penilaian Autentik. Jakarta: Rajawali Pers.



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 95

LEARNING MODEL APPLICATION THINK PAIR SHAREWITH
PICTURE MEDIA TO LEARNING OUTCOMES IPA

IN BIOLOGY CLASS VIII SMP N 4 BATANG
ANAI PADANG PARIAMAN

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE
DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP HASIL BELAJAR

IPA BIOLOGI SISWA KELAS VIII DI SMP N 4
BATANG ANAI PADANG PARIAMAN

Nurmasari Tambunan, Febri Yanti
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
Jl. Gunung Pangilun Padang, Kota Padang, Sumatera Barat

E-mail: nurmasaritambunan93@gmail.com

ABSTRACT

Results learn science biology class VIII SMPN 4 Batang Anai in the human
circulatory system material lower due to less variability models and instructional
methods used by teachers, as well as the less motivated students to learn.
Attempts to overcome these problems, the authors apply the model Think Pair
Share with media picture. This study was to determine whether there is an
increase learning outcomes biology class VIII SMPN 4 Batang Anai with the
application of Think Pair Share with media picture. This research is experimental
research with randomized control group posttest only design. The study
population was all students of class VIII SMPN 4 Batang Anai registered in the
first semester of academic year 2016/2017. Sampling was done by purposive
sampling technique that was selected VIII2 experimental class and class VIII1
dick. The instrument used was a written test in the form of objective matter. Data
were analyzed using t-test with significance level α of 0.05. The results of data
analysis showed that the average value of cognitive experimental class 74,67 and
control class 70.28. The results of hypothesis testing using t-test is obtained price
and ttabel t = 1.39 = 1.67 then there is no effect of the application of the learning
model Think Pair Share with media images to the learning outcomes of biological
science class VIII SMPN 4 Batang Anai, Padang Pariaman. Thus we can conclude
the implementation of the learning model Think Pair Share with media picture has
no effect on student learning outcomes in the cognitive domain.

Keywords: Think Pair Share, picture media, learning outcomes

ABSTRAK

Hasil belajar IPA biologi siswa kelas VIII SMPN 4 Batang Anai pada materi
sistem peredaran darah manusia rendah dikarenakan kurang bervariasinya model
maupun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta kurang
termotivasinya siswa dalam belajar. Upaya untuk mengatasi permasalahan
tersebut penulis menerapkan model Think Pair Share disertai media gambar.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar
biologi siswa kelas VIII SMPN 4 Batang Anai dengan penerapan model Think
Pair Share disertai media gambar. Penelitian ini adalah eksperimen dengan
rancangan penelitian randomised control group posttest only design. Populasi
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 4 Batang Anai yang terdaftar
pada semester I tahun pelajaran 2016/2017. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik purposive sampling sehingga terpilih VIII2 kelas eksperimen dan
VIII1 kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk
soal objektif. Teknik analisis data menggunakan uji-t dengan taraf nyata α 0,05.
Hasil analisis data diperoleh bahwa rata-rata nilai kognitif kelas eksperimen 74,67
dan kelas kontrol 70,28. Hasil uji hipotesis dengan uji-t didapatkan harga thitung =
1,39 dan ttabel = 1,67 maka tidak terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran
Think Pair Share disertai media gambar terhadap hasil belajar IPA biologi siswa
kelas VIII SMPN 4 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian
dapat disimpulkan penerapan model pembelajaran Think Pair Share disertai
media gambar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif.

Kata Kunci : Think-Pair-Share, media gambar, hasil belajar

I. PENDAHULUAN

Berhasil tidaknya suatu tujuan pembelajaran bergantung kepada

bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan disajikan. Guru berperan

sebagai pengelola kelas, untuk menciptakan proses belajar yang baik diperlukan

pengelolaan kelas yang baik. Ketidak seriusan siswa dalam proses pembelajaran

akan berdampak pada hasil belajar yang tidak tercapai. Dari hasil wawancara yang

dilakukan pada guru IPA diperoleh bahwa pada materi sistem peredaran darah

pada manusia masih banyak siswa yang nilainya dibawah KKM. Rendahnya hasil

belajar siswa pada materi sistem peredaran darah disebabkan karena pada materi

ini siswa dituntut untuk mendeskripsikan organ dan fungsi sistem peredaran darah

serta proses peredaran darah. Pada proses pembelajaran guru menggunakan

metode ceramah, tanya jawab dan terkadang menggunakan diskusi tetapi tidak

berjalan dengan baik. Pada saat belajar siswa yang berani bertanya dan

mengeluarkan pendapat hanya siswa yang itu-itu saja.

Berdasarkan kenyataan tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam

proses pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa adalah

dengan memilih model yang tepat. Agar tercipta proses pembelajaran yang

mampu meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam belajar, sehingga

tujuan pembelajaran tercapai. Disini penulis menggunakan model pembelajaran
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Think Pair Share (TPS) yang dilengkapi dengan media gambar. Menurut Lufri

(2007) langkah-langkah TPS yaitu “a) Thinking, b) Pairing dan c) Share”.

Menurut Lie (2010:46) kelebihan model pembelajaran TPS dapat mendorong

siswa untuk saling berbagi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan belajar,

interaksi lebih mudah, lebih mudah dan cepat membentuk kelompok, sehingga

keberhasilan belajar dapat dicapai bersama. Media gambar dapat membantu siswa

dalam proses pembelajaran karena bersifat konkret, dapat memperjelas suatu

masalah, serta dapat mengatasi ruang dan waktu (Sadiman,2011:29).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis telah melakukan

penelitian yang berjudul ”Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share

disertai Media Gambar Terhadap Hasil Belajar IPA Biologi Siswa Kelas VIII di

SMP N 4 Batang Anai Padang Pariaman”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) disertai media gambar

terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas VIII SMP N 4 Batang Anai.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP N 4 Batang Anai pada bulan Oktober

sampai November 2016 tahun pelajaran 2016/2017 pada semester ganjil. Jenis

penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan randomized control

group posttest only design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas VIII SMP N 4 Batang Anai tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, VIII 2 sebagai kelas

eksperimen dan kelas VIII 1 sebagai kelas kontrol. Prosedur penelitian yaitu tahap

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Instrumen yang digunakan adalah

tes tertulis dalam bentuk soal objektif. Teknik analisis data menggunakan uji-t

dengan taraf nyata α 0,05.

III. HASIL

Data pada ranah kognitif diperoleh dari hasil tes akhir siswa pada materi

sistem peredaran darah pada manusia. Maka diperoleh nilai rata-rata siswa pada

ranah kognitif disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Nilai Rata-rata Ranah Kognitif

Persentase siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum untuk

kedua kelas sampel yaitu kelas eksperimen 42,3 % dan kelas kontrol 22,22%.

Rata-rata nilai kelas eksperimen 74,67 dan kelas kontrol 70,28. Pada ranah

kognitif ini didapat hasil analisis uji normalitas pada kelas eksperimen adalah

=0,06 < =0,173, sedangkan kelas kontrol adalah =0,1 < =0,173, maka data dari

kedua kelas sampel berdistribusi normal, sedangkan hasil analisis uji homogenitas

=1,25 < =1,95, maka varians dari kedua kelas sampel homogen. Berdasarkan

hasil uji normalitas dan homogenitas maka rumus yang digunakan untuk uji

hipotesi adalah uji –t (=1,39 < =1,67). Berarti hipotesis kerja ditolak (H1).

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap hasil belajar siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan perbedaan yang tidak nyata, dimana

diperoleh < maka dengan ini hipotesis 1 ditolak. Berarti penerapan model

pembelajaran Think-Pair-Share disertai media gambar kurang memberikan

peningkatan yang baik terhadap hasil belajar siswa, dibandingkan dengan

pembelajaran menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan nilai

tes akhir untuk kelas eksperimen jumlah siswa yang memperoleh nilai 60 ke atas

sebanyak 23 dengan persentase 88,46% sedangkan kelas kontrol jumlah siswa

yang memperoleh nilai 60 ke atas sebanyak 22 dengan persentase 81,48%.

Persentase ini menggambarkan banwa tingkat keberhasilan menguasai bahan
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pelajaran siswa dengan menggunakan Think-Pair-Share disertai media gambar

dan metode ceramah serta tanya jawab berada pada tingkatan baik. Menurut

Djamarah & Zain (2014: 107) bahwa tingkatan keberhasilan tersebut dikatakan

baik apabila bahan pelajaran yang diajarkan lebih dari 60% dikuasai oleh siswa.

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan TPS

disertai media gambar saat proses pembelajaran siswa diberikan kesempatan

untuk berfikir sendiri dengan mengamati media gambar dan buku sumber,

kemudian berdiskusi dengan pasangannya untuk saling bertukar informasi agar

siswa lebih memahami materi, kemudian mempresentasikan tahapan ini

membantu siswa untuk lebih memahami materi karena semakin banyak yang

memberikan pendapatnya. Pada kelas kontrol dengan metode ceramah dan tanya

jawab siswa mendengarkan penjelasan guru serta mencatat pokok penting yang

disampaikan guru, kemudian guru memberikan pertanyaan ini membantu siswa

untuk meningkatkan daya nalarnya.

Pada kelas eksperimen pada saat siswa mengerjakan sendiri media gambar

yang diberikan, jawaban siswa sudah cukup baik meskipun masih ada siswa yang

tidak mampu menjawab dan menyelesaikan media gambar. Pada saat

mengerjakan sendiri inilah siswa belajar mandiri serta dapat memahami sendiri

materi pelajaran. Pada kelas kontol saat guru menjelaskan materi siswa

mendengarkan serta mencatat materi yang disampaikan guru, catatan ini akan

membantu siswa untuk mengulang kembali pelajaran di rumah agar siswa lebih

paham. Meskipun masih terdapat siswa yang kurang peduli dan tidak

mendengarkan serta mencatat. Menurut Lufri (2007: 37-38) pengetahuan yang

diperoleh siswa dari hasil belajar sendiri akan dapat dingat lebih lama dan

menugaskan kepada siswa sesuatu dengan tujuan memantapkan, memperkaya

materi dapat menemukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan.

Pada kelas eksperimen pada tahapan pairing siswa menyatukan

pendapatnya, dilihat dari hasil jawaban siswa pada tahapan thinking pada tahapan

pairing jawaban siswa lebih lengkap. Ini membuktikan bahwa setelah berdiskusi

dengan pasangannya siswa lebih dapat memahami materi pelajaran. Meskipun

masih ada pasangan yang tidak dapat mengerjakan lembaran pair dengan baik.

Pada kelas kontol guru memberikan pertanyaan ini membantu siswa untuk
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meningkatkan daya nalar dan ingatannya. Akan tetapi siswa yang berani

menjawab hanya siswa yang itu-itu saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Istarani

(2014: 68) kelebihan TPS yaitu meningkatkan daya nalar, daya analisis terhadap

suatu permasalahan, meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kemampuan

siswa dalam memahami serta menghargai pendapat orang lain.

Pada kelas eksperimen untuk tahapan sharing, siswa mempresentasikan

hasil dikusinya di depan kelas, dimana pasangan yang tampil sebanyak 25% dan

pasangan yang tidak tampil diberikan kesempatan untuk memberikan

tanggapannya. Tahapan ini membantu siswa agar lebih memahami materi karena

semakin banyaknya pendapat serta membantu siswa untuk saling berinteraksi

dengan temannya. Pada kelas kontol diberikan tugas berupa menjawab pertanyaan

ini membantu siswa agar membaca buku sehingga siswa akan lebih dapat

memahami materi pelajaran. Akhirnya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran

sehingga keberhasilan belajar dapat diraih bersama. Menurut Lufri (2007:119)

prestasi belajar yang diperoleh siswa berasal dari suatu proses.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan

model pembelajaran Think-Pair-Share disertai media gambar tidak berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa pada ranah kognitif.
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ABSTRACT

The purpose of this research is developing student worksheet based Learning
Cycle 5-E on the material circulatory system for class XI senior high school. This
research is the development of the use of the 4D model that consists of three steps
such as define, design and develop. Student worksheet validation is one of the
stages develop. Student worksheet validation performed by the validator, to obtain
a valid students worksheet. Determination validator using purposive sampling
method, which consists of two lecturers (anatomy and physiology as well as
instructional media) and 2 teachers of biology SMAN 1 Lembah Melintang.
Collecting data using validation-filled sheet validator. Student worksheet assessed
validity includes four aspects, namely the feasibility of the content, language,
presentation, and graph. Data analyzed quantitatively and analyzed descriptively.
The concluded of this research is student worksheet based Learning Cycle 5-E on
the material circulatory system for class XI senior high school had been valid
criteria with percentage 90.05% and already tested the practicalities and
effectiveness to see the efficiency of its use in schools.

Keywords: students worksheet, validity, learning cycle, 5-E

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis Learning Cycle 5-E
pada materi sistem peredaran darah untuk kelas XI SMA. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model 4D yang terdiri
dari 3 tahap yaitu, define , design dan develop. Validasi LKS merupakan salah
satu tahap dari develop. Validasi LKS dilakukan oleh validator, untuk
mendapatkan LKS yang valid. Penetapan validator menggunakan metode
purposive sampling, yang terdiri dari 2 orang dosen (ahli anatomi dan fisiologi
serta media pembelajaran) dan 2 orang guru biologi SMAN 1 Lembah Melintang.
Pengumpulan data menggunakan lembaran validasi yang diisi validator. Validitas
LKS yang dinilai mencakup 4 aspek, yaitu kelayakan isi, kebahasaan, penyajian,
dan kegrafikaan. Data diolah secara kuantitatif serta dianalisis secara deskriptif.

mailto:rafidahaini15@gmail.com
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah LKS berbasis Learning Cycle 5-E pada
materi sistem peredaran darah untuk kelas XI SMA sudah memenuhi kriteria valid,
dengan presentase 90,05% dan sudah bisa diuji praktikalitas dan efektifitasnya
untuk melihat efisiensi penggunaannya di sekolah.

Kata kunci: Lembar Kerja Siswa, siklus belajar, 5-E

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah selain pemberian materi dan

konsep juga harus dapat memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan

berkembangnya keaktifan dan kemandirian siswa. Model pembelajaran berbasis

Learning Cycle 5-E, dimana guru hanya berperan sebagai fasilitator saja dalam

proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru dituntut memiliki strategi serta aktif

dan kreatif dalam menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat memotivasi

siswa untuk aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Salah satu bentuk kreativitas

yang dapat dilakukan guru adalah membuat dan memilih sumber belajar yang

dapat menumbuhkan sikap aktif dan mandiri siswa dalam belajar, salah satunya

adalah bahan ajar dalam bentuk LKS.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMAN 1 Lembah

Melintang diketahui bahwa sekolah sudah menggunakan LKS, tetapi LKS yang

digunakan belum memadai, karena hanya berisi judul, tujuan pembelajaran, uraian

materi dan evaluasi), maka LKS tersebut belum memadai karena belum memiliki

komponen sesuai dengan komponen utama bahan ajar yang baik. Majid (2011:174)

menyatakan bahwa sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain: petunjuk

belajar (petunjuk guru/siswa), kompetensi yang akan dicapai, informasi

pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK) dan

evaluasi. LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus

dikerjakan oleh siswa. LKS dilengkapi dengan petunjuk, serta langkah-langkah

dalam menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dapat

berupa tugas teori dan praktek. Tugas teori, misalnya membaca sebuah buku

kemudian membuat resume untuk dipresentasikan, sedangkan tugas praktek dapat

berupa kerja laboratorium atau lapangan.
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Berdasarkan angket analisis siswa yang disebarkan pada 35 siswa,

didapatkan kesimpulan bahwa materi yang termasuk sulit adalah sistem peredaran

darah. Selain itu, LKS yang ada belum menarik dan belum dapat membimbing

siswa dalam memahami konsep serta belum dapat mengaitkan materi dengan

kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil tersebut maka dikembangan LKS berbasis Learning

Cycle 5-E. Nurlatifah, Muhammad dan Widowati (2013: 16) menyatakan bahwa

melalui LKS berbasis Learning Cycle 5-E, siswa diberikan kesempatan untuk

secara aktif memahami konsep melalui lima tahapan, sehingga dapat

memantapkan pemahaman konsep siswa terhadap materi dan siswa mampu

mengaitkan materi pembelajaran dengan fenomena yang terjadi pada kehidupan

sehari-hari siswa. Keadaan ini akan menyebabkan siswa mampu mengingat dan

menyimpan konsep yang diterima pada memori dalam jangka panjang. Lebih

lanjut Sugiharti, Yuliani dan Fitrihidayati (2015: 340) menyatakan bahwa LKS

berorientasi Learning Cycle 5-E mampu melatih siswa berpikir kritis, karena itu,

LKS pada materi sistem peredaran darah cocok dikembangkan dengan berbasis

Learning Cycle 5-E.

Menurut Warsono (2012: 100) istilah 5-E terkait dengan lima urutan

penyajian pembelajaran yang terdiri dari: engangement, exploration, explanation,

elaboration dan evaluation. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Lembar

Kerja Siswa (LKS) berbasis Learning Cycle 5-E pada materi sistem peredaran

darah untuk kelas XI SMA semester I yang valid.

II. METODE PENELITIAN

Model pengembangan yang digunakan adalah model 4D yang terdiri dari 3

tahap yaitu Define, Design dan Develop.Validasi LKS dilakukan oleh validator,

untuk mendapatkan LKS yang valid. Penetapan validator menggunakan metode

purposive sampling, yang terdiri dari 2 orang dosen (ahli anatomi dan fisiologi

serta media pembelajaran) dan 2 orang guru biologi SMAN 1 Lembah Melintang.

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah angket uji

validitas yang disusun menurut skala Likert (Riduwan, 2013: 13) yang telah

dimodifikasi dengan lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju (SS) bobot 5,
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setuju (S) bobot 4, kurang setuju (KS) bobot 3, tidak setuju (TS) bobot 2 dan

sangat tidak setuju (STS) bobot 1.

Analisis data dengan menentukan skor tertinggi dan menjumlahkan skor

dari masing-masing validator. Kemudian memberikan nilai validitas dengan

menggunakan rumus:

Validitas = Ʃ skor yang diperoleh x 100%
Ʃ skor tertinggi

Dari hasil analisis di atas akan diperoleh validitas LKS dengan kriteria,

81-100% sangat valid, 61-80% valid, 41-60% cukup valid, 21-40% kurang valid

dan 0- 20% tidak valid.

III. HASIL

Hasil validasi LKS berbasis Learning Cycle 5-E dapat dilihat pada Tabel 1

berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Validitas Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Learning Cycle 5-E oleh Validator

No Aspek Penilaian Nilai Validitas (%) Kiteria
1 Kelayakan isi 91 Sangat valid
2 Komponen kebahasaan 88 Sangat valid
3 Komponen penyajian 91 Sangat valid
4 Komponen kegrafikaan 91 Sangat valid

Total 361
Rata-rata nilai validasi 90 Sangat valid

IV. PEMBAHASAN

Analisis hasil validasi oleh validator pada Tabel 1, menunjukkan LKS

Berbasis Learning Cycle 5-E sangat valid dengan persentase 90%. Berdasarkan

hal tersebut dapat di-katakan dari segi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan

kegrafikaan LKS telah memenuhi kriteria kesahihan untuk digunakan dalam

pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Depdiknas (2008: 28) bahwa

untuk mengetahui bahan ajar sudah baik maka harus dilakukan evaluasi yang

meliputi kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafikaan.

Komponen kelayakan isi LKS mendapatkan persentase sebesar 91%. Hal

tersebut dikarenakan LKS sudah memuat materi secara mendalam yang menuntut

siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi serta mengarahkan siswa
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membangun pengetahuan secara aktif sehingga dapat memudahkan siswa dalam

memahami materi pelajaran. Sesuai dengan kegunaan LKS menurut Prastowo

(2011: 206), yakni dengan menggunakan LKS, siswa dapat diberikan kesempatan

untuk secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas. Interaksi yang dilakukan

siswa dengan pengetahuan tersebut, menyebabkan keterampilan berpikir kritis

siswa juga ikut terlibat sesuai dengan yang ingin dilatihkan.

Pada komponen kebahasaan didapatkan persentase sebesar 88%. Perolehan

tersebut dikarenakan LKS berbasis Learning Cycle 5-E sesuai dengan kaidah

Bahasa Indonesia yang benar dan baik sehingga tidak me-nimbulkan keraguan

(kerancuan). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Afza (2016: 139) bahwa

bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa

yang baik dan jelas adalah bahasa yang sesuai dengan keperluan komunikasi

dalam bahasa pembelajaran. Penggunaan bahasa yang baik, jelas dan benar akan

mendorong kemampuan berbahasa yang baik di kalangan siswa baik secara lisan

maupun tulisan. Prastowo (2011: 73) bahwa dalam penyusunan bahan ajar

hendaknya menggunakan bahasa yang mudah, maksudnya mengalirnya kosa kata,

jelasnya kalimat, jelasnya hubungan antar kalimat dan kalimat yang digunakan

tidak terlalu panjang.

Selain itu, tingginya persentase komponen kebahasaan juga dikarenakan

LKS berbasis Learning Cycle 5-E memiliki bentuk dan ukuran huruf yang mudah

dibaca sehingga enak untuk dibaca. Jenis huruf yang digunakan adalah cambria

dan century, dengan ukuran11 pt. Kedua jenis huruf tersebut termasuk ke dalam

kelompok huruf serif yaitu jenis huruf berkait atau memiliki kait pada ujungnya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sitepu (2012: 140) bahwa untuk siswa

SMA jenis tulisan yang cocok digunakan adalah jenis huruf serif dengan ukuran

10-11.

Komponen penyajian memiliki persentase sebesar 91% dengan kriteria

sangat valid. Perolehan tersebut dikarenakan LKS telah disajikan secara runtut,

sesuai dengan tahapan Learning Cycle 5-E serta melibatkan dan berpusat pada

siswa sehingga LKS mampu mengarahkan siswa untuk membangun konsepnya

sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Uno (2011) bahwa siswa merupakan

pusat dari suatu kegiatan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan lebih



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 106

berhasil apabila siswa secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan

relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, dengan adanya

latihan-latihan LKS ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Lebih lanjut

Nurlatifah (2013: 17) menyatakan bahwa Learning Cycle 5-E merupakan salah

satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa.

Komponen kegrafikaan memperoleh persentase sebesar 91% dengan

kriteria sangat valid. Hal tersebut di-karenakan LKS yang dikembangkan dengan

berbasis Learning Cycle 5-E memiliki tampilan sampul (cover) yang menarik

dengan kombinasi warna dan tulisan yang sepadan sehingga secara keseluruhan

tampilan LKS menarik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widjajanti (dalam

Pramita, Kuswanti dan Indana, 2014: 379) bahwa tampilan LKS sangat penting

dalam pembuatan LKS karena pada umumnya pertama-tama siswa akan tertarik

pada tampilan luarnya sebelum melihat isinya.

Selain itu, perolehan persentase yang tinggi juga dikarenakan tampilan

gambar serta tata letak isi yang sesuai dapat memotivasi siswa untuk meng-

gunakan LKS sehingga memudahkan siswa memahami materi. Menurut Pramita,

Kuswanti dan Indana (2014: 379) gambar dan ilustrasi yang menarik ditambah

tata letak yang tepat dapat membuat bahan ajar lebih harmonis dan menarik untuk

dipelajari serta dapat memotivasi siswa untuk menggunakan bahan ajar dalam

pembelajaran. Hal ini menunjukkan kombinasi warna dan ilustrasi yang menarik

memegang peranan penting dalam bahan ajar seperti LKS. Berdasarkan keempat

komponen yang dinilai, komponen kebahasaan memperoleh nilai yang paling

rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya konsistensi dalam penggunaan istilah

pada materi, gambar maupun pertanyaan (soal) dalam LKS. Hal tersebut sudah

diperbaiki sesuai dengan saran validator. Menurut Pranata, Susantini dan

Kuswanti, 2015: 684) selain menggunakan tata bahasa dan istilah sesuai dengan

kaidah bahasa indonesia, buku atau bahan ajar juga harus menggunakan nama

asing/nama ilmiah yang konsisten.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan LKS yang telah dilakukan,

diperoleh simpulan bahwa LKS berbasis Learning Cycle 5-E pada materi sistem

peredaran darah untuk kelas XI SMA sangat valid.
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ABSTRACT

In the learning process teachers are expected to understand how to manage
effective learning activities related to the place of learning, students, learning
activities, content/ learning materials and learning resources so that in the learning
process students will be active and show a good response to the ongoing learning
process. This research is a descriptive research conducted on the students of grade
V SD N 05 Tanmalaka Padang. The research method is CIPP Model focuses to
four dimensions of the context dimension, input dimension, process dimension
and product dimension. Data obtained from observations and interviews processed
by way of describing and analyzing the data until conclusion come. From the
results of the research, it was known that the module that would be used in the
process of science learning on the material of the digestive system was learning
module of character education through the Quantum Learning approach, viewed
from the curriculum, the characteristics of the students and the concept. The
conclusion of the research was necessuty analysis of learning module of science-
oriented character education through Quantum Learning approach by using CIPP
model was the dimension of context analyzing on curriculum, student and concept.
The learning process would use knowledge-oriented character education module
through Quantum Learning approach on input dimension. Meanwhile, the process
and product dimensions The module used refers to the steps already available in
the Quantum Learning approach with the display of the fullcolor module tailored
to the characteristics of the student.

Keywords : analysis, module, character education, quantum learning

ABSTRAK

Dalam proses pembelajaran guru diharapkan dapat memahami bagaimana
mengelola kegiatan pembelajaran yang efektif yang terkait dengan tempat belajar,
siswa, kegiatan pembelajaran, isi/materi pembelajaran dan sumber belajar
sehingga dalam proses pembelajaran siswa akan aktif dan menunjukkan respons
yang baik terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Penelitian ini
adalah penelitian deskriptif yang dilaksanakan pada siswa kelas V SD N 05

mailto:ronataulasari21@gmail.com
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Tanmalaka Padang. Metode penelitian yaitu Model CIPP melihat kepada empat
dimensi yaitu dimensi konteks, dimensi input, dimensi proses dan dimensi produk.
Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara diolah dengan cara
mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut sampai diperoleh kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa modul yang akan
digunakan dalam proses pembelajaran IPA pada materi sistem pencernaan adalah
modul pembelajaran beorientasi pendidikan karakter melalui pendekatan
Quantum Learning, yang ditinjau dari kurikulum, karakteristik siswa dan konsep.
Kesimpulan penelitian adalah analisis kebutuhan modul pembelajaran IPA
berorientasi pendidikan karakter melalui pendekatan Quantum Learning dengan
mengunakan model CIPP yaitu dimensi konteks menganalisis pada kurikulum,
siswa dan konsep. Proses pembelajaran akan menggunakan modul pembelajaran
IPA berorientasi pendidikan karakter melalui pendekatan Quantum Learning pada
dimensi input. Sementara itu, dimensi proses dan produk modul yang digunakan
mengacu kepada langkah-langkah yang telah tersedia pada pendekatan Quantum
Learning dengan tampilan modul yang fullcolor disesuaikan dengan karakteristik
siswa.

Kata kunci : analisis, modul, pendidikan karakter, quantum learning

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan

manusia. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab l,

Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam semua bidang pembangunan karena

sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu

pendidikan seperti perbaikan kurikulum, pemerataan tenaga kependidikan,

peningkatan proses belajar mengajar, penambahan sarana dan prasarana

pendidikan serta berbagai upaya lainnya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) yang memberi otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan,

disertai perangkat dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai

dengan kondisi setempat. Melalui KTSP sekolah dan satuan pendidikan juga
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diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan pembelajaran

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa serta tuntutan masyarakat.

Selain itu, sekolah dan satuan pendidikan juga diberi kewenangan untuk

menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui

otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga kependidikan

dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan

tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara

proporsional dan profesional (Mulyasa, 2007: 29-30). Menurut Admin (2007: 6)

melalui kebijakan KTSP, sekolah diberi kebebasan menyusun kurikulum sendiri

sesuai dengan konteks lokal, kemampuan siswa dan ketersediaan sarana-prasarana.

Tujuannya adalah agar potensi tiap-tiap sekolah dapat menonjol.

Selama pelaksanaan KTSP, guru dituntut harus mampu menyusun

perangkat pembelajaran sendiri sesuai dengan kondisi sekolah dan karakter siswa.

Hal ini bertujuan untuk menentukan arah kegiatan pembelajaran yang dilakukan

guru dan dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Perangkat

pembelajaran yang dibuat guru diharapkan dapat menunjang penerapan KTSP

demi mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu menghasilkan lulusan yang

unggul dan berakhlak mulia dari sekolah tersebut.

Menurut Woolfolk (Muhammad, 2006), dibutuhkan tiga kondisi untuk

terlaksananya pembelajaran dengan baik yaitu: 1) Siswa harus memiliki berbagai

sumber untuk pelaksanaan pembelajaran. Sumber yang dimaksud adalah

perangkat pembelajaran, guru, masyarakat, dukungan keluarga, bekal pengetahuan

dan pengalaman awal, 2) Siswa harus memiliki kesempatan dalam belajar. Ini

berarti waktu yang cukup untuk demonstrasi, diskusi dan proyek; kesempatan

untuk mengklarifikasi konsep-konsep; dan tantangan-tantangan belajar yang akan

mencegah terjadinya kesalahpahaman pengertian. Berikutnya siswa harus dapat

mengambil manfaat dari sumber-sumber pembelajaran dan kesempatan belajar.

Siswa harus menaruh perhatian, berbicara dengan guru dan siswa lain dan

menyatakan suatu pemahaman atas konsep-konsep kunci secara lisan serta tertulis.

Secara khusus, dalam pembelajaran IPA guru diharapkan dapat memahami

bagaimana menyediakan pengalaman belajar yang beragam baik dari pengalaman

mental, fisik, maupun sosial, karena pembelajaran IPA ditekankan pada
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan karakter dan potensi

siswa. Selain itu, guru diharapkan dapat memahami bagaimana mengelola

kegiatan pembelajaran yang efektif yang terkait dengan tempat belajar, siswa,

kegiatan pembelajaran, isi/ materi pembelajaran dan sumber belajar sehingga

dalam proses pembelajaran siswa akan aktif dan menunjukkan respons yang baik

terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan analisis

kebutuhan modul pembelajaran IPA berorientasi pendidikan karakter melalui

pendekatan Quantum Learningdi Sekolah Dasar siswa kelas V semester 1.

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan modul pembelajaran IPA

berorientasi pendidikan karakter melalui pendekatan Quantum Learning di

Sekolah Dasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini

bertujuan untuk memecahkan masalah aktual yang dihadapi serta bertujuan untuk

mengumpulkan data/informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis

(Arikunto:2006). Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas V SD N 05 Tanmalaka

Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik evaluasi model CIPP

(Context–Input–Process–Product) (Widoyoko:2013). Mahmudi (2011)

menyatakan bahwa Model CIPP melihat kepada empat dimensi yaitu dimensi

konteks, dimensi input, dimensi proses, dan dimensi produk. Adapun teknik

pengumpulan data dengan menggunakan instrumen dan observasi. Data yang

diperoleh dari observasi dan wawancara diolah dengan cara mendeskripsikan dan

menganalisis data tersebut sampai diperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan

yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu

bagaimana kebutuhan modul pembelajaran IPA berorientasi pendidikan karakter

melalui pendekatan Quantum Learning?.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Konteks

1. Analisis Kurikulum
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Analisis kurikulum difokuskan pada analisis SK dan KD untuk materi

sistem pencernaan sebagaimana yang tercantum pada Standar Isi (SI). SK pertama

yang terdapat pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 adalah: Mengidentifikasi

fungsi organ tubuh manusia dan hewan. KD pada materi sistem pencernaan adalah

KD 1.3 yaitu; mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan

hubungannya dengan makanan dan kesehatan.

Hasil analisis SK dan KD tentang materi sistem pencernaan yang terdapat

pada Standar Isi, dijabarkan menjadi indikator-indikator pembelajaran dan tujuan

pembelajaran. Indikator yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan struktur alat pencernaan makanan manusia.

2. Menjelaskan fungsi alat pencernaan makanan manusia.

3. Menjelaskan enzim yang dihasilkan kelenjar pencernanan makanan

4. Mengidentifikasi zat-zat makanan dalam bahan makananyang dikonsumsi

sehari-hari.

5. Mendeskripsikan kebutuhan energi bagi tubuh dan mengaitkannya

dengan asupan nilai gizi makanan siswa pada menu seimbang.

6. Mengemukakan kemungkinan kelaian/penyakit yang dapat terjadi pada

sistem pencernaan manusia.

7. Mengemukakan cara menghindari kelainan/penyakit pada sistem

pencernaan manusia.

Penjabaran SK, KD, dan indikator pencapaian kompetensi menjadi

pertimbangan untuk menentukan konsep-konsep yang diperlukan dalam

pembelajaran IPA pada materi sistem pencernaan dan mengukur pencapaian SK

dan KD. Dari perumusan indikator diatas diketahui bahwa pembelajaran pada

materi sistem pencernaan dapat didukung dengan memfasilitasi lingkungan

belajar siswa dengan membangun keterkaitan pembelajaran dalam kehidupan

sehari-hari siswa sehingga pengintegrasian nilai-nilai karakter kepada siswa

mudah dilaksanakan dan di aplikasikan dalam kehidupan nyata mereka melalui

pendekatan Quantum Learning. Zubaedi (2011:291) menyatakan bahwa upaya

menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik dapat diintegrasikan dalam

setiap mata pelajaran, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
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Mata pelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan

lebih lanjut untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran

IPA tidak hanya berhubungan dengan bagaimana memahami alam secara

sistematis, tetapi juga merupakan wadah mengembangkan karakter bagi peserta

didik (Sari, 2014:93).

2. Analisis Siswa

Analisis siswa dijadikan sebagai gambaran untuk mengembangkan modul

pembelajaran IPA berorientasi pendidikan karakter melalui pendekatan Quantum

Learning untuk SD Kelas V Semester I. Analisis siswa ini meliputi usia, minat

dan bakat siswa, kehidupan sosial, serta kecenderungan gaya belajar maupun

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa SD. Dalam penelitian ini yang

menjadi subjek adalah siswa SD N 05 Sawahan Padang yang rata-rata berusia

antara 10-12 tahun adalah siswa yang berada pada tahapan kanak-kanak akhir.

Usia ini ditandai dengan siswa sudah berusaha untuk mencapai sesuatu,

tetapi perkembangan aktivitas bermain hanya bertujuan untuk mendapatkan

kesenangan (Djamarah, 2011: 123). Izzaty (2008: 116) membagi masa anak-anak

di Sekolah Dasar menjadi dua fase yaitu masa anak kelas rendah (kelas I sampai

dengan kelas III), dan masa anak kelas tinggi (kelas IV sampai dengan kelas VI).

Masa anak kelas rendah berlangsung antara usia 7-9 tahun, sedangkan masa anak

kelas tinggi berlangsung antara usia 9-12 tahun. Kelas IV Sekolah Dasar

tergolong pada masa anak kelas tinggi.

Suryobroto (Djamarah, 2011: 125) menyebutkan beberapa karakteristik

siswa kelas tinggi sekolah dasar adalah:

a. adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini

menimbulkan adanya kecerendungan untuk membandingkan pekerjaan-

pekerjaan yang praktis;

b. amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar;

c. menjelang akhir masa ini telah ada minat terhadap hal-hal dan mata

pelajaran khusus yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai mulai

menonjolnya faktor-faktor;
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d. sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya; serta

e. siswa pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk

dapat bermain bersama-sama.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak kelas V SD

merupakan usia di mana keterampilan motorik ataupun kognitifnya berkembang

dengan baik terhadap lingkungan sekitar sehingga guru harus memperhatikan

dengan baik dan mampu merangsang siswa agar keterampilannya berkembang

lebih baik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Hal senada dari

Sari (2015:214) Quantum Learning memanfaatkan berbagai variasi sumber

belajar dan kegiatan belajar. Asas utama yang digunakan dengan membawa siswa

ke dunia guru, dan mengantarkan guru ke dunia siswa, mengingatkan pentingnya

memasuki dunia siswa untuk memudahkan menuntun pembelajaran menuju

kesadaran dan ilmu pengetahuan yang akan didapat. Proses pembelajaran yang

dilakukan dikaitkan dengan peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari

kehidupan dirumah, sosial, musik, seni, rekreasi, atau akademis siswa. Sehingga

penanaman nilai-nilai karakter dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat

melalui pendekatan Quantum Learning.

3. Analisis Konsep

Analisis konsep merupakan dasar untuk menentukan konsep-konsep utama

dari materi sistem pencernaan. Konsep-konsep penting yang harus dipahami siswa

dalam mempelajari materi sistem pencernaan antara lain adalah rongga mulut

(cavum oris), faring (farink), kerongkongan (oesophagus), lambung (ventriculus),

usus halus (intestinum tenue), usus besar (intestinum crassum), rektum (rectum),

anus, usus dua belas jari (duodenum), usus kosong (jejunum), usus penyerapan

(ileum), enzim pencernaan, air ludah (saliva), gigi susu, gigi permanen,

pencernaan fisika, pencernaan kimiawi, email, dentin, pulpa, amilase ludah

(ptialin), pepsin, renin, tripsin, lipase, amilase pankreas, hati, empedu, feses

(faeces), peristaltik.

B. Dimensi Input

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan Quantum

Learning dalam pembelajaran dapat mendorong siswa mempunyai kemauan
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untuk belajar dan mengembangkan suasana yang menyenangkan dalam

pembelajaran dengan partisipasi aktif siswa. Quantum Learning memungkinkan

siswa untuk belajar dengan kecepatan mengesankan, upaya yang normal, dan

disertai kegembiraan. Quantum Learning mampu menyatukan unsur-unsur yang

secara sekilas tidak nampak mempunyai persamaan, seperti hiburan, permainan,

warna, cara berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional menjadi

pengalaman belajar yang efektif (DePorter dan Hernacki, 2000:14). Namun,

Quantum Learning yang telah terbukti memberikan banyak keunggulan dalam

pembelajaran belum banyak diterapkan oleh guru-guru yang dibuktikan dengan

sedikitnya hasil penelitian yang memaparkan tentang pemanfaatannya. Pada

pembelajaran IPA, Quantum Learning baru dicobakan pada beberapa materi

pokok saja, dan belum ditemukan pengembangannya pada materi sistem

pencernaan makanan (Sari, 2015:215).

C. Dimensi Proses

Pembelajaran IPA memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain)

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Segala sesuatunya berarti, setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi, dan sampai

sejauh mana guru dapat menggubah lingkungan, penyajian, dan perancangan

pembelajaran. Pembelajaran secara eksplisit terdiri atas kegiatan memilih,

menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pemilihan pengembangan didasarkan atas kondisi pembelajaran yang ada. Siswa

diharapkan tidak hanya melakukan interaksi dengan guru sebagai satu-satuya

sumber belajar, namun juga dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Oleh karena itu

pembelajaran diupayakan untuk memusatkan perhatian pada “bagaimana

membelajarkan siswa” dan bukan pada “apa yang dipelajari siswa” (Uno,

2011:84).

Sari (2015:214) menjelaskan bahwa implementasi strategi Quantum

Learning dapat dilakukan pada pembelajaran IPA karena memiliki karakteristik

yang cocok dengan prinsip-prinsip Quantum Learning. Materi–materi dalam

pembelajaran IPA memiliki cakupan yang cukup luas hingga memerlukan

pemahaman yang holistik. Hal pertama yang dapat dilakukan melalui mengetahui
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manfaat materi pelajaran yang dipelajari dan menghubungkan dengan contoh

kehidupan siswa. Pemahaman materi dapat dituntun secara konstruktivistik

dengan melibatkan siswa secara aktif dalam memperoleh informasi. Selain itu,

dengan menggunakan cara yang memudahkan siswa untuk mengingat, seperti: sistem

akronim, kalimat kreatif, atau jembatan keledai (pneumonic).

D. Dimensi Produk

Modul pembelajaran IPA mengarah pada model Quantum Learning

dengan memanfaatkan penataan lingkungan belajar, penyediaan pengalaman

belajar, memanfaatkan kekuatan motivasi intrinsik siswa, menerapkan prinsip

Tandur, memupuk sikap juara, memfasilitasi modalitas belajar, memudahkan

kemampuan mengingat dengan sistem akronim dan kalimat kreatif, membiasakan

mencatat dengan simbol, dan melatih kekuatan memori dengan menggunakan

mind map.

Pemanfaatan kekuatan Ambak dan prinsip Tandur. Subbab diberikan

warna berbeda dibanding uraian materi dengan ukuran yang lebih menonjol.

Penjabaran materi disertai dengan gambar-gambar yang mendukung konsep.

Penegasan materi dalam bentuk konsep, fakta, prinsip, atau prosedur ditegaskan

pada tempat-tempat khusus. Kata-kata kunci pada materi diberi warna yang

berbeda dibandingkan dengan teks lain. Setiap akhir materi pembelajaran pada

indikator terdapat pengulangan kata-kata kunci dan refleksi untuk pengecekan

pemahaman siswa untuk memastikan bahwa siswa memang tahu. Poster afirmasi

terdapat pada akhir subbab untuk tetap memberikan motivasi bagi siswa.

Tampilan latar belakang fullcolour dan dominan menggunakan warna jingga

yang mendukung proses pembelajaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisis

kebutuhan modul pembelajaran IPA berorientasi pendidikan karakter melalui

pendekatan Quantum Learning dengan mengunakan model CIPP yaitu dimensi

konteks menganalisis pada kurikulum, siswa dan konsep. Proses pembelajarn

akan menggunakan modul pembelajaran IPA berorientasi pendidikan karakter

melalui pendekatan Quantum Learning pada dimensi input. Sementara itu,
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dimensi proses dan produk modul yang digunakan mengacu kepada langkah-

langkah yang telah tersedia pada pendekatan Quantum Learning dengan tampilan

modul yang fullcolor disesuaikan dengan karakteristik siswa.
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ABSTRACT

This research is motivated by several factors, including teachers not yet using the
model in the learning process, teachers are using methods of lecture and question
and answer it. In addition,the lack of use of instructional media. This resulting in
student learning outcomes to be low. It has carried out research with the aim of
implementation of cooperative learning model of group investigation (GI) with
media images can improve learning outcomes biology class XI student of SMAN
1 Kinali Pasaman Barat. This type of research is experimental research, using the
plan randomized control group posttest only design. The study population was all
students of class XI SMAN 1 Kinali Pasaman Barat. To get the sampel researcher
using purposive sampling. The research instrument used in the competence of
knowledge is in the form of multiple choice questions held by the test at the end
of the study. The hypothesis in this study were tested using test t’, 'with the level
of 0.05. Results of the analysis of data obtained from competence knowledge of
the experimental class 77,27 and the control class 73,52. From the results of this
study concluded that the implementation of cooperative learning model of group
investigation (GI) with media images can improve learning outcomes biology
class XI student of SMAN 1 Kinali West Pasaman.

Keywords: learning models, learning outcomes, biology, cooperative, Group
Investigation (GI)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya guru belum
menggunakan model dalam proses pembelajaran, guru hanya menggunakan
metode ceramah dan tanya jawab saja. Selain itu, kurangnya pemakaian media
pembelajaran. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Maka
telah dilakukan penelitian dengan tujuan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media gambar dapat
meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI SMAN 1 Kinali Pasaman Barat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, menggunakan rancangan

mailto:Siskayuniatmi1312@gmail.com
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randomized control group posttest only design. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Kinali Pasaman Barat. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan
pada ranah pengetahuan adalah berupa soal pilihan ganda yang dilaksanakan
melalui tes diakhir penelitian. Ranah sikap berupa lembar observasi yang
bertujuan untuk melihat sikap siswa selama proses pembelajaran. Ranah
keterampilan dapat dilihat pada laporan dan ringkasan siswa. Hipotesis pada
penelitian ini diuji dengan menggunakan uji-t dengan taraf 0,05. Hasil analisis
data diperoleh dari ranah pengetahuan pada kelas eksperimen 77,27 dan pada
kelas kontrol 73,52. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media
gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI SMAN 1 Kinali
Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : hasil belajar, biologi, kooperatif, Group Investigation

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru biologi

yang mengajar kelas XI IPA di SMAN 1 Kinali Pasaman Barat pada bulan Januari

2016 dimana diperoleh informasi bahwa guru belum menggunakan model

pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja.

Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran. Dengan menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab, serta kurangnya penggunaan media

pembelajaran dalam proses pembelajaran menyebabkan kurangnya interaksi yang

terjadi selama proses pembelajaran antara siswa dengan siswa dan antara siswa

dengan guru, sehingga proses pembelajaran cenderung berlangsung satu arah

yaitu dari guru ke siswa. Proses pembelajaran seperti ini mengakibatkan siswa

kurang aktif dan kurangnya minat belajar siswa. Kurangnya keaktifan dan minat

belajar siswa terlihat ketika siswa tidak mau bertanya pada guru tentang meteri

yang tidak dipahami. Siswa banyak yang tidak bersungguh-sungguh dalam belajar.

Hal ini terlihat ketika ada pertanyaan dari guru hanya sebagian kecil siswa yang

mau menjawab pertanyaan. Sedangkan yang lain lebih banyak diam, ada yang

melamun, berbicara dengan teman sebangku dan mengganggu teman yang sedang

serius belajar. Pada saat proses pembelajaran,yang aktif hanya siswa yang

berkemampuan tinggi saja. Dengan demikian mengakibatkan hasil belajar siswa

menjadi rendah.
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Rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat pada materi jaringan

tumbuhan kelas XI SMAN 1 Kinali Pasaman Barat Tahun Pelajaran 2015/2016,

materi ini merupakan salah satu materi sulit dipahami oleh siswa karena materi

jaringan pada tumbuhan menjelaskan tentang struktur bagian dalam tumbuh-

tumbuhan yang tidak dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu

sehingga guru sulit mencontohkannya. Dengan sulitnya materi tersebut maka

penulis mencoba untuk menggunakan media yang dapat menunjukan struktur

bagian dalam tumbuh-tumbuhan, salah satu media yang dapat mengatasinya yaitu

dengan menggunakan media gambar. Dengan digunakannya media gambar siswa

lebih dapat melihat struktur bagian dalam tumbuh-tumbuhan, dan dapat

diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar siswa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media gambar

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI SMA N 1 Kinali Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 24

September semester I kelas XI Tahun Pelajaran 2016/2017 di SMAN 1 Kinali

Pasaman Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen.

Desain penelitian yang digunakan adalah randomized control group posttest only

design. Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 1 Kinali

Pasaman Barat pada semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. Sampel dalam

penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel

dengan pertimbangan tertentu. Sampel terdiri atas kelas XI IPA 1 sebagai kelas

eksperimen yaitu yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) disertai media gambar dan XI IPA2 sebagai kelas kontrol yaitu

yang menerapkan metode ceramah dan tanya jawab. Variabel bebas dalam

penelitian ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media gambar pada materi

jaringan tumbuhan. Variabel terikat adalah hasil belajar siswa setelah penelitian

berlangsung. Hasil belajar yang diamati dalam penelitian ini adalah ranah

pengetahuan. Ranah pengetahuan dibatasi pada hasil belajar setelah dilakukan tes



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 121

akhir berupa soal pilihan ganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan uji t, melalui uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.

III. HASIL

Setelah dilakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media gambar terhadap hasil

belajar Biologi siswa kelas XI di SMAN 1 Kinali Pasaman Barat maka didapatkan

thitung 2,22 dan ttabel 1,68, maka thitung>ttabel, sehingga hipotesis diterima.

Berdasarkan nilai hasil belajar yang diperoleh pada saat penelitian, maka

didapatkan penilaian kompetensi pengetahuan siswa seperti Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Disertai

Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMAN 1 Kinali Pasaman Barat.

No Parameter
Kelas

Keterangan
Eksperimen Kontrol

1. Rata-rata X 1= 77,27
X ₂= 73,52 X ₁> X ₂

2. Uji Normalitas L0 = 0,10
Lt = 0,141

L0 = 0,09
Lt = 0,143

L0< Lt

Berdistribusi Normal

3. Uji Homogenitas Fhitung = 2,39
Ftabe l = 1,69
Fhitung > Ftabel

Varians Tidak
Homogen

4. Uji Hipotesis thitung = 2,22
ttabel = 1,68
thitung > ttabel H₁ diterima

Berdasarkan nilai rata-rata hasil belajar yang terdapat dalam Tabel 1, rata-

rata ketuntasan hasil belajar biologi kelas eksperimen dan kelas kontrol pada

materi jaringan tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Nilai Rata-rata Pengetahuan Kedua Kelas Sampel

Dari Gambar 1 terlihat bahwa hasil belajar biologi pada ranah pengetahuan

kelas eksperimen dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) disertai media gambar lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol

dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini tergambar dari

nilai rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 77,27 dan kelas kontrol adalah

73,52.

IV. PEMBAHASAN

Hasil belajar pada ranah pengetahuan diperoleh dari hasil tes akhir dengan

soal berupa pilihan ganda yang berjumlah 70 butir soal. Setelah penelitian

dilakukan di SMAN 1 Kinali Pasaman Barat, didapatkan nilai rata-rata pada ranah

pengetahuan siswa kelas eksperimen yaitu 77,27 dari 39 siswa, 22 siswa yang

nilainya mencapai KKM dengan persentase ketuntasan 56,41% dan 17 siswa yang

nilainya di b]awah KKM dengan persentase ketuntasan 43,58%. Sedangkan nilai

rata-rata pada kelas kontrol yaitu 73,52 dari 38 siswa, 8 siswa yang nilainya

mencapai KKM dengan persentase ketuntasan 21,05% dan 30 siswa yang nilainya

di bawah KKM dengan persentase ketuntasan 78,94%. Jika dilihat dari uraian di

atas lebih banyak siswa kelas eksperimen yang tuntas dibandingkan kelas kontrol,

walaupun belum mencapai 60% siswa yang tuntas. Menurut pendapat Djamarah

dan Zain (2010:107), apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%

dikuasai oleh siswa maka tingkat keberhasilannya tergolong kurang.

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation disertai media gambar dapat
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meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Pada saat proses pembelajaran

ada 5 kelompok ikut berperan aktif dalam melaksanakan setiap tahap proses

pembelajaran. Dimana dapat dilihat pada saat menginvestigasi subtopik yang

mereka pilih, menemukan pemersalahan, memecahkan pemersalahan, menyiapkan

laporan akhir dan mempresentasikan hasil laporan mereka bersungguh-sungguh

dalam melaksanakannya. Sesuai dengan pendapat Lufri (2007: 33) bahwa diskusi

dapat menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam materi pembelajaran,

dan dapat melibatkan anak didik secara langsung dalam pembelajaran serta dapat

membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun

berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran.

Meskipun demikian pada kenyataanya nilai rata-rata masih di bawah KKM.

Rendahnya hasil belajar siswa di bawah KKM disebabkan karena saat diskusi ada

3 kelompok yang sulit untuk menginvestigasi melalui media gambar yang

diberikan, karena media gambar yang disajikan pada saat siswa menginvestigasi

hanya sebatas gambar saja, sehingga siswa susah untuk mencari informasi melalui

media gambar sesuai dengan sub topik yang mereka bahas. Pada saat diskusi ada

2-3 anggota kelompok yang tidak ikut berpartisispasi melaksanakan investigasi

dan ada juga siswa lain yang berbicara dengan siswa sebelahnya. Dalam

pelaksanaan ini juga terkendala dengan lamanya siswa dalam mengerjakan

laporan hasil diskusi kelompok, sehingga pada saat presentasi kelompok ada

beberapa kelompok yang mendapatkan sub topik sama tidak bisa

memperesentasikan hasil diskusinya. Tetapi semua sub topik bisa dipresentasikan.

Sesuai dengan pendapat Istarani (2014: 87) bahwa salah satu kelemahan model

pemebelajaran Group investigation (GI) adalah siswa sulit untuk menemukan hal-

hal baru, sebab ia belum terbiasa untuk melakukan hal itu.

Hasil belajar siswa pada kelas kontrol dengan menggunakan metode

ceramah dan tanya jawab belum terjadi peningkatan. Rendahnya hasil belajar

siswa pada kelas kontrol disebabkan karena proses pembelajaran berlangsung satu

arah menyebabkan kurangnya interaksi antara siswa dengan siswa serta siswa

dengan guru. Selain itu, siswa hanya mengandalkan penjelasan materi dari guru

saja, sehingga menyebabkan siswa menjadi mudah bosan terhadap pembelajaran

karena tidak memiliki tanggung jawab sendiri terhadap penguasaan materi yang
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akan dipelajari kemudian pengetahuan yang diperoleh melalui metode ceramah

lebih cepat terlupakan. Selain itu pembelajaran didominasi oleh 1-5 orang siswa

yang aktif berbicara, hal itu terlihat saat proses pembelajaran berlangsung ketika

guru memberikan pertanyaan kepada siswa hanya beberapa orang siswa yang aktif

dan menjawab pertanyaan dari guru, sedangkan siswa yang lain hanya diam dalam

menanggapi pertanyaan. Selain itu hanya beberapa orang siswa yang

menggunakan 2-3 buku sumber, sebagian siswa lainnya hanya menggunakan

LKS yang dibagikan disekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Lufri (2007: 34)

bahwa kelemahan metode ceramah menyebabkan anak didik menjadi bosan, dan

membuat anak didik tergantung pada guru.

Pada penelitian ini, kendala yang penulis temukan selama proses

pembelajaran dikelas eksperimen yaitu XI IPA1 adalah kurangnya pengelolaan

kelas, sehingga kelas masih ribut dalam proses pembelajaran. Selain pengelolaan

kelas penulis juga menemukan kendala pada waktu, karena dalam menerapkan

model pembelajaran Group Investigation (GI) hasil laporan diselesaikan pada saat

jam pelajaran hari itu juga, maka penulis sulit dalam mengatur waktu. Dengan

kurangnya waktu dalam pembelajaran tersebut membuat proses pembelajaran

kurang efektif sehingga proses pembelajaran kurang berjalan dengan baik. Pada

kelas kontrol yaitu Kelas XI IPA2 kendala yang dihadapi adalah masih ada

beberapa siswa yang bermalasan untuk mengikuti pelajaran hal ini terlihat pada

saat proses pembelajaran masih ada beberapa orang siswa yang tidak serius dalam

mengikuti pelajaran, sehingga membuat hasil belajar siswa masih belum mencapai

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media

gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa di SMAN I Kinali

Kabupaten Pasaman Barat.
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ABSTRACT

This study purpose to determine the application of the model Learning Cycle with
media images of the learning outcomes of students of class XI SMAN 4 Pariaman
in academic year 2016/2017. This type of research is experimental research design
with randomized control group posttest only design. The population in this study
were all students of class XI IPA SMAN 4 Pariaman. The sampling technique is
purposive sampling that was selected as the experimental class is a science class 1
and class control is a science class 4. The instruments used in the cognitive
domain that matter. Affective use observation sheets attitude (responsibility and
communicate in discussion) and psychomotor used product assessment (clarity of
the prediction and the cleanliness of the contents of the prediction). Data analysis
techniques of cognitive domains using t-test. Based on the research results biology
student learning test that is the average value of the experimental class was 70.00
and the average value of the control class is 63.68. This research can be concluded
the aplication of the learning cycle with a practical method to enhance the
student’s understanding of the material of plant tissue.

Keyword : the result of studying biology, learning cycle, practical, understanding
of the concept

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
Learning Cycle dengan metode praktikum untuk meningkatkan pemahaman
konsep siswa terhadap materi jaringan tumbuhan. Jenis penelitian ini adalah
penelitian eksperimen dengan rancangan randomized control group postest only
design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 4
Pariaman. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling sehingga
terpilih sebagai kelas eksperimen adalah kelas IPA 1 dan kelas kontrol adalah
kelas IPA 4. Instrumen yang digunakan pada ranah kognitif yaitu soal. Teknik
analisis data ranah kognitif menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian
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diperoleh hasil tes belajar biologi siswa yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen
adalah 70,00 dan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 63,68. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle dengan
metode praktikum dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi
jaringan tumbuhan.

Kata Kunci: hasil belajar biologi, Learning Cycle, praktikum, pemahaman konsep

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan

peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang saling

bertukar informasi. Informasi yang diperoleh proses pembelajaran bermanfaat

dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta

diharapkan adanya perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan

yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi

terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efesien. Sebuah proses

pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis

dan munculnya kreatifitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang

berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Semua hal itu harus dilakukan

setiap guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan siswa dapat memperoleh

hasil belajar yang optimal.

Tercapainya tujuan pembelajaran dapat ditentukan oleh berbagai faktor

yang salah satunya adalah kemampuan guru dalam merancang proses

pembelajaran yang menarik. Untuk mencapai itu semua, diperlukan paradigma

baru oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, dari yang semula

pembelajaran berpusat pada guru menuju pembelajaran yang inovatif dan berpusat

pada siswa. Oleh karena dalam proses pembelajaran guru dapat menggunakan

berbagai cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa, seperti menerapkan

berbagai model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran serta

penggunaan bahan ajar yang dianggap dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan wawancara pada bulan Februari 2016 dengan Ibu Fitri Suarni,

S.Pd. selaku guru mata pelajaran Biologi, diketahui bahwa proses pembelajaran

di SMA N 4 Pariaman ini sudah berjalan dengan cukup baik (efektif) khususnya

ditinjau dari aktifitas dan hasil belajar siswa. Guru bukan lagi menjadi pusat



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 127

pembelajaran sebagaimana halnya pembelajaran konvensional, dalam arti siswa

telah ditekankan untuk dapat berperan aktif, karena dengan keterlibatan aktif

siswa tersebut dapat menunjang keberhasilan belajarnya. Metode pembelajaran

yang diterapkan cukup bervariasi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab,

praktikum (tetapi metode terakhir tersebut jarang dilakukan). Model pembelajaran

yang pernah diterapkan hanya model pembelajaran STAD saja. Walaupun model

pembelajaran yang diterapkan telah mengedepankan aktivitas siswa, tidak jarang

juga ditemui siswa yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu

kurang adanya umpan balik siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat

pada saat guru menyampaikan materi yang diajarkan, banyak siswa yang hanya

diam dan tidak mau menjawab pertanyaan yang diberikan guru serta kurangnya

motivasi siswa dalam belajar, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi

rendah atau tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah

ditetapkan oleh sekolah.

Guru mengatakan bahwa jarang melibatkan siswa dalam mengidentifikasi

sesuatu masalah melalui praktikum yaitu pada materi jaringan tumbuhan hanya

dilakukan sekali praktikum saja. Penilaian terhadap kerja ilmiah belum pernah

dilakukan secara tersendiri, sehingga sulit untuk memperoleh informasi

komponen kerja ilmiah. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan kerja ilmiah

siswa masih rendah pada kompetensi melakukan pengamatan, menggunakan alat

praktikum, melakukan praktikum, mengumpulkan data,menganalisis data,

menyusun dan melaporkan hasil praktikum ndan diskusi. Oleh karena itu,

kegiatan kerja ilmiah (praktikum) siswa perlu ditingkatkan supaya pemahaman

siswa terhadap materi juga meningkat.

Rendahnya hasil belajar siswa terlihat dari rendahnya nilai rata-rata

ulangan harian biologi SMA Negeri 4 Pariaman kelas XI pada tahun 2015/2016

pada materi jaringan tumbuhan sebagai berikut, kelas XI IPA1 63,27 kelas XI IPA2

64 kelas XI IPA3 82,93 kelas XI IPA4 63,67 kelas XI IPA5 49. Nilai tersebut

menunjukan bahwa hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA N 4 Pariaman masih

dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 76. Jadi dari keseluruhan siswa

kelas XI di SMA N 4 Pariaman yang mencapai KKM yaitu 20% sedangkan 80%

lagi masih di bawah KKM, khususnya pada materi jaringan tumbuhan. Materi
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jaringan tumbuhan ini termasuk materi yang cukup padat dan susah dipahami oleh

siswa karena siswa dituntut untuk mengidentifikasi jaringan tumbuhan serta

membutuhkan pengamatan di laboratorium yaitu dengan mengadakan kegiatan

praktikum sehingga membutuhkan model dan metode pembelajaran yang

menunjang proses belajar mengajar.

Untuk mengatasi masalah di atas penulis mengambil solusi dengan

menerapkan model pembelajaran Learning Cycle dengan metode praktikum.

Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis pada

paradigma kontruktivisme. Model pembelajaran ini menyarankan agar proses

pembelajaran dapat melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang aktif sehingga

terjadi proses asimilasi, akomodasi, dan organisasi dalam struktur kognitif siswa.

Bila terjadi proses kontruksi pengetahuan dengan baik maka pembelajaran akan

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Model

Pembelajaran Learning Cycle (pembelajaran bersiklus) yaitu, suatu model

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Karakteristik model

pembelajaran Learning Cycle adalah setiap siswa secara individu belajar materi

pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru. Kemudian, hasil belajar individual

dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan oleh anggota kelompok dan

semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban (Shoimin,

2014: 58). Model pembelajaran Learning Cycle pada dasarnya memiliki lima fase

yang disebut (5 E), yaitu Engange (libatkan), Explore (eksplorasi), Explain

(jelaskan), Extend atau Elaborate (kembangkan), dan Evaluate (lakukan evaluasi)

(Warsono, 2012: 100).

Selain penggunaan model pembelajaran yang bervariasi, guru juga dituntut

untuk menggunakan metode pembelajaran, guna menunjang proses pembelajaran

yang efektif. Salah satu metode yang sesuai untuk dipadukan dengan model

pembelajaran Learning Cycle adalah metode praktikum. Fungsi dari metode

praktikum dalam pembelajaran ini adalah untuk membangkitkan kreatifitas dan

minat siswa untuk memahami konsep dari materi yang dipelajari, sehingga siswa

mampu untuk mendeskripsikan jaringan pada tumbuhan yang membutuhkan

pengamatan langsung.
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Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian dengan

judul ”Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle dengan metode praktikum

untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi jaringan

tumbuhan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep siswa

terhadap materi jaringan tumbuhan dengan penerapan model pembelajaran

Learning Cycle dengan metode praktikum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini telah

dilaksanakan pada bulan September 2016 Semester I kelas XI tahun pelajaran

2016/2017 di SMAN 4 Pariaman.

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMA N 4

Pariaman pada semester I tahun pelajaran 2016/ 2017. Pengambilan sampel

dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel kelas XI

IPA1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA4 sebagai kelas kontrol. Instrumen

yang digunakan pada ranah kognitif yaitu soal. Teknik analisis data ranah kognitif

menggunakan uji-t dengan taraf korelasi kepercayaan 95% (α=0,05).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas, yaitu

pembelajaran biologi dengan menggunakan model learning cycle disertai media

gambar dan variabel terikat, yaitu hasil belajar siswa setelah penelitian

berlangsung. Rancangan penelitian yang digunakan adalah randomised control

group posttest only design. Teknik analisis data terdiri atas uji normalitasm uji

homogenitas, dan uji hipotesis.

III. HASIL

Penilaian pada ranah kognitif dilakukan pada akhir penelitian. Rata-rata

pada penilaian ranah kognitif dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 2. Rata-rata Nilai Kognitif Kedua Kelas Sampel

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa hasil belajar biologi pada ranah

kognitif pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Learning

Cycle dengan metode praktikum lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Hal ini tergambar dari nilai rata-

rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 70,00 dan kelas kontrol adalah 63,68.

Pada ranah kognitif ini, diperoleh hasil analisis uji normalitas pada kelas

eksperimen L00,0395 < Ltabel 0,161 dan uji normalitas pada kelas kontrol adalah

L00,0237< Ltabel 0,15681, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data sampel

berdistribusi normal. Sedangkan hasil analisis uji homogenitas pada kelas sampel

adalah Fhitung 1,15 < Ftabel 1,84 maka varians data dari kedua kelas sampel

homogen. Karena kedua data berdistribusi normal dan bervarians homogen, maka

uji hipotesis yang digunakan adalah uji-t. Pada ranah kognitif didapatkan t-hitung
2,09 > t-tabel 1,67, jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian diterima.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hasil belajar siswa kelas

eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar pada kelas

eksperimen yaitu 70,00, dimana jumlah siswa yang mencapai KKM sebanyak 10

orang dengan presentase ketuntasannya 33,3%. Sedangkan rata-rata hasil belajar

pada kelas kontrol yaitu 63,68, dimana jumlah siswa yang mencapai KKM

sebanyak 4 orang dengan presentase ketuntasannya 12,5%. Persentase ini

menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan belajar siswa dengan menggunakan

model pembelajaran Learning Cycle dengan metode praktikum masih berada pada
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tingkat kurang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Djamarah dan

Zain (2014:107) bahwa tingkat keberhasilan belajar mengajar dikatakan maksimal

apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa,

dikatakan kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%

dikuasai oleh siswa. Namun hal tersebut bukan berarti penerapan model

pembelajaran Learning Cycle dengan metode praktikum ini tidak baik digunakan

dalam proses pembelajaran, tetapi rendahnya hasil belajar siswa disebabkan

karena siswa baru mengenal model pembelajaran Learning Cycle dengan metode

praktikum dan dalam pelaksanaan pembelajaran terkendala oleh waktu. Hal ini

membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal.

Perbedaan hasil belajar disebabkan karena pada kelas eksperimen

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle dengan metode praktikum.

Dimana model pembelajaran Learning Cycle ini ada lima tahap yaitu

engangement, eksploration, eksplanation, elaboration, dan evaluation. Pada tahap

eksploration siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok serta

didorong untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri, serta

mengemukakan ide-ide, menguji prediksi serta melakukan pengamatan melalui

metode praktikum dan kemudian dibuktikan dengan melakukan pengamatan

menggunakan mikroskop. Hal ini dapat membuat siswa untuk lebih aktif, lebih

termotivasi dalam belajar serta dapat mempermudah siswa untuk memahami

materi yang sedang dipelajari.

Azizah (2008) menyatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle

dapat meningkatkan kemampuan bekerja ilmiah siswa/ sikap ilmiah siswa karena

siswa terlibat aktif dalam proses pencarian pengetahuan. Hal tersebut sesuai

dengan hasil penelitian Fajaroh dan Dasna (2008), menyatakan bahwa model

pembelajaran Learning Cycle 5E ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengkontruksikan pengetahuanberdasarkan penglaman sendiri melalui investigasi

dan penemuan yang merupakan pemecahan masalah.

Kenyataan dilapangan tidak semua siswa yang ikut serta aktif dan serius

dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada saat siswa diminta untuk

melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Siswa yang sudah terbiasa

menggunakan mikroskop sebelumnya terlihat bersemangat untuk melakkukan
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pengamatan, sedangkan siswa yang tidak biasa menggunakan mikroskop terlihat

kurang termotivasi untuk melakukan pengamatan sehingga berdampak kepada diri

siswa tersebut, karena apabila siswa tersebut biasa melakukan pengamatan

menggunakan mikroskop maka mereka akan lebih memahami materi yang

dipelajarinya. Sebaliknya, siswa yang tidak bisa menggunakan mikroskop mereka

hanya menunggu hasil dari temannya saja. Dimana jumlah siswa yang bisa

mengunakan mikroskop sebanyak 11 siswa dengan persentase 36,66%, sedangkan

19 siswa dengan persentase 63,34% siswa tidak bisa menggunakan mikroskop.

Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi sehingga

berdampak pada hasil belajar siswa. Sebagaimana sependapat dengan

Aunurrahman (2010:180) yang menyatakan siswa memiliki motivasi untuk belajar

akan nampak melalui kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar, seperti

aktif bertanya, mengerjakan latihan yang diberikan, mencatat dan melakukan

evaluasi sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Sebaliknya, siswa yang tidak

termotivasi dalam belajar, umumnya kurang mampu bertahan belajar lebih lama

dan kurang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas.

Berbeda dengan kelas kontrol, siswa diberi perlakuan dengan

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Hasil belajar yang diperoleh

pada kelas kontrol rendah dibandingkan kelas eksperimen. Hal ini terlihat pada

saat proses pembelajaran berlangsung, hanya sebagian siswa yang aktif bertanya

dan mengemukan pendapat terutama bagi siswa yang pintar dan siswa yang

memiliki keinginan untuk belajar. Akan tetapi bagi siswa yang bosan dan tidak

memiliki keinginan untuk belajar, dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat

banyak yang tidak serius, tidak sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran

yang ingin dicapai. Inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya hasil belajar.

Hal ini sesuai dengan pendapat Suryosubroto (2002:279) yaitu partisipasi adalah

keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta

bertanggung jawab didalamnya. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang

sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin.

Berdasarkan nilai pada penilaian kognitif, dapat dikatakan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle dengan
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metode praktikum untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi

jaringan tumbuhan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle dengan

metode praktikum untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi

jaringan tumbuhan.
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ABSTRACT

The research aimed to determine the application of cooperative learning model
Group Investigation (GI) along with the images media of student biology learning
outcomes. The design used in this research was randomized control-group postest
only design. The population in this study were all students of class XI enrolled in
academic year 2016/2017. Sampling technique used purposive sampling.
Determination of experimental class and control class by random and resulting for
experimental class XI IPA 1 and control class XI IPA 3. Based on data analysis in
cognitive domain, obtained the result of biology study test with experimental class
average value 2,81 (B) and control class 2.60 (B). The results of hypothesis test
analysis obtained tcount (1.70)> ttable (1.64) which means the hypothesis in this
study accepted. So, it can be concluded that the study Group Investigation (GI)
along with the image media can improve the biology learning outcomes of
students class XI SMAN 1 Koto XI Tarusan Pesisir Selatan on the subject of
motion system in academic year 2016/2017.

Keywords : learning models, Group Investigation, picture medium

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigation (GI) disertai media gambar terhadap hasil
belajar biologi siswa. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah
randomized control-group postest only design. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI yang terdaftar pada tahun pelajaran 2016/2017.
Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Penentuan kelas
eksperimen dan kelas kontrol dengan cara pengundian sehingga diperoleh untuk
kelas eksperimen XI IPA 1 dan kelas kontrol XI IPA 3. Berdasarkan analisis data
pada ranah kognitif, diperoleh hasil tes belajar biologi dengan nilai rerata kelas
eksperimen 2,81 (B) dan kelas kontrol 2,60 (B). Hasil analisis uji hipotesis
diperoleh thitung (1,70) > ttabel (1,64) yang berarti hipotesis dalam penelitian ini
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diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Group Investigation (GI)
disertai media gambar dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas XI
SMAN 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada materi Sistem Gerak
Pada Manusia tahun pelajaran 2016/2017.

Kata kunci: model pembelajaran, Group Investigation (GI), media gambar

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan suatu proses, cara dan perbuatan yang dilakukan

oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Biologi

merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari

makhluk hidup yang dapat dilihat oleh mata sampai yang dapat dilihat dengan

bantuan mikroskop. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai peranan

penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran seorang

guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman lapangan yang penulis

lakukan dengan guru biologi SMAN 1 Koto XI Tarusan didapatkan informasi

bahwa siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran karena pembelajaran masih

berpusat pada guru. Pada saat guru menerapkan metode diskusi kelompok, tidak

semua siswa yang ikut berdiskusi di dalam kelompoknya dan siswa cenderung

untuk bermain-main. Kemudian sebagian siswa kurang bersungguh-sungguh

dalam proses pembelajaran, Sehingga menyebabkan nilai siswa di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM). Salah satu materi yang sulit dipahami oleh siswa

adalah materi sitem gerak pada manusia, karena siswa sulit mendeskripsikan

struktur organ penyusun tubuh manusia.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan perubahan dalam

proses pembelajaran, guru sebaiknya memilih strategi, metode, pendekatan, model

atau media pembelajaran yang sesuai. Diantaranya model pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara

berkelompok untuk saling bekerjasama satu sama lainnya. Salah satu model

pembelajaran kooperatif adalah Group Investigation (GI). Selain menggunakan

model yang tepat, menggunakan media dalam pembelajaran juga sangat

membantu guru dalam proses pembelajaran. Salah satu media yang dapat

digunakan adalah media gambar. Media gambar merupakan media yang umum
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dipakai untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran. Gambar yang baik dapat

digunakan untuk melatih keterampilan berfikir serta dapat mengembangkan

imajinasi siswa (Sanjaya, 2012:166).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran

Group Investigation disertai media gambar terhadap hasil belajar biologi siswa

kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah randomized control

postest only design. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan terikat,

jenis data yaitu data primer dan skunder. Populasi pada penelitian ini adalah siswa

kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran

2016/2017. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Untuk

penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pencabutan lot. Setelah

melakukan tes akhir pada kelas sampel kemudian dilakukan uji normalitas, uji

homogenitas, dan uji hipotesis.

III. HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Koto XI

Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dua kelas sampel yaitu

kelas eksperimen yaitu XI IPA 1 menggunakan model pembelajaran Group

Investigation (GI) disertai media gambar dan kelas kontrol yaitu XI IPA 3

menggunakan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Maka diperoleh hasil

belajar siswa dalam pembelajaran biologi pada materi sistem gerak pada manusia

yang disajikan pada Gambar 1 berikut.

R
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a

Gambar 1. Rata-Rata Nilai Kognitif Kelas Sampel
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IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih

tinggi dari pada kelas kontrol, nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen yaitu

70,27 dengan presentase ketuntasan kelas yaitu 36,67%, sedangkan nilai rata-rata

pada kelas kontrol yaitu 64,91 dengan presentase ketuntasan kelas yaitu 15,15%

berarti nilai siswa masih banyak berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum

(KKM). Dan setelah di konversi nilai pada kelas eksperimen yaitu 2,81 dengan

predikat B- , sedangkan pada kelas kontrol yaitu 2,60 dengan predikat B-.

Pada kelas eksperimen kefokusan siswa lebih serius dibandingkan kelas

kontrol, karena pada kelas eksperimen siswa dituntut untuk menemukan sendiri

permasalahan dari subtopik yang telah dipilih. Sehingga siswa mencari informasi

mengenai subtopik yang dipilih tersebut. Dengan siswa menemukan sendiri

mereka akan lebih mudah mengingat dan memahami pokok-pokok permasalahan

itu sendiri. Penerapan model pembelajaran group investigasi dapat meningkatkan

partisipasi siswa dalam berdiskusi. Pada saat kelompok mempresentasikan hasil

diskusi terlihat bahwa mereka memahami permasalahan yang sedang didiskusikan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Silbermen (2013:157) proses pembelajaran akan

lebih efektif jika si pembelajar dalam kondisi aktif, dengan menstimulir siswa

menyelidiki atau mempelajari sendiri materi pelajarannya tanpa penjelasan

terlebih dahulu dari guru.

Hasil belajar pada kelas kontrol dengan menerapkan metode ceramah,

diskusi dan tanya jawab rendah jika dibandingkan dengan kelas eksperimen yang

menerapkan model pembelajaran Group Investigation (GI). Rendahnya hasil

belajar siswa disebabkan kerena pada kelas kontrol proses pembelajarannya

menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab, disini guru menjelaskan

materi terlebih dahulu kemudian siswa mencatat poin-poin penting tentang materi

pembelajaran. Pemberian tugas berupa soal latihan kepada siswa yang

didiskusikan dengan teman sebangkunya. Sehingga siswa kurang bersemangat

dan kurang termotivasi dalam belajar dan proses pembelajaran lebih bersifat pasif

dalam menanggapi pertanyaan. Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah

lebih cepat terlupakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lufri (2007:33) bahwa
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pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik apabila anak didik tidak membaca

terlebih dahulu.

Kelas eksperimen menggunakan media gambar sebagai perantara dalam

pemahaman berbagai struktur organ tubuh manusia untuk dideskripsikan.

Penggunaan media dapat membantu guru dalam menyampaikan dan

memperlihatkan kepada siswa bentuk dari struktur organ tubuh manusia secara

jelas dan menarik. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2014:19) bahwa

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Sementara pada kelas kontrol

siswa kurang didukung dengan media belajar yang lengkap dan mereka hanya

menggunakan buku paket yang diberikan guru saja, hal ini menyebabkan siswa

kurang termotivasi dalam belajar dan pada saat guru menjelaskan materi mereka

lebih sering ribut dari pada memperhatikan gurunya. Menurut Lufri (2007:112)

tanpa media, penyajian materi pelajaran menjadi kurang menarik, bahkan materi

menjadi sulit dipahami dan membosankan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation (GI) disertai media dapat meningkatkan hasil belajar biologi siswa

kelas XI SMAN 1 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun pelajaran

2016/2017 pada materi sistem gerak pada manusia.
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ABSTRACT

Animal structure course is a course which discusses about the animal body
structures from the tissues to the organs. In Biology Education Studies Program at
STKIP PGRI West Sumatera. The learning outcomes of this course require the
students to be active and creative to find knowledge independently so that they are
able to explain the basic principles of the body structure of vertebrates from the
tissue to the organ levels, as well as being able to try, explain, and arrange some
vertebrates body structure in practical work. One way to meet the outcomes is by
conducting a practical work with a guidance that is capable of directing students
to find information independently. Therefore, practical work guidance by using a
free-modified inquiry with four-D models of model development is developed. To
obtain the characteristics of practical work guidance of animal structure that fit the
needs of the students, the curriculum analysis and student needs analysis are
conducted. At RPS (lesson plan), the learning outcomes have been formulated
from the outcomes of the study program. To realize these outcomes, 16 classroom
lecturers and 8 systematically arranged practical works are carried out. Several
problems appeared in the implementation of practical work are that its learning
outcome has not yet in the same proportion with course expected outcome, and
that the practical work guidance has not yet used scientific work steps consisting
of 1) formulation of the problem, 2) formulation of the hypothesis, 3) data
collection, 4) hypothesis testing, 5) conclusions.

Keywords: analysis curriculum, practical work guidance, animal structure

ABSTRAK

Mata kuliah Struktur hewan merupakan mata kuliah yang membahas struktur
tubuh vertebrata mulai dari jaringan sampai organ. Pada Program Studi
Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat, capaian pembelajaran dari mata
kuliah ini menuntut mahasiswa agar aktif dan kreatif untuk menemukan
pengetahuannya secara mandiri sehingga mampu menjelaskan prinsip dasar
struktur tubuh vertebrata dari tingkat jaringan sampai tingkat organ, serta mampu
mencoba, mengurai, dan merangkai beberapa struktur tubuh vertebrata dalam
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kegiatan praktikum. Salah satu cara untuk memenuhi capaian tersebut adalah
melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan penuntun praktikum yang
mampu mengarahkan mahasiswa dalam menemukan informasi secara mandiri
untuk mewujudkan capaian pembelajarannya. Berdasarkan hal tersebut maka
dikembangkan penuntun praktikum yang menggunakan pendekatan inkuiri bebas
yang dimodifikasi dengan menggunakan model pengembangan four-D models.
Untuk mendapatkan karekteristik dari penuntun praktikum Struktur hewan yang
sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran, dilakukan analisis kebutuhan
kurikulum. Pada RPS, capaian pembelajaran telah dirumuskan dari capaian
lulusan program studi. Untuk mewujudkan capaian tersebut, dilakukan 16 kali
perkuliahan dan 8 kali praktikum yang disusun secara sistematis. Permasalahan
yang muncul pada pelaksanaan praktikum adalah belum sesuainya capaian
pembelajaran praktikum dengan capaian pembelajaran mata kuliah, dan penuntun
praktikum belum menggunakan langkah kerja ilmiah yang terdiri dari 1)
perumusan masalah, 2) merumuskan hipotesis, 3) mengumpulkan data, 4) menguji
hipotesis, 5) menarik kesimpulan.

Kata kunci : analisis kurikulum, penuntun praktikum, Struktur hewan

I. PENDAHULUAN

Mata kuliah struktur hewan merupakan mata kuliah yang membahas

struktur tubuh vertebrata dari tingkat jaringan sampai tingkat organ, yang

mencakup: jaringan dasar, sistem integumen, sistem rangka, sistem otot, sistem

pencernaan (organ dan enzim), sistem respirasi, sistem sirkulasi (darah dan

limfatik), sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem endokrin, sistem

indra. Mata kuliah Struktur hewan ini merupakan mata kuliah wajib di Program

Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat, dengan kode mata kuliah

BIO10016. Mata kuliah berbobot 3 SKS, dengan ketentuan 2 SKS untuk kegiatan

tatap muka dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum.

Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini menuntut mahasiswa aktif dan

kreatif menemukan pengetahuannya secara mandiri sehingga mampu menjelaskan

prinsip dasar struktur tubuh vertebrata dari tingkat jaringan sampai tingkat organ,

serta mampu mencoba, mengurai, dan merangkai beberapa struktur tubuh

vertebrata dalam kegiatan praktikum. Salah satu cara untuk memenuhi capaian

tersebut dilakukan kegiatan praktikum. Menurut Tarmizi dan Naim (1993: 9-13)

praktikum memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Peran tersebut

antara lain: membentuk sikap, melatih ketangkasan dalam menggunakan suatu
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kecakapan, melatih ketelitian, melatih kesabaran, belajar mengatur waktu,

membentuk sikap ilmiah dan sebagai alat ukur.

Kegiatan praktikum merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Praktikum

merupakan suatu kegiatan mencoba, membuktikan hipotesis, menjawab

pertanyaan, pernyataan yang telah dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di

laboratorium. Agar tujuan praktikum dapat tercapai, maka diperlukan penuntun

praktikum. Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.

36/D/O/2001 (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional, 2009:7) penuntun praktikum merupakan pedoman pelaksanaan

praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data dan

pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang

menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

Berdasarkan hasil observasi pada Semester Genap Tahun Akademik

2015/2016 yang dilakukan pada penuntun praktikum dan kegiatan proses

praktikum Struktur hewan , diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kendala

dalam pelaksanaan praktikum, diantaranya adalah; 1) penuntun praktikum belum

memiliki langkah kerja ilmiah dalam prosedur kegiatan praktikum yang dilakukan,

2) tidak adanya komparasi antara organ-organ dari hewan vertebrata karena pada

setiap pertemuan, hanya membawa 1 objek praktikum saja, sehingga capaian

pembelajaran dari mata kuliah Struktur hewan tidak dapat tercapai melalui

kegiatan praktikum, 3) penuntun praktikum belum memiliki pendekatan khusus,

sehingga kegiatan praktikum belum terarah secara maksimal.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa tersebut agar

mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan adalah dengan

mengembangkan penuntun praktikum Struktur hewan yang menyusun kegiatan

praktikum sesuai dengan pembagian sistem tubuh vertebrata, sehingga mahasiswa

bisa mengamati komparasi sistem tubuh vertebrata tersebut. Selain itu, penuntun

praktikum tersebut harus mampu menuntun mahasiswa untuk menemukan

pengetahuannya secara mandiri sehingga mahasiswa mampu untuk

mengembangkan kemampuan menganalisis, kritis dan logis, dan memiliki

prosedur kerja ilmiah yang sistematis. Strategi pembelajaran yang cocok dengan
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prosedur kerja ilmiah tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan inkuiri

bebas yang dimodifikasi (modified free inquiry) pada penuntun praktikum tersebut.

Menurut Trianto (2011) pendekatan inkuiri adalah sebuah rangkaian kegiatan

belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan mahasiswa untuk

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka

dapat menemukan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Jufri (2013)

juga menyatakan bahwa kemampuan berpikir ilmiah akan berkembang melalui

kegiatan inkuiri yang didorong rasa ingin tahu. Keingintahuan merupakan

kegiatan berpikir yang harus dirangsang dan dilatih secara teratur.

Menurut hasil penelitian Susanti dkk., (2012) dengan judul penelitian

pembelajaran kimia menggunakan siklus belajar 5 E dan inkuiri bebas

dimodifikasi ditinjau dari kemampuan berpikir analisis dan kreativitas siswa, yang

dilaksanakan di kelas XII IPA SMA N 3 Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012,

didapatkan hasil ada pengaruh kemampuan berpikir analisis terhadap prestasi

belajar kognitif siswa, dan ada interaksi antara pembelajaran inkuiri bebas

dimodifikasi dengan kreativitas terhadap prestasi belajar kognitif siswa.

Hasil yang sama juga dilaporkan oleh Damopolii, Hassan dan

Kandowangko (2015) dimana penggunaan strategi pembelajaran inkuiri bebas

dimodifikasi mempunyai pengaruh terhadap keterampilan proses sains mahasiswa.

Mahasiswa yang mempunyai kemampuan memecahkan masalah tinggi memiliki

keterampilan proses sains lebih baik daripada mahasiswa yang memiliki

kemampuan memecahkan masalah rendah. Interaksi antara strategi pembelajaran

inkuiri bebas dimodifikasi dan kemampuan memecahkan masalah berpengaruh

terhadap keterampilan proses sains mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tuntutan kurikulum terhadap

capaian hasil pembelajaran mata kuliah Struktur hewan. Dengan dilakukannya

analisis ujung depan (front-end analysis) terhadap kebutuhan kurikulum yang

merupakan tahap define model four-D ini, dapat diketahui bagaimana kriteria

penuntun praktikum yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sehingga proses

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efisien.
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II. METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini menggunakan model Four-D (Define, Design, Develop dan

Disseminate) yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974).

Model four-D ini terdiri dari empat tahap yaitu: 1) Define: menetapkan dan

menemukan kebutuhan instruksional. 2) Design: mendesain prototype bahan ajar.

3) Develop: memodifikasi prototype bahan ajar, pada tahap ini umpan balik

diterima dari melalui evaluasi formatif dan material ajar sudah cocok dengan

revisi. Dua langkah tahap develop ini adalah penilaian ahli dan tes pengembangan.

4) Disseminate: a) tes validasi, b) pengemasan, c) penyebaran dan adopsi

(Thiagarajan, Semmel dan Semmel, 1974: 6-9). Pada penelitian ini yang

digunakan adalah tahap define, yaitu menetapkan dan menemukan kebutuhan

instruksional. Tahap awal adalah analisis kebutuhan. Melalui analisis kita dapat

menentukan tujuan dan membatasi materi ajar.

B. Prosedur Pengembangan

Langkah-langkah yang dilakukan pada analisis kurikulum tahap define ini

adalah:

a. Analisis capaian pembelajaran lulusan Program Studi Pendidikan Biologi

STKIP PGRI Sumatera Barat.

Menelaah capaian pembelajaran lulusan program studi yang harus

dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi setelah lulus dari

STKIP PGRI Sumatera Barat.

b. Analisis capaian pembelajaran lulusan mata kuliah

Menganalisis capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Struktur

hewan. Berdasarkan hasil analisis capaian pembelajaran lulusan mata kuliah,

maka dituangkan kebutuhan tersebut ke dalam analisis kebutuhan kurikulum

terhadap penuntun praktikum

III. HASIL

Dari hasil analisis kurikulum, maka didapatkan hasil bahwa Program Studi

Pendidikan Biologi menggunakan Rencana Program Semester (RPS) sebagai

perencanaan proses pembelajaran. Di dalam RPS tersebut telah disusun identitas
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mata kuliah, capaian pembelajaran, materi ajar, strategi mengajar, alokasi waktu,

etika akademik, sumber belajar dan evaluasi penilaian. Menurut Badan Standar

Nasional Pendidikan (2007: 7) perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus

(RPS) yang memuat identitas mata pelajaran/kuliah, materi ajar, alokasi waktu,

metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan sumber

belajar.

Pada capaian pembelajaran, Program Studi Pendidikan Biologi telah

menetapkan capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah

lulus dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Dari capaian pembelajaran lulusan

Program Studi tersebut maka dirumuskanlah ke dalam capaian pembelajaran

lulusan mata kuliah yang harus diwujudkan oleh mahasiswa yang mengambil

mata kuliah Struktur hewan .
Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran
1 Guru Biologi

Profesional
a) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi

biologi serta keilmuan biologi dalam pembelajaran biologi
berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan sehingga
menghasilkan desain pembelajaran sesuai dengan perkembangan
IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan karakteristik
lingkungannya

b) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi
biologi serta keilmuan biologi dalam melaksanakan pembelajaran
biologi yang inovatif dengan berbagai pendekatan, strategi, metode,
dan teknik pembelajaran sehingga peserta didik mampu mencapai
tujuan pendidikan serta memformulasikan penyelesaian masalah
prosedural khususnya dalam bidang kependidikan biologi dengan
memanfaatkan sumber belajar berbasis IPTEKS dan berorientasi
pada kecakapan hidup berdasarkan.

c) Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi berdasarkan
pada prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang tertuang dalam
Standar Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan data yang
berguna untuk berbagai tujuan.

d) Mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik dalam
pembelajaran biologi, pemberian tindak lanjut serta pelaporannya,
berdasarkan analisis data asesmen

e) Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran biologi
di kelas maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
yang dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif

f) Mampu bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai guru serta
menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga
dan percaya diri menjadi guru, dan berkomunikasi secara efektif,
berlandaskan kode etik guru, baik di kelas, sekolah, maupun di
masyarakat.

g) Cerdas memilah dan memilih media dan alat evaluasi sesuai
kurikulum yang diajarkannya dengan mengamalkan nilai transparansi
dan menumbuhkan karakter peserta didiknya.

h) Mampu menjadi model bagi pembelajar sebagai warga negara yang
religius, toleran, dan bertanggung jawab.

i) Mampu berkomunikasi lisan dan tulis serta memiliki integritas dan
kedisiplinan yang tinggi.

j) Memiliki semangat melayani dan bersaing secara sehat serta
memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat,
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran
bangsa, dan Negara).

2 Pengelola Lembaga
Pendidikan

a) Menguasai konsep teoritis pendidikan secara umum dan konsep
teoritis kependidikan biologi secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural khususnya dalam
bidang kependidikan biologi.

b) Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya pembelajaran
dengan menggunakan ilmu kependidikan biologi dalam
penyelenggaraan kelas, laboratorium, sekolah, dan Lembaga
Pendidikan dan mengevaluasi aktivitasnya secara komprehensif dan
berorientasi pada life skill.

c) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data.

d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung
jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

e) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya

f) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian
pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya

g) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri

h) Mampu bekerja sama dalam tim, teman sejawat, masyarakat dan
lingkungan multikultural.

i) Memiliki jiwa dan semangat inovatif, proaktif, dan berani
menanggung risiko untuk peningkatan kualitas pekerjaan.

j) Memiliki kepribadian terbuka untuk mengembangkan jejaring.
3 Peneliti Bidang

Pendidikan Biologi
a) Mampu memecahkan masalah pembelajaran biologi melalui

penelitian sesuai dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan
peserta didik, dan karakteristik lingkungan

b) Mampu mengkomunikasikan hasil-hasil pemecahan masalah
pembelajaran biologi dalam berbagai forum formal maupun informal
untuk membantu upaya peningkatan mutu pembelajaran biologi.

c) Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran biologi
di kelas maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran
yang dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif.

d) Menguasai metodologi penelitian pendidikan Biologi
e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
f) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
g) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang

keahliannya secara mandiri.
4 Bioenterpreneur a) Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan

dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan
memanfaatkan kemajuan IPTEKS untuk mendukung
terselenggaranya pembelajaran biologi.

b) Mampu menerapkan konsep biologi dalam mengembangkan produk-
produk biologi yang bernilai komersial dengan memanfaatkan
kemajuan IPTEKS untuk mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta membuka peluang lapangan kerja baru.

c) Mampu menerapkan konsep biologi dalam pengelolaan limbah
menjadi produk komersial dengan memanfaatkan IPTEKS untuk
mendukung pengendalian lingkungan.

d) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan
kewirausahaan.

e) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;

f) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta
memiliki sikap ilmiah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.

5 Laboran Biologi a) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi
biologi serta keilmuan biologi dalam pelaksanaan praktikum pada
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No Profil Lulusan Capaian Pembelajaran
pembelajaran biologi berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan
sehingga menghasilkan desain praktikum dalam pembelajaran sesuai
dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik dan
karakteristik lingkungannya

b) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi
biologi serta keilmuan biologi dalam melaksanakan praktikum pada
pembelajaran biologi yang inovatif dengan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik praktikum sehingga peserta didik
mampu mencapai tujuan pendidikan serta memformulasikan
penyelesaian masalah prosedural khususnya dalam bidang
kependidikan biologi dengan memanfaatkan sumber belajar berbasis
IPTEKS dan berorientasi pada kecakapan hidup.

c) Menguasai keterampilan kerja dan manajemen laboratorium untuk
Sekolah Menengah

d) Cerdas memilah dan memilih materi, alat, bahan dan metode
praktikum sesuai kurikulum, materi pembelajaran dan sarana
prasarana penunjang untuk menumbuhkan karakter peserta didik
serta memodifikasi metode dan alat menyesuaikan dengan
ketersediaan sarana dan prasarana.

e) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta
memiliki sikap ilmiah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.

f) Mampu berkomunikani lisan dan tulis serta memiliki integritas dan
kedisiplinan yang tinggi.

IV. PEMBAHASAN

Dari capaian pembelajaran lulusan yang harus dimiliki oleh mahasiswa

Program Studi Pendidikan Biologi setelah lulus dari STKIP PGRI Sumatera Barat.

Maka telah dirumuskan capaian yang harus dimiliki oleh lulusan mata kuliah

Struktur hewan. Berikut ini merupakan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah

yang harus dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi setelah

lulus dari mata kuliah Struktur hewan , yaitu:

1) Sikap dan Tata nilai:

Setelah mempelajari Struktur hewan , mahasiswa memiliki sikap serta tata

nilai, sebagai berikut:

a) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

b) Mampu menjadi model bagi pembelajar sebagai warga negara yang religius,

taat hukum, toleran, dan bertanggung jawab.

c) Mampu berkomunikasi lisan dan tulis serta memiliki integritas dan

kedisiplinan yang tinggi.

d) Memiliki semangat melayani dan bersaing secara sehat serta memiliki

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, dan

Negara).

2) Keterampilan Umum
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Setelah mempelajari Struktur hewan , mahasiswa memiliki keterampilan,

sebagai berikut:

a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, bermutu dan

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan

b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

c) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada

dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara

mandiri.

3) Keterampilan Khusus

Setelah mempelajari Struktur hewan , mahasiswa memiliki keterampilan,

sebagai berikut:

a) Mampu mencoba, mengurai, dan merangkai beberapa struktur tubuh

vertebrata dalam kegiatan praktikum.

b) Mampu memecahkan masalah pembelajaran biologi melalui penelitian sesuai

dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan

karakteristik lingkungan.

c) Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi berdasarkan pada

prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang tertuang dalam Standar Nasional

Pendidikan sehingga menghasilkan data yang berguna untuk berbagai tujuan.

d) Mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran

biologi pemberian tindak lanjut serta pelaporannya, berdasarkan analisis data

asesmen.

e) Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran biologi di kelas

maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan

secara mandiri maupun kolaboratif

4) Penguasaan Pengetahuan

Setelah mempelajari struktur hewan , mahasiswa memiliki pengetahuan,

sebagai berikut:
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a) Mampu menjelaskan prinsip dasar struktur tubuh vertebrata dari tingkat

jaringan sampai tingkat organ, yang mencakup: jaringan dasar, sistem

integumen, sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan (organ dan enzim),

sistem respirasi, sistem sirkulasi (darah dan limfatik), sistem ekskresi, sistem

reproduksi, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem indra.

b) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi biologi serta

keilmuan biologi dalam pembelajaran biologi berdasarkan pada Standar

Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan desain pembelajaran sesuai

dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan

karakteristik lingkungannya

c) Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi biologi serta

ilmu biologi dalam melaksanakan pembelajaran biologi yang inovatif dengan

berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sehingga

peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan serta memformulasikan

penyelesaian masalah prosedural khususnya dalam bidang kependidikan

biologi dengan memanfaatkan sumber belajar berbasis IPTEKS dan

berorientasi pada kecakapan hidup.

Untuk mewujudkan capaian-capaian pembelajaran tersebut maka

dilakukan proses pembelajaran tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan (1

semester). Menurut Sanjaya (2010: 9-10) proses pembelajaran pada hakikatnya

diarahkan untuk membelajarkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, persoalan tujuan merupakan

persoalan tentang misi dan visi suatu lembaga pendidikan. Menurut Lufri dkk.,

(2007: 1) proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaktif yang bernilai

edukatif. Interaksi edukatif ini terjadi antara pendidik dan peserta didik, antara

sesama peserta didik dan antara peserta didik dengan lingkungannya. Interaksi ini

perlu dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang optimal sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Untuk merancang proses pembelajaran yang bersifat interaksi edukatif ini,

maka digunakan strategi pembelajaran yang tepat dan variatif agar terbentuk

suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan menyenangkan. Menurut Lufri

dkk., (2007: 2) secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara, kiat untuk
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bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Bila

dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai cara atau

pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan atau

digariskan (capaian pembelajaran). Pada RPS, bentuk pembelajaran yang

digunakan sudah bervariasi, yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi klasikal,

pemberian tugas kelompok dan pemberian tugas mandiri serta kegiatan praktikum.

Untuk kegiatan praktikum Struktur hewan , dilakukan di luar jam tatap muka,

yaitu di laboratorium zoologi yang dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan.

Kegiatan praktikum yang membutuhkan penuntun/handout/modul

praktikum yang mampu untuk mengarahkan mahasiswa dalam menemukan

informasi secara mandiri untuk mewujudkan capaian pembelajarannya. Menurut

KBBI daring penuntun/handout/modul merupakan standar atau satuan pengukur;

satuan standar yang bersama-sama dengan yang lain digunakan secara bersama;

satuan bebas yang merupakan bagian dari struktur keseluruhan; komponen dari

suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu; unit

kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri; kegiatan program belajar-

mengajar yang dapat dipelajari oleh peserta didik dengan bantuan yang minimal

dari guru pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yang akan dicapai secara jelas,

penyediaan materi pelajaran, alat yang dibutuhkan, serta alat untuk penilai,

mengukur keberhasilan murid dalam penyelesaian pelajaran.

Penuntun praktikum yang selama ini digunakan oleh dosen struktur hewan

Program Studi Pendidikan Biologi, masih belum menunjang proses pembelajaran

karena belum menggunakan pendekatan pembelajaran, dan perlu juga untuk

mengetahui bagaimana penuntun praktikum yang sesuai dengan kebutuhan

mahasiswa sehingga diharapkan mahasiswa tersebut dapat bekerja secara mandiri

atau berkelompok dan mampu untuk menganalisis hasil praktikumnya karena

ditunjang oleh adanya pendekatan pembelajaran sesuai dengan capaian

pembelajaran yang diharapkan..

Dari hasil analisis kebutuhan kurikulum di atas dapat diketahui, bahwa

untuk mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah Struktur hewan, dibutuhkan

penuntun praktikum yang menyusun kegiatan-kegiatan praktikumnya sesuai
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dengan pembagian sistem tubuh vertebrata, sehingga mahasiswa bisa mengamati

dan melakukan komparasi langsung terhadap sistem tubuh vertebrata tersebut.

Untuk mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan menganalisis, kritis dan

logis maka disusunlah penuntun yang mempunyai langkah kerja ilmiah, memiliki

capaian pembelajaran yang sesuai dengan RPS, dan harus mampu menuntun

mahasiswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Sintaks yang cocok

dengan capaian pembelajaran dan prosedur kerja ilmiah tersebut adalah dengan

menggunakan pendekatan inkuiri bebas yang dimodifikasi, maka penuntun

praktikum yang dianggap cocok dengan capaian pembelajaran adalah penuntun

praktikum Struktur hewan yang menggunakan pendekatan inkuiri bebas yang

dimodifikasi (modified free inquiry).

V. KESIMPULAN

Dari hasil analisis kebutuhan kurikulum maka dapat disimpulkan bahwa

mata kuliah struktur hewan Program Studi Pendidikan Biologi membutuhkan

pengembangan penuntun praktikum struktur hewan menggunakan pendekatan

inkuiri bebas yang dimodifikasi agar capaian pembelajaran yang telah dirumuskan

oleh mata kuliah struktur hewan dapat tercapai dengan baik.
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ABSTRACT

This study aimed to determine the relationship of empowerment internet as a
source of learning with the learning outcomes students of class 2012/2013 on
Biology Department, State University of Medan. The population in this study
were all students reguler of class 2012/2013 Biology Departement, State
University of Medan. Samples in this study as many 173 people. This type of
research was descriptive with questionnaires and documentation of the learning
outcomes of study students as a means of collected research data. Based on the
analysis of the data knew that the form of the regression equation Y = 3.17 +
0,00082X was linear regression, where Fvalue< Ftable (0,04 <1,51) with a confidence
level of 0.05. From the calculation of the correlation coefficient r = 0.021 obtained
by determination index I = 0,044%, meaning that there was a positive correlation,
but not significant means there was no relationship between the empowerment of
the internet as a source of learning with the learning outcomes of students on
Biology Departement, University of Medan which contributes 0.044% and not
there was a correlation between empowerment internet with student results. To
test the hypothesis obtained tvalue<ttable (0.274 <1.973) so that in tested the
hypothesis Ho is accepted while rejected Ha.

Keywords: empowerment internet, learning outcomes student’s

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan internet
sebagai sumber belajar dengan hasil belajar mahasiswa angkatan 2012/2013 pada
mata kuliah bidang studi di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Medan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan biologi reguler
angkatan 2012/2013 Universitas Negeri Medan. Sampel pada penelitian ini
sebanyak 173 orang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan kuisioner

mailto:dwiuntari59@gmail.com
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sebagai alat pengumpulan data dan dokumentasi hasil belajar mata kuliah bidang
studi mahasiswa sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan analisis data
diketahui bahwa bentuk persamaan regresi Y = 3,17 + 0,00082X merupakan
regresi linier, dimana Fhitung<Ftabel (0,04<1,51) dengan taraf kepercayaan 0,05.
Dari perhitungan koefisien korelasi didapat r= 0,021 dengan indeks determinasi I=
0,044%, artinya ada korelasi yang positif namun tidak signifikan berarti tidak ada
hubungan antara pemberdayaan internet sebagai sumber belajar dengan hasil
belajar mahasiswa Jurusan Biologi Universitas Negeri Medan yang memberi
kontribusi 0,044% dan tidak ada korelasi antara pemberdayaan internet dengan
hasil belajar mahasiswa. Untuk pengujian hipotesis diperoleh thitung<ttabel
(0,274<1,973) sehingga dalam pengujian hipotesis Ho diterima sekaligus menolak
Ha.

Kata kunci: pemberdayaan internet, hasil belajar

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat tidak dapat dilepaskan dari

kehadiran dan kemajuan teknologi informasi. Media teknologi informasi telah

menjadi sarana dalam memenuhi kebutuhan informasi yang kita inginkan tidak

terkecuali dalam bidang pendidikan. Menurut Prawiradilaga dan Siregar (2008),

pemberdayaan teknologi dalam dunia pendidikan dinegara kita, telah masuk

kejenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kehadiran dan

kemajuan teknologi di era komunikasi global dewasa ini telah memberikan

peluang dan perluasan interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa

dengan mahasiswa lainnya, antara mahasiswa dan sumber-sumber belajar dapat

terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Salah

satu produk teknologi yang dapat digunakan sebagai sarana informasi adalah

internet (Zainuddin, 2006).

Adanya internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses

kini semakin mudah. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah

lagi. Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses

perpustakaan di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri (digital library).

Setidaknya ada enam fungsi internet yang dapat kita manfaatkan: sebagai alat

komunikasi, sebagai akses informasi, sebagai media pendidikan dan pembelajaran,

sebagai tambahan dalam penambahan referensi, sebagai pelengkap dalam

informasi dan sebagai fungsi pengganti dalam bidang perkuliahan (Munir, 2008).



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 154

Dengan bantuan internet, proses penyampaian dan penyajian materi

pembelajaran maupun gagasan dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan

karena dengan mudahnya sumber-sumber ilmu pengetahuan dapat dicari dengan

aplikasi-aplikasi yang ditawarkan oleh dunia teknologi. Salah satu fungsi internet

yang sangat diminati sekarang ini adalah tersedianya layanan penelusuran

terhadap informasi ilmiah, yang terdapat pada artikel-artikel ilmiah ataupun

jurnal-jurnal elektronik. Misalnya pengaksesan dengan e-book, e-jurnal, alamat-

alamat web yang tersedia maupun blog-blog yang secara gratis dapat

dimanfaatkan. Melalui internet penelusuran terhadap informasi secara elektronik

akan lebih mudah dan cepat dibandingkan penelusuran terhadap jurnal-jurnal

cetak.

Menurut Candrawati (2013), ada hubungan positif dan signifikan antara

pemanfaatan internet sebagai sumber belajar dengan prestasi belajar dengan r =

0,542 sedangkan menurut Evitasari (2014), 87% dari 37 responden menyatakan

sering menggunakan internet sebagai sumber belajar karena dianggap membantu

proses perkuliahan, hal ini menunjukkan penggunaan internet sebagai sumber

belajar berhubungan dengan pemahaman belajar.

Selain itu, bukan hanya informasi yang tersedia sudah cukup banyak dan

mudah dalam pengaksesannya, tapi layanan yang tersedia dalam membantu proses

pemberdayaan ini juga sangat mendukung, yaitu dengan tersedianya jaringan wifi

atau internet gratis di Universitas Negeri Medan di beberapa lokasi seperti di

perpustakaan, biro rektor, ruang dosen FMIPA, di laboratorium, pada Pusat

Komputer (Puskom) serta beberapa tempat lainnya yang tersebar di Universitas

Negeri Medan.

Dari survei awal yang dilakukan peneliti dan wawancara yang dilakukan

dengan beberapa mahasiswa angkatan 2012/2013 Jurusan Biologi Universitas

Negeri Medan, mayoritas mahasiswa akan mengakses internet disaat jam istirahat

karena mereka dapat dengan mudah memperoleh perkembangan informasi yang

ada di internet dengan menggunakan alat komunikasi digital, seperti laptop, tab

ataupun telepon seluler. Selain itu, berdasarkan data hasil belajar mahasiswa yang

dilakukan peneliti terhadap mahasiswa biologi angkatan 2012/2013 di semester

awal diperoleh 65% mahasiswa memperoleh nilai IP antara 2,5-3,0 dimana
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memperoleh nilai yang kurang memuaskan namun mengalami peningkatan pada

semester-semester berikutnya.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk

melihat adanya hubungan antara pemberdayaan informasi yang ada di internet dan

fasilitas yang sudah tersedia dengan hasil belajar pada mahasiswa jurusan biologi

dengan judul “Analisis Hubungan Pemberdayaan Internet Sebagai Sumber Belajar

dengan Hasil Belajar Mahasiswa pada Mata kuliah Bidang Studi di Jurusan

Biologi FMIPA Universitas Negeri Medan”.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri

Medan yang terletak di Jalan Willeam Iskandar Psr. V - Medan. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2015.

B. Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa biologi angkatan

2012/2013 reguler yang berjumlah 173 mahasiswa di Jurusan Biologi FMIPA

Universitas Negeri Medan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang dibuat dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan penelitian,

berupa angket dan dokumentasi.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari tahap persiapan dan

pelaksanaan. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket/kuesioner tertutup.

Langkah persiapan meliputi: 1) Membuat proposal penelitian, 2) Menyusun

angket, menvalidasi lembar angket/kuesioner pada validator ahli, 3) Mengurus

izin melakukan penelitian, 4) Mendata mahasiswa yang menjadi sampel

penelitian. Langkah-langkah pelaksanaan meliputi: 1) Peneliti membagi angket

kepada mahasiswa biologi angkatan 2012/2013, 2) Mengumpulkan data-data

penelitian, 3) Menganalisis data penelitian, 4) Menarik kesimpulan dan 5)

Menyusun laporan hasil penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan hasil angket dan data hasil

belajar mahasiswa.

F. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil angket akan menunjukkan hasil dari

pemberdayaan internet dan dikorelasikan dengan hasil belajar mahasiswa.

III. HASIL

Dari data hasil penelitian pemberdayaan internet sebagai sumber belajar

oleh mahasiswa angkatan 2012/2013 di jurusan biologi Universitas Negeri Medan,

memiliki nilai yang bervariasi, dimana sebagian besar berada pada variasi 91- 96

dengan frekuensi 50 orang (28,9%), skor yang dibawah rata-rata sebanyak 45

orang (26%) dan skor diatas rata-rata sebanyak 86 orang (49,7%). Dari hasil

distribusi frekuensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

internet sebagai sumber belajar oleh mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan

Biologi Universitas Negeri Medan tergolong baik (Tabel 1). Data hasil belajar

mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan Biologi Universitas Negeri Medan,

memiliki nilai yang bervariasi, dimana sebagian besar berada pada variasi 3,27 –

3,48 dengan frekuensi 71 orang (41,0%), skor yang dibawah rata-rata sebanyak 30

orang (17,3%) dan skor diatas rata-rata sebanyak 112 orang (64,7%). Dari hasil

distribusi frekuensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar

mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan Biologi Universitas Negeri Medan

tergolong sangat baik. (Tabel 2).

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data penelitian pemberdayaan internet oleh mahasiswa

sebagai sumber belajar diperoleh bahwa mahasiswa telah memberdayakan

fasilitas serta memanfaatkan informasi yang ada di internet. Hal ini dapat dilihat

dari data penggunaan internet oleh mahasiswa, 98,8% mahasiswa sudah

mengetahui cara pengaksesan informasi dari internet dan menggunakan internet

sebagai sumber belajar. Pengaksesan informasi ini juga didukung oleh adanya

jaringan internet gratis yang ada dikampus, 41,7% mahasiswa memanfaatkan
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jaringan internet gratis yang ada dikampus. Internet mempunyai peluang yang

besar sebagai media pembelajaran karena karakteristiknya yang khas yang dapat

dipergunakan secara luas (Prawiradilaga dan Siregar, 2008). Namun dalam

pemanfaatan wifi yang ada dikampus sebanyak 91 responden (52,6%)

menyatakan bahwa fasilitas wifi dikampus masih kurang maksimal ( Tabel 3).

Penelitian ini juga menghitung data tentang hubungan pemberdayaan

internet dengan hasil belajar mahasiswa angkatan 2012/2013 Jurusan Biologi

Universitas Negeri Medan, dari data yang diperoleh pemberdayaan internet

memiliki korelasi yang positif dengan hasil belajar mahasiswa angkatan

2012/2013 di Jurusan Biologi, namun sangat rendah atau tidak signifikasi, dari

hasil angket diperoleh bahwa internet mempunyai kontribusi 0,044% dengan hasil

belajar dari mahasiswa Jurusan Biologi angkatan 2012/2013 FMIPA Universitas

Negeri Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internet mempunyai

kontribusi yang rendah dalam mendukung hasil belajar dari mahasiswa sedangkan

dalam pemberdayaannya, mahasiswa memberdayakan internet dengan frekuensi

yang tinggi yaitu 90,2% hal ini disebabkan perbedaan frekuensi mahasiswa dalam

memberdayakan internet dimana memiliki frekuensi yang bervariasi dan hasil

belajar yang bervariasi juga dari masing-masing mahasiswa. Dalam hal ini banyak

mahasiswa yang memberdayakan internet dan memperoleh nilai belajar yang

tinggi dalam perkuliahannya, ada mahasiswa yang sedikit memberdayakan

internet namun memiliki nilai yang tinggi dan ada mahasiswa yang

memberdayakan internet dengan frekuensi yang tinggi namun tidak memperoleh

nilai yang memuaskan (Tabel 3).

Dari data angket yang diperoleh ada mahasiswa yang memberdayakan

internet dan memperoleh nilai yang tinggi dalam perkuliahan, hal ini dapat dilihat

dari jawaban yang diperoleh, ada 64 mahasiswa yang selalu dan 92 mahasiswa

yang sering menggunakan internet sebagai sumber belajar dari hasil tersebut ada

146 mahasiswa yang mengunakan internet sebagai sumber belajar hal ini

disebabkan oleh banyaknya referensi yang dapat diperoleh dari internet (Tabel 3),

ada 150 mahasiswa yang setuju bahwa internet mempunyai banyak referensi

informasi biologi yang dapat dipahami (Tabel 4). Salah satu referensi yang dapat

di perdayaan yaitu blog-blog dosen yang membahas tentang biologi, dari hasil
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penelitian ada 95 orang mahasiswa yang sering mengakses blog dosen yang

membahas tentang biologi dan memanfaatkan internet dalam pencarian jurnal

melalui e-book (Tabel 4). Faktor berikutnya yaitu mahasiswa memberdayakan

internet dengan frekuensi yang rendah tetapi memiliki nilai yang tinggi dalam

hasil belajar, hal ini disebabkan masih banyak mahasiswa yang lebih menyukai

mencari informasi dari buku dibandingkan internet, dari hasil angket ada 42

mahasiswa yang memanfaatkan buku dalam menambah informasi mengenai

pembelajaran dan ada 22 mahasiswa yang kurang setuju jika referensi tentang

biologi bisa dengan mudah diperoleh dari internet (Tabel 5). Faktor lainnya yaitu

mahasiswa memberdayakan internet dengan frekuensi tinggi namun tidak

memperoleh nilai yang memuaskan hal ini diperoleh dari hasil angket yang

menyatakan bahwa ada 123 mahasiswa yang mendownload informasi biologi

yang ada diinternet dan hanya 53 mahasiswa yang mencetak informasi tersebut,

hal ini disebabkan karena sebagai mahasiswa menggunakan informasi yang ada di

internet hanya untuk pemenuhan dalam penugasan tidak untuk penambahan

wawasan mengenai pembelajaran biologi. Hasil penelitian juga menunjukkan

bahwa mahasiswa jarang mengakses informasi mengenai biologi melalui ebook

dan jarang melakukan interaksi dengan narasumber atau ahli biologi dalam

menambah wawasan tentang pembelajaran biologi (Tabel 6). Selain itu

ketidakjujuran mahasiswa dalam menjawab angket juga bisa menjadi salah satu

faktor rendahnya hasil kontribusi internet terhadap hasil belajar mahasiswa.

Frekuensi pemberdayaan internet yang tinggi juga tidak menjamin

seseorang dapat fokus dalam mencari informasi tentang pembelajaran yang

dibutuhkan, banyaknya situs-situs yang tersedia menjadikan pembelajaran biologi

bukan menjadi alasaan utama dalam pengaksesan internet. Kekurangan dunia

internet yaitu dapat membahaya penggunanya jika kecanduan terhadap aplikasi-

aplikasi yang ada di internet, banyaknya situs-situs terlarang juga menjadi

kekurangan dunia internet, pengaruh internet juga bisa berdampak pada interaksi

yang akan berkurang antara sesama.
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V. KESIMPULAN

Mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan Biologi Universitas Negeri

Medan memberdayakan internet sebagai sumber belajar dengan persentase 90,2%,

tidak ada hubungan yang signifikan antara pemberdayaan internet sebagai sumber

belajar dengan hasil belajar mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan Biologi

Universitas Negeri Medan dengan r = 0,021 menunjukkan hubungan yang tidak

signifikan akan tetapi pemberdayaan internet memiliki frekuensi yang tinggi,

perbedaan ini disebabkan bervariasinya frekuensi pemberdayaan internet dan hasil

belajar dari masing-masing mahasiswa, pemberdayaan internet sebagai sumber

belajar memberikan kontribusi yang rendah yaitu 0,044% terhadap hasil belajar

matakuliah bidang studi mahasiswa angkatan 2012/2013 di Jurusan Biologi

FMIPA Universitas Negeri Medan.
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DAFTAR TABEL
Tabel 1. Distribusi Pemberdayaan Internet
No. Interval Kelas Jumlah Mahasiswa Persentase Jumlah Mahasiswa(%)
1 67 – 72 5 2,9
2 73 – 78 13 7,5
3. 79 – 84 27 15,6
4. 85 – 90 42 24,3
5. 91 – 96 50 28,9
6. 97 – 102 33 19,0
7. 103 – 108 2 1,2
8. 109 – 114 1 0,6

Jumlah 173 100

Tabel 2. Distribusi Hasil Belajar Mahasiswa
No. Interval Kelas Jumlah Mahasiswa Persentase Jumlah Mahasiswa(%)
1. 2,17 - 2,38 4 2,3
2. 2,39 - 2,60 2 1,2
3. 2,61 - 2,82 3 1,7
4. 2,83 - 3,04 21 12,1
5. 3,05 - 3,26 31 17,9
6. 3,27 - 3,48 71 41,0
7. 3,49 - 3,70 33 19,1
8. 3,71 - 3,92 8 4,6

Jumlah 173 100

Tabel 3. Pemberdayaan Internet
No. Deskriptor No. Item Skor Frekuensi Persentase
1. Meningkatkan pemahaman

terhadap materi biologi dengan
menambah sumber belajar dari
internet.

9 4 83 48,0
3 9 45,6
2 10 5,8
1 1 0,6

10 4 123 71,1
3 42 24,3
2 8 4,6
1 0 0,0

12 4 47 27,2
3 86 49,7
2 39 22,5
1 1 0,6

13 4 60 34,7
3 68 39,3
2 39 22,5
1 6 3,5

14 4 34 19,6
3 111 64,2
2 25 14,5
1 3 1,7

2. Dapat menemukan referensi
belajar dari internet terkait materi
pembelajaran.

15 4 74 42,8
3 88 50,9
2 11 6,3
1 0 0,0

16 4 53 30,6
3 97 56,1
2 23 13,3
1 0 0,0

3. Menemukan referensi sebagai 17 4 30 17,3
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No. Deskriptor No. Item Skor Frekuensi Persentase
perbandingan dalam proses
pembelajaran. Contohnya: saat
praktikum.

3 102 59,0
2 40 23,1
1 1 0,6

18 4 50 28,9
3 73 42,2
2 48 27,7
1 2 1,2

Tabel 4. Pemberdayaan internet
No. Deskriptor No. Item Skor Frekuensi Persentase
1. Meningkatkan pemahaman

terhadap materi biologi dengan
menambah sumber belajar dari
internet.

9 4 83 48,0
3 79 45,6
2 10 5,8
1 1 0,6

10 4 123 71,1
3 42 24,3
2 8 4,6
1 0 0,0

12 4 47 27,2
3 86 49,7
2 39 22,5
1 1 0,6

13 4 60 34,7
3 68 39,3
2 39 22,5
1 6 3,5

14 4 34 19,6
3 111 64,2
2 25 14,5
1 3 1,7

2. Dapat menemukan referensi belajar
dari internet terkait materi
pembelajaran.

15 4 74 42,8
3 88 50,9
2 11 6,3
1 0 0,0

16 4 53 30,6
3 97 56,1
2 23 13,3
1 0 0,0

3. Menemukan referensi sebagai
perbandingan dalam proses
pembelajaran. Contohnya: saat
praktikum.

17 4 30 17,3
3 102 59,0
2 40 23,1
1 1 0,6

18 4 50 28,9
3 73 42,2
2 48 27,7
1 2 1,2

Tabel 5. Pemberdayaan Internet
No. Deskriptor No. Item Skor Frekuensi Persentase
1. Mendownload 19 4 44 25,4

3 79 45,7
2 48 27,7
1 2 1,2

2. Mencetak 20 4 20 11,6
3 33 19,1
2 107 61,8
1 13 7,5
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Tabel 6. Pemberdayaan Internet
No. Deskriptor No. Item Skor Frekuensi Persentase
1. Titik akses penelusuran: web

browsing, e-book, e-journal, hasil
penelitian dll.

21 4 57 33,0
3 85 49,1
2 27 15,6
1 4 2,3

22 4 18 10,4
3 73 42,2
2 67 38,7
1 15 8,7

23 4 90 52,0
3 65 37,6
2 18 10,4
1 0 0,0

2. Relevansi informasi yang
ditemukan di internet.

24 4 24 13,9
3 114 65,9
2 34 19,6
1 1 0,6

25 4 26 15,0
3 120 69,4
2 26 15,0
1 1 0,6
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COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE TWO STAY TWO STRAY

(TSTS) WITH THINK PAIR SHARE (TPS) IN THE MATTER OF
EXCRETION SYSTEM IN CLASS XI IPA OF SMA NEGERI 4 KISARAN

PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA YANG DIAJAR
MENGGUNAKANMODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO
STAY TWO STRAY(TSTS) DENGAN THINK PAIR SHARE(TPS)PADA
MATERI SISTEM EKSKRESI DI KELAS XI IPA SMA NEGERI 4
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ABSTRACT

This study aims to determine the differences of students in learning outcomesthat
use Two Stay Two Stray (TSTS) with Think Pair Share (TPS) learning modelin
the excretion system topic in class XI IPA of SMA Negeri 4 Kisaran academic
year 2014/2015. This research is a quasi experimental design. The study design
using “Pre-test Pos-test Group Design”. Sampling using random sampling and
obtained samples of 79 students that consist of 2 classes. The class of XI IPA 3 is
taught by using the cooperative learning model type Two Stay Two Stray (TSTS)
while the XI IPA 2 is taught by using cooperative learning model Think Pair
Share (TPS). The results showed that the average of students learning outcome
that using TSTS learning model in a number of 78.44 is better than the average of
student learning outcome that using TPS in a number of 73.83. The analysis of
hypothesis test using t tests and the level of confidence α = 0.05 showed that
tcount>ttable (2.097>1.994), that means the Ho is being declined while the Ha is
being accepted. Therefore it showed that the students learning outcome that using
Two Stay Two Stray (TSTS) learning model is better than the students learning
outcome that using Think Pair Share (TPS) learning model in excretion system
topic in class XI IPA of SMA Negeri 4 Kisaran academic year 2014/2015 and
differsignificantly at α = 0.05

Keywords: student learning results, Think Pair Share (TPS), Two Stay Two Stray
(TSTS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang
diajar menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) dengan
Think Pair Share (TPS) pada materi pokok sistem ekskresi di kelas XI IPA SMA
Negeri 4 Kisaran Tahun Pembelajaran 2014/2015. Penelitian ini merupakan
penelitian Quasi Eksperimen. Rancangan penelitian menggunakan pola “Pretes

mailto:fitriatul3443@gmail.com
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Postes Group Design”. Pengambilan sampel menggunakan teknik random
sampling (sampel acak) dan didapatkan sampel berjumlah 79 orang terdiri dari 2
kelas. Dimana Kelas XI IPA 3 diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS), dan kelas XI IPA 2 diajar
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Hasil
penelitian menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar siswa dengan model
pembelajaran TSTS adalah 78,44 lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar
siswa dengan model pembelajaran TPS dengan rata-rata 73,83. Analisis pengujian
hipotesis menggunakan uji t dan taraf kepercayaan α = 0,05 menunjukkan thitung >
ttabel (2,097 > 1,994), yang berarti dalam penelitian ini Ho ditolak sedangkan Ha
diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajar
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
pada materi pokok sistem ekskresi di kelas XI IPA SMA Negeri 4 Kisaran Tahun
Pembelajaran 2014/2015 lebih baik dibandingkan dengan Think Pair Share (TPS)
dan berbeda secara signifikan pada α = 0,05

Kata kunci : hasil belajar siswa, Think Pair Share (TPS), Two Stay Two Stray
(TSTS)

I. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang hebat.

Tuntutan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan

mutlak harus dilakukan. Harapan untuk mendapatkan manusia yang unggul

melalui pendidikan ternyata mendapat kendala. Salah satu kendala tersebut

disebabkan kurang kreatifitasnya guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di

sekolah. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan mengubah siswa agar dapat

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelajar sebagai bentuk perubahan

perilaku hasil belajar. Berbagai upaya yang dilakukan untuk keberhasilan

pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan

menghasilkan generasi yang berprestasi.

Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pengembangan proses

pembelajaran merupakan masalah yang selalu menuntut perhatian. Guru

diharapkan mampu menciptakan kondisi proses pembelajaran yang dapat

melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental sehingga siswa dapat

termotivasi dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus melakukan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran sehingga tidak sekedar menyajikan materi, tetapi juga

perlu menggunakan metode yang sesuai, disukai, dan mempermudah pemahaman

siswa. Salah satu inovasi yang mengiringi perubahan paradigma pembelajaran
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yang semula berpusat pada guru (teacher-centered) beralih berpusat pada siswa

(student-centered) yaitu adanya model pembelajaran Inovatif-Progresif atau

disebut praktik belajar (Trianto 2010).

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 4 Kisaran permasalahan yang

terlihat yaitu kualitas pembelajaran yang masih kurang memuaskan, antara lain (1)

guru telah menggunakan metode pembelajaran, seperti metode ceramah, tanya

jawab, dan diskusi tetapi hasil belajar belum juga memuaskan; (2) Siswa

cenderung kurang berani untuk bertanya pada guru. (3) Kerjasama siswa masih

kurang, karena tidak adanya kegiatan diskusi yang inovatif dalam kelas, sehingga

interaksi antar siswa dan antara guru dengan siswa masih rendah; (4) Sebagian

siswa masih diam dan tidak antusias belajar biologi dan; (5) Motivasi siswa masih

rendah terlihat dari kurangnya semangat dalam belajar biologi. Permasalahan-

permasalahan di atas mengakibatkan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai di

bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 68-73, dimana KKM yang

ditetapkan di SMA Negeri 4 Kisaran untuk pelajaran Biologi yaitu 78.

Berdasarkan hasil observasi maka sangat penting adanya upaya untuk

mengurangi permasalahan-permasalahan dalam meningkatkan hasil belajar

biologi siswa yaitu dengan mengembangkan model-model pembelajaran yang

inovatif. Salah satunya yaitu model pembelajaran kooperatif dan memberi

kesempatan kepada siswa untuk ikut berperan secara aktif dalam proses belajar

mengajar. Wena (2011) menjelaskan bahwa melalui pembelajaran kooperatif akan

memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa

dalam tugas-tugas yang terstruktur dan siswa akan menjadi sumber belajar bagi

temannya yang lain. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi

diantaranya tipe yang seharusnya merupakan bagian dari kumpulan strategi guru

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif, antara lain yaitu Two Stay

Two Stray (TSTS), Student Team Achivement Divison (STAD), Jigsaw, Team

Games Tournaments (TGT), Think Pair Share (TPS), Numbered Head Together

(NHT) dan lain sebagainya.

Dari berbagai model yang ada, peneliti tertarik menggunakan model

kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS) dan Think Pair Share (TPS) hal ini

disebabkan Pembelajaran TSTS memiliki persamaan dengan pembelajaran TPS,
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persamaanya terletak pada proses pembelajarannya, kedua pembelajaran ini sama-

sama kerja tim yang menuntut siswa untuk kerja sama, selain itu kedua

pembelajaran ini siswa yang lebih aktif sehingga guru hanya sebagai fasilitator.

Karena unsur kesamaan ini peneliti ingin melihat perbedaannya ketika digunakan

di kelas yang tingkat kemampuannya sama. Fitriyah, dkk. (2012) melaporkan

bahwa hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray terjadi

peningkatan hingga mencapai 93,3%. Rusmaryanti (2013) juga melaporkan

bahwa rata-rata hasil belajar biologi siswa pada siklus I (ranah kognitif = 7,64)

atau meningkat sebesar 1,36 dari nilai awal.

Slameto (2010) menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu proses

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam

memenuhi kebutuhannya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara baru,

keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu tersebut dalam interaksi dengan

lingkungannya. Dari proses belajar pada akhirnya akan menuntut hasil yang

diinginkan. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang setelah ia

mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu. Perubahan perilaku sebagai hasil

belajar memiliki ciri yaitu (1) perilaku baru berupa kemampuan aktual, dan (2)

kemampuan tersebut diperoleh dari peristiwa belajar. Untuk mencapai hasil yang

diinginkan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah model

pembelajaran yang digunakan dalam kelas. Jika model yang digunakan tepat

maka hasil belajar akan baik (Mursid 2013).

Suprijono (2010) menjelaskan bahwa model pembelajaran Two Stay Two

Stray (dua tinggal dua tamu) merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa

belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya, kemudian dua

siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua anggota kelompok lain

yang tinggal. Dalam model pembelajaran Two Stay Two Stray (dua tinggal dua

tamu), siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran. Shoimin (2014) prosedur pelaksanaan TSTS, masing-

masing kelompok menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan.

Kemudian 2 dari 4 anggota dari masing-masing kelompok meninggalkan
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kelompoknya dan bertamu ke kelompok yang lain secara terpisah, sementara 2

anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan

informasi mereka ke tamu mereka. Setelah memperoleh informasi dari 2 anggota

yang tinggal, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok masing-masing dan

melaporkan temuannya dari kelompok lain yang dikunjungi.

TPS (Think Pair Share) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. TPS (Think Pair Share)

menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil (2-6) dan

lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individu

(Shoimin 2014). Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair

Share sebagai berikut: (a) thinking (berpikir), guru mengajukan pertanyaan yang

terkait dengan pelajaran dan siswa diberi waktu untuk memikirkan sendiri

pertanyaan secara mandiri untuk beberapa saat, (b) Pairing (berpasangan), guru

meminta kepada siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang

telah dipikirkan, (c) Sharing (berbagi), guru meminta pasangan-pasangan tersebut

untuk berbagi atau bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa

yang telah mereka bicarakan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah ada

perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Think Pair Share (TPS) pada

materi pokok sistem eksresi di kelas XI IPA SMA Negeri 4 Kisaran? Penelitian

ini bertujuan untuk mengukur perbedaan hasil belajar siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS)

dengan Think Pair Share (TPS) pada materi pokok sistem eksresi di Kelas XI IPA

SMA Negeri 4 Kisaran.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kisaran berlokasi di Jl.

Pondok Indah No. 1 Kisaran, Kab. Asahan dilaksanakan pada bulan Februari

2015 – Maret 2015.
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B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini seluruh Kelas XI IPA SMA Negeri 4 Kisaran

Tahun Pembelajaran 2014/2015 yang berjumlah 154 orang dari 4 kelas. Kelas

yang digunakan sebagai sampel yaitu kelas XI-IPA 3 sebagai kelas eksperimen

I diajar menggunakan model pembelajaran TSTS yang berjumlah 39 orang dan

kelas Eksperimen II diajar menggunakan model pembelajaran TPS yang

berjumlah 40 orang, yang dipilih secara random sampling (sampel acak).

Rangcangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi

eksperimen. Penelitian ini didesain dengan Pretes Postes Group Design.

C. Variabel Penelitian

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan model

pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan model pembelajaran kooperatif tipe

TPS dan variabel terikat adalah hasil belajar siswa pada materi pokok sistem

ekskresi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa test berbentuk

pilihan berganda yang dilakukan diawal (pretest) dan diakhir (post test) dengan

jumlah soal sebanyak 30 butir, setiap soal memiliki 5 option dan setiap

jawaban yang benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0.

Sebelum digunakan instrumen harus divalidasi terlebih dahulu untuk

mengetahui kelayakan instrumen yang digunakan. Untuk melihat kelayakan

instrumen penelitian dilakukan uji kelayakan data berupa validitas, reliabilitas,

daya beda dan tingkat kesukaran tes yang akan dilaksanakan di SMA N 4

Kisaran pada kelas XII.

E. Analisis Penelitian

Setelah instrument dinyatakan layak maka dilanjutkan dengan uji

persyaratan data yang terdiri dari uji normalitas untuk mengetahui apakah

sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka

dilakukan uji Lillefors dan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui

apakah sampel yang diambil varians homogen atau tidak (Sudjana 2001).

Setelah data dinyatakan normal dan homogen maka dilanjutkan dengan uji

hipotesis digunakan uji signifikansi yaitu uji t dengan taraf signifikan  = 0,05,
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dengan derajat kebebasan (dk)=n1+n2 - 2. Jika thitung> ttabelmaka Ho ditolak dan

Ha diterima dan sebaliknya jika thitung< ttabel Ho diterima dan Ha ditolak.

III. HASIL

Nilai hasil belajar siswa (postes) pada kelas TSTS sebesar rata-rata 78,44

dengan simpangan baku (SD) sebesar 10,19, sedangkan pada kelas TPS diketahui

nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 73,83 dengan simpangan baku (SD)

sebesar 9,48 (Tabel 1).

Setelah di dapatkan data hasil penelitian, selanjutnya dilakukan uji

persyaratan data. Hasilnya menunjukkan bahwa data hasil belajar kedua sampel

berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama (homogen), dengan

demikian dapat dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perbedaan

hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Two Stay Two Stray (TSTS) dan Think Pair Share (TPS) pada materi pokok

sistem ekskresi, maka dilakukan analisis data penelitian dari hasil tes. Dari

analisis data hasil tes siswa dapat ditentukan kriteria penggolongan hasil belajar

kognitif (Tabel 2).

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa model pembelajaran TSTS dan

TPS sama-sama meningkatkan hasil belajar siswa.Selanjutnya dilakukan uji

hipotesis, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji beda (uji-t) dengan taraf

signifikan α = 0,05. Uji-t dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata hasil

belajar siswa atau hasil belajar siswa setelah memperoleh pembelajaran dengan

perlakuan yang berbeda. Dari hasil perhitungan datadidapat nilai akhir siswa

dengan rata-rata pada kelas TSTS sebesar 78,44 dengan SD sebesar 10,19 dan

pada TPS sebesar 73,83 dengan SD sebesar 9,48. Varians gabungan untuk kedua

data postes tersebut adalah sebesar 9,83 (Tabel 3).

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji-t di atas, diperoleh thit sebesar

2,097 sedangkan ttab (dk = 77) pada taraf signifikansi 0,05 adalah 1,994. Hal ini

berarti, thit lebih besar dari ttab (thit> ttab), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima.

Dengan demikan, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan hasil belajar biologi siswa kelas XI di SMA Negeri 4 Kisaran yang

diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray
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(TSTS) dengan yang diajar menggunakan model pembelajaran Think Pair Share

(TPS).

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian dapat dijelaskan beberapa hal

yang menyangkut penelitian ini. Nilai akhir siswa setelah dilakukan perlakuan

pada kelas TSTS didapat rata-rata sebesar 78,44 dan pada kelas TPS sebesar

73,83. Berdasarkan nilai tersebut terjadi kenaikan nilai siswa setelah dilakukan

perlakuan model pembelajaran pada kelas TSTS dan kelas TPS. Setelah semua

data yang terkumpul normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji hipotesis

menggunakan uji-t.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji t, diperoleh thitung sebesar

2,097 dengan harga ttabel adalah 1,994 (dengan interpolasi) pada taraf signifikasi α

= 0,05 dan dk = 77. Dengan ini diperoleh harga thitung> ttabel yang berarti bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima pada taraf kepercayaan 95% berarti ada perbedaan antara

hasil belajar biologi siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Think Pair Share (TPS) pada

materi pokok sistem ekskresi di Kelas XI IPA SMA Negeri 4 Kisaran. Dari

analisis data penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS) lebih baik

dibandingkan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Hal ini

sejalan dengan pernyataan Lindhawati (2014) bahwa kelas perlakuan TSTS

mendapat nilai rata-rata 80,50 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas TPS yang

mendapat nilai rata-rata 76,95. Kemudian Novita (2014) juga menyatakan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) hasil

belajar meningkat hingga mencapai 66,65% masih dalam kategori rendah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar mengalami

peningkatan dengan model pembelajaran TSTS maupun TPS. Menurut Dimyati

dan Mudjiono (2013) ketercapaian hasil belajar dipengaruhi oleh faktor dari

dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Pada penelitian ini keberhasilan

pembelajaran dibuktikan dengan menggunakan model pembelajaran yang

merupakan salah satu faktor dari luar (eksternal). Model pembelajaran dapat
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meningkatkan faktor-faktor lain baik internal atau eksternal. Hal ini didukung

oleh pernyataan Fitriyah, dkk. (2012) bahwa hasil belajar siswa menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray mengalami peningkatan

hingga mencapai 93,3%. Ismawati dan Hindarto (2011) juga melaporkan bahwa

ketuntasan hasil belajar siswa sudah mencapai KKM dengan pembelajaran TPS

dengan nilai rata-rata kelas meningkat dari siklus 1 yaitu dari 75,75 menjadi 84,5

dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 88% pada siklus 1 dan 98% pada

siklus II. Rusmaryanti (2013) juga menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar

biologi siswa pada siklus I (ranah kognitif = 7,64 atau meningkat sebesar 1,36 dari

nilai awal.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang mendukung di atas dan yang

dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pembelajaran dengan TSTS lebih

baik dibandingkan dengan Think Pair Share (TPS). Hal ini disebabkan karena

penempatan model sesuai dengan karakteristik siswa di dalam kelas, artinya

faktor eksternal dan internal dalam lingkungan kelas dengan penggunaan TSTS

tepat. Selain itu model ini juga menuntut siswa lebih bertanggung jawab, belajar

siswa menjadi lebih bermakna karena materi yang di bahas berulang-ulang

dijelaskan, siswa lebih aktif, siswa lebih berani mengungkapkan pendapatnya,

menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa, membantu meningkatkan

minat dan prestasi belajar.

Faktor-faktor yang menyebabkan nilai pembelajaran TPS lebih rendah

karena penempatan model tidak sesuai dengan karakteristik atau faktor eksternal

dan internal kelas maupun anak. Model ini menuntut siswa meningkatkan daya

nalar siswa, daya kritis siswa, dan daya analisis siswa terhadap suatu

permasalahan, meningkatkan kerja sama antara siswa karena mereka dibentuk

dalam kelompok, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan

menghargai pendapat orang lain. Sedangkan siswa di dalam kelas kurang mampu

memenuhi tuntutan model TPS tersebut. Kelemahan dari model TPS adalah sulit

menentukan permasalahan yang cocok dengan tingkat pemikiran siswa. Siswa

tidak terbiasa untuk diajak berpikir terlebih dahulu untuk memecahkan masalah

secara individu, dan sulit mengkondisikan kelas untuk proses berpikir sendiri

kemudian berkelompok (Istarani2012).
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Disarankan untuk peneliti selanjutnya jika ingin menggunakan model

pembelajaran baik TSTS dan TPS permasalahan yang disusun harus

membangkitkan berpikir kritis siswa dan sebaiknya mengkolaborasikan kedua

model ini dengan media ataupun model yang bersifat evaluasi.

V. KESIMPULAN

Hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) dengan rata-rata hasil belajar 78,44 ±

10,19 pada materi pokok sistem ekskresi di kelas XI-IPA SMA Negeri 4 Kisaran

Tahun Pembelajaran 2014/2015 lebih baik dibandingkan dengan Think Pair Share

(TPS) dengan rata-rata73,83 ± 9,48 dan berbeda secara signifikan pada α = 0,05.
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DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbedaan Nilai Hasil Belajar Siswa pada Kelas TSTS dan TPS

Nilai
Two Stay Two Stray (TSTS) Think Pair Share (TPS)

F 1 SD F 2 SD

60 0

8,44 10,19

4

73,83 9,48

63 4 5
67 5 5
70 3 4
73 3 4
77 6 3
80 3 7
83 3 2
87 2 2
90 4 4
93 6 0

Jumlah 39 - - 40 - -

Tabel 2. Kriteria Pencapaian Kognitif Siswa

Nilai Kategori Frekuensi Siswa
TSTS TPS

90-100 Sangat tinggi 10 4
80-89 Tinggi 8 11
70-79 Sedang 12 11
60-69 Rendah 9 14
≤ 59 Sangat rendah - -
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Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Data Postes Siswa
Kelompok Data Nilai

Rata-rata
thitung ttabel Kesimpulan

TSTS Postes 78,44 2,097 1,994 Ada perbedaanTPS Postes 73,83
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ANALISIS MISKONSEPSI SISWA PADA KONSEP SISTEM
PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA DENGAN

MENGGUNAKAN PETA KONSEP

ANALYSIS OF STUDENT’S MISCONCEPTION IN DIGESTIVE SYSTEM
FOOD IN HUMANS CONCEPT USING CONCEPT MAP

Ririn Dwi Astuti dan Tri Harsono
Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate, Medan, Indonesia, 20221
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ABSTRACT

The research aimed to obtain the description of was level of student percentage
experienced of misconception in digestive system food in humans concept in class
XI IPA SMA Negeri 1 Pegajahan Academic Year 2014/2015. The population in
this study were all students of class XI IPA in SMA Negeri 1 Pegajahan total 78
students. Samples were taken by random sampling techniques as much as 50% of
the total population. The total number of samples is 39 students. The material
used to analyze misconceptions was a concept that has been studied, namely
digestive system food in humans concept. The instrument used was a concept map
reference. The data were analyzed with quantitative and qualitative descriptive
statistics. Results of research indicate that student of class XI IPA in SMA Negeri
1 Pegajahan have been misconception in digestive system food in humans concept
by 16,7% and did not know the concept by 43,3%, so that students know the
concept only by 40%. The condition experienced by the students demanded
efforts to tackle misconception that occur in students because if left unchecked
will continue to occur and can interfere the next students’ understood of concept
sometimes still inter-related concepts.

Keywords: the concept of the human digestive system, misconception, concept
map

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran besarnya persentase siswa
yang mengalami miskonsepsi pada konsep sistem pencernaan makanan pada
manusia di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pegajahan Tahun Pembelajaran
2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA
Negeri 1 Pegajahan yang berjumlah 78 orang. Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan teknik random sampling sebanyak 50% dari jumlah
populasi. Jumlah sampel adalah 39 orang. Materi yang digunakan untuk
menganalisis miskonsepsi merupakan konsep yang telah dipelajari, yaitu konsep
sistem pencernaan makanan pada manusia. Instrumen yang digunakan adalah peta
konsep acuan. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif kualitatif
dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siswa kelas XI IPA
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SMA Negeri 1 Pegajahan telah terjadi miskonsepsi pada konsep sistem
pencernaan makanan pada manusia sebesar 16,7% dan tidak tahu konsep sebesar
43,3%, sehingga siswa yang tahu konsep hanya sebesar 40%. Kondisi yang
dialami siswa tersebut menuntut adanya upaya untuk menanggulangi miskonsepsi
yang terjadi pada siswa karena jika terus dibiarkan akan terus terjadi dan dapat
mengganggu pemahaman konsep siswa selanjutnya yang terkadang masih
berkaitan antar konsep tersebut.

Kata kunci : konsep sistem pencernaan makanan pada manusia, miskonsepsi, peta
konsep

I. PENDAHULUAN

Pembelajaran biologi bertujuan membuat siswa mampu memahami

konsep-konsep biologi, mampu mengaplikasikan konsep yang dipelajari, mampu

mengkaitkan satu konsep dengan konsep lain, dan mampu memecahkan masalah

dalam kehidupan sehari-hari (Rahmawati dkk, 2013). Dalam proses belajar

mengajar pembentukan konsep materi ajar sangatlah penting, karena dapat

berpengaruh langsung terhadap pemahaman peserta didik terhadap suatu materi

pelajaran. Konsep merupakan dasar berpikir untuk memecahkan masalah dalam

proses belajar. Apabila konsep yang dimiliki oleh peserta didik menyimpang

bahkan bertentangan dengan konsep ilmiah maka hal ini menyebabkan terjadinya

hambatan terhadap penerimaan konsep baru yang akan dipelajari. Konsep awal

yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah inilah yang biasanya disebut dengan

miskonsepsi (Suparno, 2013).

Miskonsepsi dalam sains telah menjadi perhatian serius dalam dunia

pendidikan. Miskonsepsi tidak dapat dihilangkan dengan metode mengajar yang

klasik yaitu metode ceramah, karena sifat miskonsepsi sangat tahan akan

perubahan dan sulit sekali diubah. Munculnya miskonsepsi yang paling banyak

adalah bukan selama proses belajar mengajar melainkan sebelum proses belajar

mengajar dimulai, yaitu pada konsep awal yang telah dibawa siswa sebelum ia

memasuki proses tersebut atau yang disebut sebagai prakonsepsi (Clement 1985;

Purba 2011). Prakonsepsi ini bersumber dari pikiran siswa sendiri atas

pemahamannya yang masih terbatas pada alam sekitarnya atau sumber-sumber

lain yang dianggapnya lebih tahu akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya.
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Miskonsepsi dapat menjadi penghalang dalam memahami materi-materi

biologi. Banyak konsep-konsep dalam biologi saling berhubungan dan merupakan

kunci untuk memahami konsep lain. Namun kebanyakan guru mengajarkan

konsep-konsep biologi tersebut dengan metode ceramah dan hapalan, dan proses

pembelajaran yang terjadi pun bersifat pasif sehingga banyak siswa yang belum

memahami konsep-konsep tersebut secara mendalam, selain itu juga guru tidak

memperhatikan konsepsi awal siswa sebelum menerima konsep yang baru,

akibatnya terjadi miskonsepsi pada siswa. Dalam kehidupan sehari-hari siswa juga

memiliki konsepsi-konsepsi yang berbeda-beda mengenai fenomena alam yang

terjadi disekitarnya dan tidak jarang konsepsi yang terbentuk siswa ternyata

berbeda dengan konsepsi-konsepsi para ilmuwan. Peristiwa ini juga

mengakibatkan miskonsepsi pada siswa.

Proses pembelajaran di dalam kelas dengan menerapkan belajar hanya

menghapal konsep-konsep semata dalam prosesnya tanpa menemukan sendiri

konsep-konsepnya dianggap kurang bermakna. Ausubel dalam Dahar (2012),

menyatakan pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan

antar informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur

kognitif seorang siswa, sehingga dengan proses pembelajaran bermakna ini dapat

menghindari terjadinya kesalahpahaman konsep.

Siswa yang mengalami miskonsepsi akan memegang konsep yang

dianggapnya benar dan ini akan menyebabkan miskonsepsi bersifat stabil dan

tahan akan perubahan . Miskonsepsi dapat menjadi bahaya laten karena dapat

mengganggu proses belajar akibat adanya logika yang salah saat mempelajari

konsep baru yang benar. Jika miskonsepsi tidak dihilangkan, miskonsepsi akan

berdampak negatif pada pembelajaran selanjutnya (Pabucu dan Geban 2006;Purba,

2011).

Beberapa topik penelitian miskonsepsi biologi yang telah dilakukan

contohnya yang diungkapkan oleh Stavy dan Wax dalam Suparno (2013)

terhadap siswa umur 11-12 tahun mengenai konsep tanaman, menemukan sekitar

57% siswa mempunyai anggapan bahwa tanaman itu hidup, 66% siswa berpikir

bahwa tanaman bereproduksi, dan 88% berpikir tanaman itu membutuhkan

makanan. Amir dan Tamir dalam Suparno (2013) menyatakan temuannya,
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mengenai ada miskonsepsi siswa pada konsep fotosintesis adalah suatu proses

pernapasan pada tanaman. Hal itu jelas pada pernyataan kedua pakar ahli tersebut,

bahwa siswa salah memahami mengenai konsep tanaman dan hal ini

menunjukkan bahwa masih ditemukan miskonsepsi siswa meskipun telah

dipelajari konsepnya oleh siswa.

Menurut penelitian Odom (2013) dalam Adisendjaja (2007), miskonsepsi

bisa terdapat pada semua konsep biologi. Salah satu konsep yang terdapat

miskonsepsi pada siswa adalah tentang fisiologi tubuh manusia. Sistem

pencernaan merupakan salah satu konsep tentang fisiologi tubuh manusia. Pada

konsep sistem pencernaan ini sering terjadi miskonsepsi, misalnya pada konsep

mekanisme pencernaan. Banyak siswa beranggapan bahwa mekanisme

pencernaan secara mekanik hanya terjadi di mulut dengan bantuan gigi. Padahal,

pencernaan mekanik tidak hanya terjadi di mulut dengan bantuan gigi saja, tetapi

penghancuran makanan di lambung dengan bantuan otot lambung juga merupakan

mekanisme pencernaan makanan secara mekanik. Selain itu siswa juga harus

memahami proses pencernaan yang terdapat didalam tubuh. Konsep ini memang

masih terlihat abstrak karena siswa masih sulit membayangkan proses dari sistem

di dalam tubuh. Sulitnya siswa dalam memahami konsep serta prakonsepsi salah

yang tidak diperhatikan inilah yang bisa menimbulkan miskonsepsi.

Masalah ini juga ditemukan di SMA Negeri 1 Pegajahan mengenai

pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran biologi. Berdasarkan hasil

observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Pegajahan, pemahaman siswa

mengenai konsep-konsep biologi dan hubungan saling keterkaitan antar konsep

merupakan masalah yang cukup memperihatinkan dalam pemikiran struktur

kognitif siswa. Guru biologi dan siswa mengatakan bahwa materi sistem

pencernaan makanan pada manusia merupakan salah satu materi yang abstrak dan

sulit dipahami sehingga memberikan peluang terjadinya miskonsepsi. Dilihat dari

hasil belajar biologi siswa di sekolah ini pada materi sistem pencernaan masih

tergolong rendah. Hasil belajar yang rendah merupakan ciri atau dampak adanya

miskonsepsi (Kusumawati dkk, 2014). Selain itu, permasalahan yang terjadi

disekolah ini yaitu, dalam kegiatan mengajar guru masih menggunakan strategi

pembelajaran konvensional dan menerapkan siswa untuk menghapal konsep-
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konsep semata, tanpa menemukan sendiri konsep-konsepnya. Materi yang terlalu

banyak dan bersifat abstrak pun membuat siswa malas membaca dan tidak

memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan di kelas, sehingga

pemahaman siswa terhadap konsep biologi semakin rendah dan lemah.

Miskonsepsi pada siswa yang terjadi secara terus menerus dikhawatirkan

dapat mengganggu dan menghambat pembentukan konsep ilmiah pada struktur

kognitif siswa. Salah satu upaya mengatasi kesulitan siswa dalam pemahaman

konsep yang menyebabkan miskonsepsi, yaitu dengan metode pembelajaran peta

konsep yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan konsep. Selain itu, peta

konsep dapat digunakan untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa,

mempelajari cara belajar, mengungkap konsepsi salah (miskonsepsi), dan sebagai

alat evaluasi.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui

bagaimana miskonsepsi yang dialami siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pegajahan,

yaitu dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Miskonsepsi Siswa

Pada Konsep Sistem Pencernaan Makanan Pada Manusia Dengan Menggunakan

Peta Konsep Di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pegajahan Tahun Pembelajaran

2014/2015“.

II.METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pegajahan yang terletak di Jl.

Besar, Desa Bengabing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang

berlangsung pada bulan Februari-April 2015.

B. Sampel Penelitian

Sampel yang diambil 39 orang dengan menggunakan teknik random

sampling. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen berupa peta konsep acuan. Peta konsep acuan merupakan

standar dalam penilaian atau bahan rujukan dalam menilai peta konsep yang

dibuat oleh siswa. Peta konsep acuan disusun berdasarkan konsep-konsep kunci

yang telah dibuat sebelumnya bersamaan dengan guru bidang studi dan dosen
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pembimbing, lalu peta konsep yang sudah disusun tersebut selanjutnya divalidasi

oleh validator.

D. Prosedur Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari tahap persiapan,

pelaksanaan, dan penarikan kesimpulan. Tahap persiapan meliputi observasi

tempat penelitian, membuat instrument penelitian peta konsep acuan, panduan

pembuatan dan penyusunan peta konsep, dan memvalidkan instrument. Tahap

Pelaksanaan meliputi menjelaskan kegunaan dan cara membuat peta konsep

kepada siswa, melakukan pengambilan data berupa peta konsep yang dibuat siswa,

dan mengolah data yang sudah dikumpulkan. Tahap penarikan kesimpulan

meliputi pengolahan kesimpulan berupa persentase miskonsepsi yang dialami

siswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Adapun teknik

observasi yang menggunakan peta konsep didasari pada kelengkapan sebaran

pernyataan pengetahuan siswa yang dibagi menjadi tiga kriteria, yaitu tahu konsep,

miskonsepsi, dan tidak tahu konsep.

F. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dari peta konsep siswa diolah dengan analisis statistik

deskriptif terhadap data kualitatif dan data kuantitatif. Peta konsep siswa akan

dianalisis kesesuaiannya dengan peta konsep acuan yang telah divalidasi.

Selanjutnya untuk menghitung data yang diperoleh dari masing-masing responden

digunakan rumus deskriptif persentase.

III. HASIL

Dari data penilaian peta konsep siswa pada konsep sistem pencernaan

makanan pada manusia, sebagian besar nilai peta konsep siswa termasuk kriteria

rendah dengan persentase sebesar 79,5% (Tabel 1). Nilai total peta konsep acuan

yang telah divalidasi adalah 127 (Gambar 1), namun nilai rata-rata keseluruhan

peta konsep siswa hanya sebesar 49,7 (Tabel 2).

Dari hasil pengolahan sebaran pernyataan peta konsep siswa diperoleh

rata-rata siswa yang mengalami miskonsepsi sebesar 16,7%, tidak tahu konsep
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sebesar 43,3% dan tahu konsep sebesar 40% (tabel 3). Miskonsepsi yang tertinggi

yaitu pada konsep mulut dengan persentase sebesar 59% dan konsep esofagus

sebesar 43,6%. Sedangkan pada kaitan silang, miskonsepsi tertinggi yaitu pada

konsep pencernaan secara kimiawi dengan persentase 38,5% dan konsep

pencernaan secara mekanik dengan persentase 30,8% (tabel 3).

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil penilaian peta konsep siswa diketahui sebagian besar nilai peta

konsep siswa termasuk kriteria rendah dengan persentase sebesar 79,5%.

Rendahnya nilai rata-rata peta konsep siswa memperlihatkan bahwa siswa belum

mampu menggunakan proposisi yang sesuai antar konsep dan antar hierarki

dengan kata penghubung yang tepat, serta belum mampu menghubungkan

keterkaitan antara konsep yang satu dengan yang lain.

Nilai peta konsep yang rendah disebabkan adanya miskonsepsi pada siswa.

Dari hasil analisis rata-rata siswa mengalami miskonsepsi pada konsep sistem

pencernaan makanan pada manusia, yaitu sebesar 16,7%. Analisis miskonsepsi ini

berdasarkan sebaran pernyataan pengetahuan dari peta konsep yang telah dibuat

oleh siswa.

Miskonsepsi yang paling banyak terjadi yaitu pada konsep mulut dengan

persentase 59% dan konsep esofagus dengan persentase 43,6%. Sedangkan untuk

kaitan silang antar konsep, miskonsepsi siswa paling banyak terjadi pada konsep

pencernaan secara kimiawi dengan persentase 38,5% dan pencernaan secara

mekanik dengan persentase 30,8%. Miskonsepsi yang muncul ini dapat

dikarenakan siswa tersebut yang mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri,

sehingga dapat memunculkan kesalahan dalam menyusun peta konsep tersebut.

Namun berdasarkan hasil analisis peta konsep siswa, miskonsepsi yang

terjadi tidak sebesar persentase kategori tidak tahu konsep. Miskonsepsi yang

muncul tersebut akibat dari kesalahpahaman konsep yang terbentuk dari

pengetahuannya yang berbeda dengan pengetahuan para ahli (Suparno, 2013). Hal

ini juga sesuai dengan yang dinyatakan Dahar (2012), bahwa miskonsepsi

biasanya timbul karena terdapat kaitan antara konsep-konsep pada peta konsep

siswa yang mengakibatkan proposisi yang salah.
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Pada penelitian ini, meskipun siswa telah diberikan wacana mengenai

sistem pencernaan makanan pada manusia untuk menyusun peta konsep, tetapi

masih ditemukan juga adanya miskonsepsi yaitu sebesar 16,7%. Miskonsepsi ini

dikarenakan siswa tersebut yang mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Suparno (2013), bahwa pengetahuan itu dibentuk

(dikonstruksi) oleh siswa sendiri. Oleh karena siswa sendiri yang

mengkonstruksikan pengetahuannya, maka tidak mustahil dapat terjadi kesalahan

dalam mengonstruksinya. Selain itu miskonsepsi ini juga dapat terjadi karena

siswa telah melakukan konstruksi sejak awal sebelum mereka mendapatkan

pelajaran formal. Konsep awal siswa tersebut dapat terbentuk dari lingkungan,

tantangan, dan bahan yang dipelajari. Konsep awal siswa yang berbeda dengan

konsep ilmiah inilah yang menyebabkan munculnya miskonsepsi. Selain itu

menurut Tekkaya (2002) faktor lain yang juga memberikan kontribusi munculnya

miskonsepsi adalah ketika siswa menggabungkan konsep-konsep baru yang

dipelajari dengan konsep yang sudah ada. Sehingga dapat menciptakan konseptual

konflik dalam pikiran siswa.

V. KESIMPULAN

Terdapat miskonsepsi pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pegajahan

pada konsep sistem pencernaan makanan pada manusia. Tingkat miskonsepsi

yang terjadi pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Pegajahan pada konsep

system pencernaan makanan pada manusia adalah sebesar 16,7%, yang tahu

konsep sebesar 40%, dan yang tidak tahu konsep sebesar 43,3% (Tabel 3).
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DAFTAR TABEL
Tabel1. Jumlah Siswa Berdasarkan Kriteria Tinggi, Sedang, dan Rendah

No
Skor Penilaian Peta Konsep

Siswa (%)
Kriteria Jumlah Siswa Persentase (%)

1 72,16 – 100 Tinggi 1 2,5

2 44,33 – 71,16 Sedang 7 18

3 16,5 – 43,33 Rendah 31 79,5

Tabel 2. Rata-Rata Proposisi, Hierarki, dan Kaitan Silang Yang Dibuat Siswa

Skor Penilaian
Skor

TotalJumlah
Proposisi

(42)

Hierarki

(25)

Kaitan Silang

(60)

Rata- rata 25,2 18,1 6,41 49,7

Persentase (%) 60 72,3 10,7 39,1

Tabel 3. Persentase Jumlah Siswa Yang Tahu Konsep, Miskonsepsi, dan Tidak Tahu Konsep

No
Konsep Sistem Pencernaan

Makanan Pada Manusia

Persentase (%)

Tahu Konsep Miskonsepsi Tidak Tahu Konsep

1
Sistem pencernaan makanan pada

manusia
89,7 10,3

0

2 Mekanisme kerja 97,44 0 2,56

3 Pencernaan secara mekanik 7,7 30,8 61,5

4 Pencernaan secara kimiawi 0 38,5 61,5

5 Saluran pencernaan 92,3 7,7 0

6 Mulut 33,3 59 7,7

7 Air liur 20,5 0 79,5

8 Esofagus 30,8 43,6 25,6

9 Lambung 25,6 12,86 61,54

10 Usus halus 82 7,7 10,3

11 Duodenum 20,5 5,1 74,4

12 Jejenum 10,25 10,25 79,5

13 Usus besar 48,7 33,3 18

14 Kolon 23,1 0 76,9

15 Kolon 12,8 23,1 64,1

16 Apendiks 20,51 17,95 61,54

17 Kelenjar pencernaan 87,18 2,56 10,26

18 Kelenjar hati 20,51 30,77 48,72

19 Kelenjar pankreas 56,41 0 43,59

20 Kelenjar pankreas 20,51 0 79,49

Rata-rata 40 16,7 43,3
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DAFTAR GAMBAR
SISTEM PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA
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ANALYSIS OF SCIENTIFIC ATTITUDES, ACTIVITIES AND
MOTIVATIONS OF STUDENTS IN GENERAL BIOLOGICAL
PRACTICES BASED ON INKUIRI LEADING IN STKIP ABDI

PAYAKUMBUH EDUCATION

ANALISIS SIKAP ILMIAH, AKTIVITAS ILMIAH DAN MOTIVASI
MAHASISWA DALAM PRAKTIKUM BIOLOGI UMUM BERBASIS

PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING DI STKIP ABDI
PENDIDIKAN PAYAKUMBUH

Diana Zulyetti
Jurusan Pendidikan Biologi STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh

Email : dayanaevan86@gmail.com

ABSTRACT

Biology teacher candidates must be equipped with the ability to conduct their own
scientific and scientific activities through practicum inquiry so that they can
manage their laboratory activities in school. Therefore, practicum activity one of
them in Biologi Umum course can be done by using guided inquiry approach.
This study aims to determine the scientific attitude and motivation of Biology
students on the implementation of general biology based on guided inquiry of
Academic Year 2016/2017. The type of this research is descriptive research
conducted on September 2016-January 2017 in Education Studies Program of
Biology STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh. The instrument used to collect
students scientific attitude data is in the form of questionnaire and observation
sheet of student activity during practicum activity. Student motivation data was
collected using motivation questionnaire. The result of data analysis shows that
the activity of general biology based on guided inquiry approach can improve the
students' scientific attitude and motivation in carrying out the general biology
practicum activities.

Keywords: Guided Inquiry, practically, scientific attitudes, learning motivation

ABSTRAK

Mahasiswa calon guru biologi harus dibekali dengan kemampuan untuk
melakukan proses sains dan kegiatan ilmiah sendiri melalui kegiatan praktikum
inkuiri agar kelak bisa mengelola kegiatan laboratorium di sekolah. Oleh karena
itu, kegiatan praktikum salah satunya yang dilaksanakan pada mata kuliah biologi
umum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap ilmiah, aktivitas ilmiah dan
motivasi mahasiswa Pendidikan Biologi pada pelaksanaan praktikum biologi
umum berbasis inkuiri terbimbing Tahun Akademis 2016/2017. Jenis penelitian
ini adalah penelitian deskriptif yang dilaksanakan pada bulan September 2016-
Januari 2017 di Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Abdi Pendidikan

mailto:dayanaevan86@gmail.com
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Payakumbuh. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sikap ilmiah
mahasiswa adalah berupa angket dan lembar observasi aktivitas mahasiswa
selama melakukan kegiatan praktikum digunakan untuk mengukur aktivitas
ilmiah mahasiswa, sedangkan data motivasi mahasiswa dikumpulkan
menggunakan lembar angket motivasi. Hasil analisis data menunjukkan kegiatan
praktikum biologi umum berbasis pendekatan inkuiri terbimbing dapat
meningkatkan sikap ilmiah, aktivitas ilmiah dan motivasi mahasiswa dalam
melaksanakan kegiatan praktikum biologi umum.

Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, biologi umum, sikap ilmiah, motivasi belajar

I. PENDAHULUAN

Kegiatan praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar

mengajar Biologi (Rustaman, 2007:2). Kegiatan praktikum telah dilaksanakan di

Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh. Dari 59

mata kuliah, terdapat 15 mata kuliah praktikum (atau sekitar 20%) yang wajib

ditempuh oleh mahasiswa calon guru Biologi. Namun, selama ini

penyelenggaraan kegiatan praktikum cenderung bersifat konvensional seperti pada

praktikum mata kuliah biologi umum.

Kegiatan praktikum yang dilakukan secara konvensional ini tentu belum

secara langsung dapat membekali mahasiswa calon guru dengan kemampuan

sains dan kemampuan pendukung yang diperlukan dalam mengelola kegiatan

praktikum di sekolah karena kurang memberikan pengalaman kepada mahasiswa

untuk menentukan sendiri tujuan praktikum, jenis percobaan berdasarkan

pertimbangan yang sesuai, spesifikasi alat-alat yang dibutuhkan, serta kurang

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merumuskan hipotesis,

merancang dan melaksanakan percobaan dalam rangka menguji hipotesis. Padahal

seharusnya, mahasiswa calon guru biologi dibekali dengan kemampuan untuk

melakukan proses sains sendiri melalui kegiatan praktikum agar kelak bisa

mengelola kegiatan laboratorium di sekolah dan mampu membimbing peserta

didiknya memenuhi tujuan pembelajaran dan standar kelulusan.

Biologi baiknya dilaksanakan dengan memperhatikan komponen-

komponen biologi yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah. Dalam proses belajar

mengajar biologi, pengembangan konsep (produk IPA) tidak bisa dipisahkan dari

pengembangan sikap ilmiah. Sikap ilmiah melandasi proses ilmiah yang



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 188

kemudian menghasilkan produk IPA. Begitu sebaliknya, produk IPA dapat

mendorong terjadinya proses ilmiah.

Pengembangan sikap ilmiah mahasiswa dapat dilakukan oleh dosendengan

menggunakan pembelajaran kontruktivistik yang berpotensi memperdayakan

kemampuan berpikir ilmiah seperti pembelajaran inkuiri, dimana pembelajaran

inkuiri berasal dari kata to inquire yang berarti ikut serta, atau terlibat, dalam

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan

penyelidikan. Oleh karena itu, pembentukan sikap ilmiah merupakan salah satu

tujuan dari pembelajaran IPA Biologi (Jasin, 2010: 44).

Salah satu pendekatan yang dapat dipakai dalam kegiatan praktikum

adalah pendekatan inkuiri (NRC, 1996:105) yang ditunjang dengan buku

penuntun praktikum berbasis inkuri. Kegiatan praktikum menggunakan

pendekatan inkuiri memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan dan

keterampilan siswa seperti, bersikap ilmiah dalam mengorientasikan pertanyaan,

merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian, merumuskan dan

meninjau ulang penjelasan ilmiah, dan mengkomunikasikan dan mempertahankan

penjelasan ilmiah (Hofstein and Rachel, 2007:105). Kegiatan praktikum inkuri

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merumuskan hipotesis dan

merancang percobaan sendiri untuk membuktikan hipotesisnya.

Dalam kegiatan praktikum berbasis inkuiri terbimbing, mahasiswa

diberikan kebebasan untuk menemukan sendiri pengetahuannya serta mengambil

arah dan tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang

diberikan oleh dosen melaui percobaan dengan menggunakan metoda ilmiah

dibantu oleh petunjuk praktikum dan bimbingan seperlunya dari dosen

(Kusumastuti, 2008:1). Kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa merupakan

sebuah tantangan yang dapat menimbulkan aktivitas dan motivasi mahasiswa

untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Hasil penelitian eksperimen yang telah

dilakukan oleh Kilinc (2007:1) menyebutkan bahwa setelah dilakukan ujicoba,

ternyata siswa lebih menyukai kegiatan praktikum berbasis inkuiri dibandingkan

dengan praktikum konvensional.
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Tingginya motivasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran

termasuk praktikum merupakan bagian penting dari proses pembelajaran biologi

(Subiantoro, 2011:7).

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian untuk

melihat sikap ilmiah, aktivitas ilmiah dan motivasi mahasiswa Pendidikan

Biologi pada kegiatan praktikum biologi umum pada Tahun Akademis

2016/2017. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui sikap ilmiah, aktivitas dan motivasi mahasiswa bologi pada

pelaksanaan perkuliahan (praktikum) biologi umum Tahun Akademis 2016/2017

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Biologi STKIP

Abdi Pendidikan Payakumbuh pada semester gasal Tahun Akademis 2016/2017.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2016 sampai Januari 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian deskritif, yaitu menafsirkan dan menuturkan

data yang ada mengenai sikap ilmiah mahasiswa dalam proses pelaksanaan

perkuliahan Biologi Umum di Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Abdi

Pendidikan Payakumbuh. Populasi dalam penelitian iniadalah mahasiswa Program

Studi Pendidikan Biologi STKIP Abdi Pendidikan Payakumbuh yang mengambil

mata kuliah biologi umum Tahun Akademis 2016/2017. Sampel penelitian ini

adalah mahasiswa angkatan 2016 semester I yang berjumlah 10 orang (9 orang

perempuan dan 1 orang laki-laki).

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah: (1) Sikap dan aktivitas

ilmiah mahasiswa, dengan indikator: rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab,

teliti, kerja sama dan (2) motivasi belajar mahsiswa, dengan indikator:

Minat/Perhatikan (interest), Harapan/keyakinan (expectancy) dan Kepuasan

(satisfication).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap ilmiah mahasiswa

adalah berupa lembar angket, untuk mengukur aktivitas ilmiah menggunakan

lembar pengamatan aktivitas mahasiswa. Pengamatan aktivitas mahasiswa

dilakukan sebanyak 5 kali peraktikum oleh dua orang observer. Sedangkan untuk

mengukur motivasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
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digunakan isntrumen berupa angket yang dilakukan pada akhir pertemuan

praktikum.

Pengelolaan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yang

bertujuan untuk menganalisis data tentang sikap ilmiah mahasiswa pada

pelaksanaan perkuliahan biologi umum.

III. HASIL

A. Sikap Ilmiah Mahasiswa

Pendekatan inkuiri terbimbing yang digunakan dalam buku penuntun

praktikum diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif terhadap sikap

ilmiah mahasiswa. Kriteria sikap ilmiah mahasiswa yang diukur merujuk pada

sikap ilmiah menurut Depdiknas (2002), antara lain: rasa ingin tahu, disiplin,

sikap tanggung jawab, teliti (cermat) dan mau bekerjasama. Sikap ilmiah

mahasiswa setelah melakukan kegiatan praktikum biologi umum menggunakan

buku penuntun praktikum berbasis inkuiri terbimbing diukur menggunakan

lembaran angket. Hasil analisis sikap ilmiah mahasiswa tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Sikap Ilmiah Mahasiswa dalam Melakukan Kegiatan Praktikum Biologi
Umum Menggunakan Pendekatan berbasis Inkuiri Terbimbing

No Aspekyangdinilai SkorRata-rata(%) Kategori
1. Rasa ingin tahu 86 Sangat tinggi
2. Disiplin 90 Sangat tinggi
3. Sikap tanggungjawab 91 Sangat tinggi
4. Teliti 89 Sangat tinggi
5. Kerjasama 91 Sangat tinggi

Rata-rata 89,4 Sangat tinggi

Sikap ilmiah mahasiswa diukur dalam 5 aspek penilaian, yaitu rasa ingin

tahu, sikap kedisiplinan, sikap tanggung jawab, teliti dalam melaksanakan

kegiatan percobaan, serta kemampuan dalam bekerjasama. Dari kelima aspek

yang diukur, hasil analisis sikap ilmiah 10 orang mahasiswa setelah mengikuti

kegiatan praktikum biologi umum yang dipandu dengan buku penuntun praktikum

yang berbasis inkuiri terbimbing, menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata

nilai 89,4% dengan kategori sikap ilmiah sangat tinggi.
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B. Aktivitas Ilmiah Mahasiswa

Aktivitas ilmiah mahasiswa diamati oleh observer selama mahasiswa

melakukan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum biologi umum dengan

menggunakan pendekatan berbasis inkuiri terbimbing diharapkan dapat

meningkatkan aktifitas mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum.

Aktifitas mahasiswa yang diamati dikorelasikan dengan aktifitas ilmiah seperti

rasa ingin tahu, sikap disiplin, tanggung jawab, teliti dan mampu bekerjasama.

Aktifitas mahasiswa diamati oleh dua orang observer menggunakan lembaran

observasi. Pengamatan dilakukan sebanyak 5 kali kegiatan praktikum. Aktifitas

mahasiswa diamati selama kegiatan praktikum berlangsung. Hasil pengamatan

aktifitas mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Analisis Sikap Ilmiah Mahasiswa Melalui Lembar Observasi Kegiatan Mahasiswa Selama

Melakukan 6 (Enam) Kegiatan Praktikum berbasis Inkuiri Terbimbing
No AspekPengamatan 1 2 3 4 5 Skor rata-rata (%) Kategori
1 Rasa ingin tahu 8 3 6 5 3 89 SangatTinggi
2 Sikapdisiplin 0 5 6 8 7 81,2 SangatTinggi
3 Tanggungjawab 8 8 4 4 8 76,4 Tinggi
4 Teliti 3 4 6 4 6 74,6 Tinggi
5 Kerjasama 9 7 6 8 8 89,6 Sangat tinggi

Total rata-rata 5,6 1,4 3,6 3,8 6,4 82,16 SangatTinggi

Keterangan:
P1 = Praktikum 1, materi struktur sel
P2 = Praktikum 2, materi transpor intra dan ekstra sel
P3 = Praktikum 3, materi fotosintesis
P4 = Praktikum 4, materi jaringan tumbuhan
P5 = Praktikum 5, materi jaringan hewan

Melalui Tabel 2, dapat terlihat bahwa penggunaan pendekatan inkuiri

terbimbing pada mata kuliah praktikum biologi umum efektif untuk meningkatkan

aktifitas ilmiah mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum, dimana rata-rata

hasil observasi aktifitas mahasiswa yang dilakukan oleh dua orang observer dalam

5 kali kegiatan praktikum mendapatkan nilai 82,16% dengan kategori sangat

tinggi.

C. Motivasi Belajar Mahasiswa

Motivasi belajar mahasiswa diukur menggunakan instrumen angket

motivasi mahasiswa. Hasil pengukuran motivasi mahasiswa setelah mengikuti 5

kali kegiatan praktikum Biologi Umum berbasis pendekatan inkuiri terbimbing.
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Aspek motivasi yang dinilai yaituminat mahasiswa dalam praktikum

dengan mengunakan pendekatan berbasis inkuiri terbimbing pada matakuliah

Biologi Umum, harapan mahasiswa terhadap kegiatan praktikum berbasis inkuiri

terbimbing, serta kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan praktikum dengan

menggunakan penuntun praktikum berbasis inkuiri terbimbing. Data motivasi

mahasiswa diambil setelah mahasiswa mengikuti enam kali kegiatan praktikum.

Motivasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum Biologi Umum

yang dipandu buku penunutun praktikum berbasis inkuiri terbimbing tersaji dalam

grafik pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik Hasil Penilaian Motivasis Mahasiswa dalam Melaksanakan Praktikum Biologi
Umum Berbasis Inkuiri Terbimbing

Gambar 1 menampilkan data motivasi dari 10 orang mahasiswa setelah

mengikuti kegiatan praktikum yang berbasis inkuiri terbimbing. Rata-rata nilai

motivasi mahasiswa untuk ketiga aspek pengukuran adalah 92% yang tergolong

sangat tinggi.

IV. PEMBAHASAN

A. Sikap Ilmiah

Berdasarkan hasil angket tersebut, ternyata pendekatan inkuiri terbimbing

yang digunakan dalam kegiatan praktikum biologi umum dapat berpengaruh

positif terhadap sikap ilmiah mahasiswa Pendidikan Biologi. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Santi, Putu dan Nyoman
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(2014), bahwa penerapan inkuiri dalam proses perkuliahan dapat meningkatkan

sikap ilmiah mahasiswa.

Melalui Tabel 1, dapat dilihat bahwa sikap ilmiah mahasiswa setelah

praktikum biologi umum berbasis inkuiri terbimbing sangat tinggi. NRC

(2000:124) menyebutkan bahwa praktikum dengan inkuiri terbimbing merupakan

praktikum yang didalamnya memakai pendekatan inkuiri terbimbing. Tujuan

utama inkuiri terbimbing adalah untuk menambah pengalaman siswa dalam

melakukan penelitian ilmiah dan untuk membangun konsep sains siswa.

B. Aktivitas Ilmiah Mahasiswa

Dari lima praktikum yang dilaksanakan, terlihat bahwa aktifitas

mahasiswa dalam kegiatan praktikum dilakukan secara bekerjasama merupakan

aktifitas yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Melakukan kegiatan

praktikum berbasis inkuiri terbimbing memang menuntut mahasiswa untuk lebih

bekerjasama, dimulai dari merumuskan hipotesis, menyusun langkah kerja,

melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis sampai mengamati hasil

percobaan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya (2009)

yang menyatakan, bahwa karakteristik model pembelajaran inkuiri adalah dapat

memberikan ruang gerak dalam membangun pengetahuan, memberikan

kesempatan bagi pembelajar untuk menemukan suatu konsep, dan bekerja sama

dalam meningkatkan pengembangan pengetahuan selain itu, menurut Trianto

(2007) menyatakan inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual

melainkan seluruh potensi yang ada,termasuk pengembangan kreativitas.

D. Motivasi Belajar Mahasiswa

Berdasarkan aspek harapan mahasiswa terhadap kegiatan praktikum

berbasis inkuiri terbimbing merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan aspek

penilaian motivasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktikum dengan

menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing memberikan kesempatan bagi

mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya, mahasiswa diberikan

kebebasan dalam menyusun langkah percobaan, memilih dan menentukan bahan

apa yang bisa digunakan dalam pengamatan, sehingga rasa ingin tahu mahasiswa

terhadap suatu kejadian (rumusan masalah pada percobaan) dapat terjawab.
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Aspek minat dan aspek kepuasan juga mendapatkan tanggapan yang

positif dari mahasiswa, dengan nilai 91% berkategori sangat tinggi. Praktikum

biologi umum berbasis inkuiri terbimbing ternyata dapat menumbuhkan minat

mahasiswa untuk melaksanakan praktikum. Tingginya motivasi mahasiswa untuk

melakukan kegiatan pembelajaran termasuk praktikum merupakan bagian penting

dari proses pembelajaran Biologi (Subiantoro, 2011:7).

Mahasiswa juga merasa kegiatan praktikum yang dilakukan lebih

bermakna, sehingga mahasiswa juga berharap kegiatan praktikum mata kuliah lain

juga menggunakan pendekatan yang berbasis inkuiri terbimbing (salah item

pernyataan pada aspek harapan). Hal ini sejalan dengan Nieveen (1999) dalam

Rochmad (2011) berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, dapat

disinyalir bahwa Nieveen mengukur tingkat keefektifan dilihat dari tingkat

penghargaan siswa dalam mempelajari program dan keinginan siswa untuk terus

menggunakan program tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan

bahwa: (1) Sikap ilmiah mahasiswa pada kegiatan praktikum inkuiri terbimbing

yang dilihat melalui angket adalah 89,4% dengan kategori sangat tinggi (2) Sikap

ilmiah mahasiswa pada kegiatan praktikum inkuiri terbimbing yang dilihat

melalui aktivitas mahasiswa saat melaksanakan 5 kali kegiatan praktikum adalah

82,16% dengan kategori sangat tinggi (3) motivasi mahasiswa dalam

melaksanakan praktikum biologi umum dengan menggunakan pendekatan inkuiri

terbimbing juga tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-rata 91%.
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MINAT DAN MOTIVASI MAHASISWA TERHADAP MODEL
PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGASI PADA MATA KULIAH

ILMU ALAMIAH DASAR DI UMMY SOLOK
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Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

ABSTRACT

Interest and motivation are very important in the learning process. In the learning
process there are still many students who have low interest and motivation so that
the learning objectives are not achieved maximally. One of the learning models
that can be used to increase student interest and motivation in the learning process
is the Group Investigation learning model. Group Investigation is a cooperative
learning model where students work together in small groups and discuss learning
materials and afterwards they present in front of the class. The purpose of this
study was to determine the interest and motivation of students to study group
investigation model on basic natural science course at UMMY Solok. This
research is descriptive research which is included in survey research type. The
population of this study are all students of Indonesian language education in the
third semester of academic year 2014/2015 which amounted to 17 people and the
sample in this study is Indonesian language education students in the third
semester of academic year 2015/2016 which amounted to 17 people. Data
collected by collecting questionnaires. This research uses closed questionnaire
type with rating scale form. The conclusion of this research is the interest and
motivation of the students by using the Group Investigation learning model in the
Basic Science course is very good.

Keywords: interests, motivation and group investigation learning model

ABSTRAK

Minat dan motivasi sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran masih banyak mahasiswa yang mempunyai minat dan motivasi
yang rendah sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Salah
satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan
motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran
Group Investigasi. Group Investigasi adalah model pembelajaran kooperatif
dimana siswa bekerjasama di kelompok kecil dan mendiskusikan materi
pembelajaran dan setelah itu mereka mempresentasikan di depan kelas. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui minat dan motivasi mahasiswa terhadap
model pembelajaran Group Investigasi pada Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar di
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UMMY Solok. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang termasuk pada
jenis penelitian survei. Populasi penelitian ini adalah semua mahasiswa
pendidikan Bahasa Indonesia semester III tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah
17 dan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan Bahasa
Indonesia semester III tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 17. Data
dikumpulkan dengan cara mengumpulkan angket. Penelitian ini menggunakan
jenis angket tertutup dengan bentuk rating scale. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah minat dan motivasi mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran
Group Investigasi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tergolong baik sekali.

Kata kunci: minat, motivasi dan model pembelajaran Group Investigasi

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang posisi sentral dalam kehidupan manusia. Tanpa

adanya pendidikan manusia tidak akan berkembang dan tidak bisa mengikuti

perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003,

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran sedekimian rupa supaya peserta didik dapat

mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri,

kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan,

kepribadian serta akhlak mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai

manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan

hidup yang setinggi- tingginya.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar

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

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

demokratis serta bertanggung jawab. Jadi dengan adanya pendidikan dapat

mengubah peseta didik kearah yang lebih baik baik itu dari segi kognitif, afektif

ataupun psikomotor.

Proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar apabila seluruh

komponen yang mempengaruhi pembelajaran tidak dikerahkan secara optimal.

Komponen yang mempengaruhi proses pembelajaran bisa berasal dari luar

(eksternal) dan berasal dari dalam (internal). Faktor yang berasal dari luar seperti

faktor kurikulum, faktor guru, faktor media pembelajaran, sarana dan prasarana,
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model pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Sedangkan

untuk faktor yang berasal dari dalam yaitu minat dan motivasi. Jadi tujuan

pembelajaran akan tercapai dengan baik apabila faktor internal dan eksternal

tersebut berkolaborasi dengan baik.

Minat adalah hal yang menyebabkan seseorang berusaha dan mencari atau

mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Menurut Slameto (2010: 180)

minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang

beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan

terus-menerus dan disertai dengan rasa senang. Minat dapat menjadi sebab suatu

kegiatan dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Minat sangat

mempengaruhi proses pembelajaran karena jika tidak ada minat, peserta didik

tidak akan tertarik mengikuti proses pembelajaran dan berakibat tujuan

pembelajaran tidak akan tercapai dengan maksimal.

Peserta didik yang mempunyai minat terhadap materi pembelajaran akan

mempunyai perhatian yang lebih pada materi pembelajaran tersebut. Selain itu

motivasi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap berhasil tidaknya proses

pembelajaran. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan

kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dengan adanya motivasi seseorang

akan lebih bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran.

Motivasi dapat dapat terlihat dari sikap dan tingkah laku seseorang seperti

ketekunan, kerajinan, tanggung jawab dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengalaman penulis mengajar di FKIP UMMY Solok, masih

banyak mahasiswa yang mempunyai minat dan motivasi yang rendah dalam

mengikuti proses pembelajaran. Mahasiswa banyak yang tidak memperhatikan

dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan. Banyak dari mereka yang

mengobrol, bermenung, tidak mengumpulkan tugas, membuat tugas asal-asalan,

datang terlambat, malu bertanya dan apabila ditanya banyak yang tidak bisa

menjawab. Kurangnya minat dan motivasi mahasiswa dalam mengikuti

perkuliahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan kalau hal tersebut tetap

dibiarkan dan tidak dicarikan solusinya maka akan berakibat tidak tercapainya

tujuan perkuliahan secara optimal dan hasil belajar mahasiswa menjadi rendah.



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 199

Sebagai seorang dosen haruslah mampu untuk mengatasi permasalahan

tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk

meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah

model pembelajaran Group Investigasi. Group Investigasi adalah model

pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerjasama di kelompok kecil dan

mendiskusikan materi pembelajaran dan setelah itu mereka mempresentasikan di

depan kelas. Dengan menggunakan model Group Investigasi ini mahasiswa yang

minat dan motivasinya tinggi akan membantu mahasiswa yang minat dan

motivasinya rendah karena model pembelajaran ini menuntut mahasiswa untuk

saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Berdasarkan hal

di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Minat dan

Motivasi Mahasiswa Terhadap Model Pembelajaran Group Investigasi Pada Mata

Kuliah Ilmu Alamiah Dasar di UMMY Solok”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang termasuk pada jenis

penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa

Pendidikan Bahasa Indonesia semester III tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah

17 orang dan sampel penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa

Indonesia semester III tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 17 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket.

Penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup dengan bentuk rating scale,

yaitu kuesioner yang telah tersedia jawabannya yang ada. Bentuk rating scale

yang dimaksud adalah dengan memberi tanda centang (√) pada kolom kolom yang

sudah disediakan. Penskorannya mengguna kan skala Likert yaitu (5) SL = Selalu,

(4) SR = Sering, (3) KD = Kadang-kadang, (2) J = Jarang, (1) TP = Tidak Pernah

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif

dengan menggunakan rumus berikut.

DataBanyak
SkorJumlahMean 
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Tabel 1. Kriteria Minat dan Motivasi Belajar

Dimodifikasi dari Arikunto, 2009

III. HASIL PENELITIAN

A. Minat Belajar

Data minat belajar didapatkan melalui angket yang diisi oleh 17 orang

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar dengan

menggunakan pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi. Setelah dilakukan

analisis data dengan mencari mean atau rerata dari setiap pernyataan yang ada

pada angket maka didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel berikut ini.
Tabel 2: Rerata skor minat mahasiswaterhadap model pembelajaran group investigasi
No Pernyataan Mean
1. Saya sudah mempersiapkan dan membaca bahan bacaan

tentang materi yang akan dipelajari sebelum belajar di kelas
4,35

2. Saya mempersiapkan buku, kertas, alat tulis dan spidol
sebelum mengikuti perkuliahan

4,76

3. Saya senang belajar dengan pembelajaran Kooperatif Tipe
Group Investigasi

3,82

4. Saya tidak merasa bosan selama proses pembelajaran
Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,24

5. Saya bersemangat mengikuti perkuliahan dengan
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,29

6. Saya lebih mudah memahami materi perkuliahan melalui
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,29

7. Saya terlibat aktif dalam membaca materi yang akan
dipresentasikan

3,88

8. Saya terlibat aktif dalam berdiskusi pada
pembelajaranKooperatif Tipe Group Investigasi

3,94

9. Saya berusaha menyajikan materi dengan baik kepada teman
sekelas

4,41

10. Saya menanggapi hasil penyampaian materi yang
disampaikan teman sekelas

4,18

11. Saya memperhatikan instruksi yang disampaikan dosen pada
saat perkuliahan dengan menggunakan pembelajaran
Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,71

12. Saya memfokuskan perhatian saya selama proses
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,18

13. Saya tidak melakukan kegiatan lain selain yang berhubungan
dengan kegiatan pembelajaran.

4,12

B. Motivasi Belajar

Data motivasi belajar mahasiswa didapat berdasarkan hasil angket yang

diisi oleh 17 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Ilmu Alamiah Dasar dengan

menggunakan model pembelajaran Group Investigasi. Setelah dilakukan analisis

Koefisien Minat dan Motivasi Belajar Kriteria

4,00 < PM ≤ 5,00 Baik Sekali
3,00 < PM ≤ 4,00 Baik
2,00 < PM ≤ 3,00 Cukup
1,00 < PM ≤ 2,00 Kurang
0,00 ≤ PM ≤ 1,00 Sangat Kurang
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data dengan mencari mean atau rerata dari setiap pernyataan yang ada pada angket

maka didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3: Rerata skor motivasi mahasiswa terhadap model pembelajaran Group Investigasi.
No Pernyataan Mean

1. Saya ingin mendapatkan nilai terbaik dari perkuliahan dengan
menggunakan pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,88

2. Saya ingin memahami materi perkuliahan dengan baik melalui
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,88

3. Saya yakin saya dapat memahami dengan baik materi perkuliahan melalui
pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,12

4. Saya mengikuti proses pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi 4,53
5. Saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi perkuliahan 4,76
6. Saya yakin saya akan mendapatkan hasil belajar yang optimal melalui

pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi
3,94

7. Saya mampu bersaing dengan teman untuk mendapatkan nilai terbaik
melalui pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,12

8. Saya mengikuti proses perkuliahan dengan penuh konsentrasi 3,94
9. Kegiatan perkuliahan dengan pembelajaran Kooperatif Tipe Group

Investigasi membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik bagi saya
4,47

10. Saya selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan dalam
perkuliahan dengan pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

3,94

11. Saya menyelesaikan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya
pada pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigasi

4,53

12. Saya bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas dan penyampaian
materi pada teman sekelas

3,88

13. Saya berusaha memahami materi yang akan saya sampaikan dengan baik 4,59
14. Saya memiliki kesabaran dan daya juang yang tinggi untuk memahami

materi perkuliahan sehingga bisa disampaikan pada teman sekelas
3,53

15. Saya berusaha menjawab dan menjelaskan apa yang masih belum dipahami
oleh teman saya tentang materi yang saya sampaikan

3,88

16. Saya merasa tertantang untuk menguasai pengetahuan baru yang saya
temui

4,12

17. Saya tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan 3,94
18. Saya selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan yang saya temui

selama proses pembelajaran
4,53

IV. PEMBAHASAN

A. Minat Belajar

Pengolahan data hasil penelitian diperoleh 11 pernyataan dikategorikan

baik sekali dan 3 pernyataan dikategorikan baik. Rekapitulasi data angket minat

mahasiswa diperoleh bahwa rata-rata ketertarikan terhadap pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigasi adalah 4, 29 dengan kategori baik sekali. Rata-

rata keterlibatan dalam proses pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi

adalah 4,18 dengan kategori baik sekali dan rata-rata perhatian terhadap

pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi adalah 4,22 dengan kategori baik

sekali. Berdasarkan hasil analisis mengenai minat siswa terhadap pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigasi memberikan hasil yang sangat baik hal ini

disebabkan karena siswa bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Proses
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pembelajaran berjalan dengan lancar karena mahasiswa sudah mempersiapkan

dan membaca bahan bacaan tentang materi yang akan dipelajari sebelum belajar

di kelas. Selain itu mahasiswa terlibat aktif saat berdiskusi di kelompok masing-

masing dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Dalam penyampaian materi

di depan kelas, mahasiswa juga mampu melakukannya dengan baik.

B. Motivasi Belajar

Pengolahan data hasil penelitian menunjukkan 13 pernyataan

dikategorikan sangat baik dan 5 pernyataan dikategorikan baik. Rekapitulasi

angket motivasi mahasiswa diperoleh rata-rata dorongan untuk berprestasi adalah

4,41 dengan kategori baik sekali dan rata-rata usaha untuk berprestasi adalah 4,21.

Berdasarkan analisis data tersebut dapat terlihat bahwa tingginya motivasi

mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigasi. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa

bersemangat dalam proses pembelajaran. Mereka berusaha untuk menyelesaikan

tugas yang diberikan dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tersebut.

Selain itu mahasiswa tertantang dalam mengusai pengetahuan baru dan ketika

memperoleh kesulitan dalam proses pembelajaran mereka selalu berusaha untuk

mengatasi permasalahan tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

bahawa :

1. Minat mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran Group

Investigasi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tergolong baik sekali.

2. Motivasi mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran Group

Investigasi pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar tergolong baik sekali.
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PENGEMBANGAN HANDOUT BERBASIS PENDEKATAN
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATERI ZAT

ADITIF MAKANAN UNTUK SISWA SMP KELAS VIII
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ABSTRACT

This study aims to produce handouts based Contextual Teaching and Learning
(CTL) approach and test the validity. Type of this research is Research and
Development (R&D). Development model is used in this research is a model 4-D
(define, design, develop, and disseminate). This research is limited to the stage of
develop. The data used is data obtained directly from questionnaire of validity.
Analysis data technique used is the percentage technique and processed
descriptive. This handout was validated by lecturers and teacher. Validity analysis
result showed an average value is 83.32%, which can be categorized as very valid.
Based on the data, it can be concluded that the handout-based Contextual
Teaching and Learning (CTL) approach on food additives for students in class
VIII of junior high school which has been produced are very valid.

Keywords : handout, Contextual Teaching And Learning (CTL), food additive,
model 4-D

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan handout berbasis pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL) dan menguji tingkat validitas dari
bahan ajar yang dihasilkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
pengembangan atau Research and Development (R&D). Model pengembangan
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 4-D (four D models) yaitu (1) define
(pendefenisian), (2) design (perancangan), (3) develop (pengembangan), dan (4)
disseminate (penyebaran). Penelitian ini dibatasi sampai tahap develop
(pengembangan). Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara
langsung dari angket uji validitas. Teknis analisis data yang digunakan adalah
teknik persentase dan diolah secara deskriptif. Hasil validasi handout oleh dosen
dan guru memiliki nilai rata-rata sebesar 83,32 % dengan kategori sangat valid.
Hasil praktikalitas handout dari guru memperoleh nilai sebesar 86,98% dan dari
siswa 86,06% dengan kategori sangat praktis. Dapat disimpulkan bahwa handout

mailto:stevanylibrayuma@gmail.com
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berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi zat
aditif makanan untuk siswa SMP kelas VIII yang dihasilkan sangat valid.

Kata kunci: handout, Contextual Teaching And Learning (CTL), zat aditif
makanan, model 4-D

I. PENDAHULUAN

Media merupakan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media

itu harus melibatkan mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga

pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan

psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi

yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat

memberikan pengalaman belajar dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa

(Arsyad,2014: 25). Media pembelajaran yang digunakan guru dalam proses

pembelajaran salah satunya adalah bahan ajar, sedangkan media pembelajaran

seperti handout belum biasa digunakan guru di SMP PGRI 1 Padang pada materi

zat aditif makanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru IPA SMP PGRI I

Padang yang bernama Ibu Wera Andria S.Pd yang menyatakan bahwa siswa

kurang mengerti dalam pembelajaran biologi khususnya pada materi bahan zat

aditif makanan yang mana materi ini berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Hal

ini terlihat dalam proses pembelajaran yang kurang membangkitkan rasa ingin

tahu siswa terhadap materi yang dipelajari sehingga siswa sulit untuk memahami

materi tersebut.

Bahan ajar yang digunakan juga masih terbatas pada buku paket dan LKS.

Teknik penyajian materi pada buku paket dan LKS kurang dipahami oleh siswa

sehingga siswa kurang aktif dalam penemuan-penemuan guna membangun

konsep terhadap materi yang dipelajari. Buku paket dan LKS yang dibagikan

kepada siswa ketika proses pembelajaran di kelas saja, dan hanya satu berdua

dengan teman sebangkunya, sehingga kesempatan siswa untuk mengulang materi

pelajaran sangat sedikit. Siswa menjadi lebih banyak pasif dan gurulah yang lebih

aktif. Sejalan dengan hal ini, Lufri (2007:156) menyatakan materi biologi syarat

dengan objek yang divisualisasikan dan syarat dengan konsep yang mempunyai

sifat yang hirarki.
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Berdasarkan permasalahaan tersebut, dibutuhkanlah suatu alternatif dalam

pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan bahan ajar. Penggunaan

bahan ajar dalam proses pembelajaran akan menjadi lebih terarah dan terstruktur.

Salah satu bahan ajar tersebut adalah handout. Handout merupakan bahan ajar

yang berupa selembar (beberapa lembar) kertas yang berisi tugas atau tes yang

diberikan pendidik kepada peserta didik, menurut Mohammad (2010 dalam

Prastowo, 2011: 78). Menyadari beberapa hal tersebut maka sangat diperlukan

pengembangan sebuah bahan ajar berupa handout yang dapat meningkatkan

pemahaman konsep siswa, dapat menarik minat siswa untuk belajar, dapat

membuat siswa aktif atau dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses

pembelajaran.

Untuk memenuhi kebutuhan siswa terhadap media yang baik dalam proses

pembelajaran, maka sangat diperlukan pengembangan sebuah bahan ajar, salah

satunya dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL). Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam

kehidupan mereka (Sanjaya, 2006:255).

Berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian tentang

pengembangan handout berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL) pada materi zat aditif makanan untuk SMP kelas VIII. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menghasilkan handout berbasis pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL). yang kemudian diuji tingkat validitas dan

praktikalitas.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau

Research and Development (R&D). Model pengembangan yang digunakan adalah

model 4-D (four D models. Pengembangan four-D models terdiri atas 4 tahap

yaitu: 1) define (pendefenisian), 2) design (perancangan), 3) develop

(pengembangan) dan disseminate (penyebaran) (Trianto, 2010 189-192). Handout
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berbasis pendekatan Contextual Teaching and Learming (CTL) ini di validasi oleh

4 orang validator dan diujikan kepada 2 orang guru IPA dan 21 orang siswa kelas

VIII SMP PGRI 1 Padang semester genap tahun ajaran 2016/2017.
Tabel 1. Daftar Nama Validator Lembar Validasi
No Nama Validator Spesialisasi

1 Vivi Fitriani, M.Pd Dosen Media Pembelajaran Biologi
2 Erismar Amri, M.Si Dosen Biokimia
3 Afri Yeni, S.Pd.i Guru Biologi SMP PGRI 1 Padang
4 Wera Andria,S.Pd Guru Biologi SMP PGRI 1 Padang

Pelaksanaan penelitian dimulai dari tahap define. Langkah-langkah pada

tahap define ini meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas,

analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Tahapan yang kedua yaitu

desain. Pada tahapan desain yang dilakukan yaitu merancang Handout Berbasis

Pendekatan Contextual Teaching and Learming (CTL) pada materi Zat Aditif

Makanan untuk SMP kelas VIII. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan develop.

Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu uji validitas, dan uji praktikalitas.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi

(ditujukan kepada dosen biologi) dan angket (terdiri dari angket respon guru dan

siswa). Lembar validasi digunakan untuk menilai handout dari segi komponen isi,

konstruk, kebahasaan, dan kegrafisan. Angket bertujuan untuk mengetahui tingkat

praktikalitas pemakaian Handout berbasis Contextual Teaching and Learming

(CTL) selama proses pembelajaran.

Angket uji validitas dan praktikalitas disusun menurut skala Likert yang

dimodifikasi dari Riduwan dan Akdon (2013:17) dengan 4 alternatif jawaban

sebagai berikut:

4= Sangat Setuju (SS)
3= Setuju (S)
2= Tidak Setuju (TS)
1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dalam bentuk

deskriptif yaitu mendeskripsikan validitas handout berbasis pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dikembangkan.

1. Analisis validitas Handout Berbasis Pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL) menggunakan rumus dan kriteria sebagai berikut:
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Rumus dimodifikasi dari Riduwan dan Akdon (2013:24).

Nilai validitas = Jumlah skor yang diperoleh x 100%
Jumlah skor tertinggi

Kriteria yang dimodifikasi dari Riduwan dan Akdon (2013: 18).

81% -100% = Sangat valid
61% - 80% = Valid
41% - 60% = Cukup valid
21% - 40% = Kurang valid
0% - 20% = Tidak valid

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dan prosedur penelitian, maka dihasilkan Handout

Berbasis Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi zat

aditif makanan, dan diperoleh hasil validasi handout oleh dosen biologi dan guru

IPA, serta praktikalitas handout oleh guru dan siswa. Penelitian ini dirancang

dengan dasar model pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D, yaitu

dengan cara sebagai berikut:

A. Tahap Pendefinisian (Define)

Tahap define dilakukan dengan menganalisis tujuan pembelajaran dalam

batasan materi yang dikembangkan dalam handout. Ada tiga langkah pokok

dalam tahapan define yaitu analisis ujung depan, analisis siswa dan analisis

tugas.

1. Analisis Ujung Depan

Analisis ujung depan ini bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan

masalah dasar yang dihadapi guru dan siswa dalam pembelajaran biologi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap salah

seorang guru biologi SMP PGRI 1 Padang, bahwa penulis menemukan di

sekolah belum pernah menggunakan handout dan bahan ajar yang digunakan

masih terbatas pada buku paket dan LKS yang tersedia di sekolah, materi yang

disajikan belum kontekstual dan gambar-gambar yang disajikan tidak memiliki

warna sehingga siswa sulit untuk memahaminya.

2. Analisis Siswa

Pada tahap ini dilakukan telaah karakteristik siswa sebagai gambaran

untuk mendesain handout. Analisis siswa dijadikan sebagai kerangka acuan
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untuk menyiapakan aspek-aspek yang berhubungan dengan handout (seperti

warna dan tulisan yang diinginkan siswa), sehingga dapat dihasilkan handout

yang cocok digunakan oleh siswa.

3. Analisis tugas

a Analisis struktur isi, mencakup hal-hal berikut ini:

1) Menentukan standar kompetensi, yaitu sebagai berikut ini: Memahami

kegunaan bahan kimia dalam kehidupan.

2) Menentukan kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut ini: Mendeskripsikan

bahan kimia alami dan bahan kimia buatan dalam kemesan yang terdapat

dalam makanan.

3) Menentukan indikator, yang meliputi hal-hal berikut ini:

(a) Menjelaskan bahan-bahan kimia alami dan bahan-bahan kimia buatan

yang dapat di gunakan sebagai bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan

penyedap yang terdapat dalam kemasan makanan beserta contoh dalam

kehidupan sehari-hari.

(b) Menjelaskan dampak penggunaan zat aditif dalam makanan.

4) Menentukan materi pokok (bahan kajian materi yang digunakan adalah zat

aditif makanan).

4. Analisis konsep

Konsep utama pada materi ini adalah sebagai berikut ini:

a. Pengertian zat aditif makanan

b. Jenis-jenis zat aditif makanan

1) Bahan pewarna

2) Bahan pemanis

3) Bahan pengawet

4) Bahan penyedap

c. Dampak penggunaan zat aditif pada makanan

1) Analisis tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran untuk materi zat aditif makanan adalah sebagai berikut:

a) Menjelaskan pengertian zat aditif makanan.

b) Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan sebagai bahan pewarna beserta

contoh dalam kehidupan sehari-hari.
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c) Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan sebagai bahan pemanis beserta

contoh dalam kehidupan sehari-hari.

d) Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan sebagai bahan pengwet beserta

contoh dalam kehidupan sehari-hari.

e) Menjelaskan bahan kimia alami dan buatan sebagai bahan penyedap

beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari.

f) Menjelaskan dampak penggunaan zat aditif pada makanan.

B. Tahap Perancangan (Design)

Adapun komponen-komponen yang terdapat pada handout ini adalah

sebagai berikut:

1. Cover

Cover handout dirancang dengan latar pink. Pada cover terdapat

komponen-komponen berupa nama sekolah, judul handout, nama sekolah, judul

materi pokok, dan identitas siswa.

2. Kata pengantar

Pada kata pengantar terdapat ucapan syukur dan ucapan terima kasih

penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian handout ini.

3. Daftar isi dan daftar gambar

Handout berbasis kontekstual ini dilengkapi dengan daftar isi dan daftar

gambar yang bertujuan untuk memudahkan pengguna handout untuk mencari

halaman subpokok materi pelajaran yang diinginkan.

4. Petunjuk penggunaan handout

Petunjuk penggunaan handout digunakan agar mempermudah siswa dalam

mengerjakan handout.

5. Kompetensi

Pada komponen kompetensi ini terdapat Standar Kompetensi (SK),

Kompetensi Dasar (KD), Indikator dan tujuan pembelajaran, supaya siswa

mengetahui tujuan yang harus dicapai dalam memahami materi yang ada pada

handout.

6. Uraian materi
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Uraian materi dilengkapi dengan gambar, pertanyaan yang dapat

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sesuai dengan apa yang sering dialami pada

kehidupan sehari-hari yang dapat membantu siswa mengaitkan materi pelajaran

dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

7. Lembar latihan dan lembar evaluasi

Handout berbasis kontekstual ini dilengkapi lembar latihan disetiap

pertemuan yang terdiri dari 10 soal yaitu 5 soal objectif dan 5 soal essay dan

lembar evaluasi yang terdiri dari 25 soal yaitu 20 soal objektif dan 5 soal essay

yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa

terhadap materi zat aditif makanan.

8. Rangkuman

Handout berbasis kontekstual ini dilengkapi dengan rangkuman yang

berisi kesimpulan dari semua uraian materi.

9. Glosarium

Handout berbasis kontekstual ini dilengkapi dengan glosarium yaitu

merupakan kamus bacaaan yang berisi penjelasan dari istilah-istilah atau kata

yang sulit dimengerti, sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya.

10. Daftar pustaka

Bagian terakhir handout berbasis kontekstual ini ialah rincian daftar

pustaka yang digunakan dalam pembuatan handout berbasis kontekstual.

C. Tahap Pengembangan (Develop)

Tahap pengembangan handout bertujuan untuk menghasilkan handout

yang valid. Uji validasi handout oleh validator meliputi empat aspek penilaian,

yaitu aspek kelayakn isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikan handout. Validasi

handout dilakukan oleh 4 validator yang terdiri dari dua orang dosen dan dua

orang guru IPA SMP. Hasil validasi handout oleh keempat validator tersebut

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
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Tabel 2. Hasil Validasi Handout Berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL) oleh Dosen dan Guru

Aspek Penilaian Validator
Jumlah Nilai Validasi

(%) Kriteria
1 2 3 4

Kelayakan Isi 33 30 40 31 134 83,75 % Sangat valid
Kebahasaan 19 18 22 19 78 81,25 % Sangat valid
Penyajian Handout 26 24 29 26 105 82,03 % Sangat valid
Kegrafikan Handout 16 15 19 19 69 86,25 % Sangat valid

Total 333,28%

Rata-rata 83,32 % Sangat valid

Berdasarkan Tabel 2, secara umum penilaian validator terhadap handout

dengan nilai rata-rata 83,32 %. Hal ini berarti bahwa handout yang dikembangkan

dikategorikan sangat valid.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh

kesimpulan bahwa handout berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL)

pada materi zat aditif makanan untuk SMP kelas VIII hasilnya sangat valid.
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BIOLOGY LEARNING CLASS X SMAN 10 SIJUNJUNG

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF TIPE
LEARNINGSTARTS WITH A QUESTION (LSQ) YANG DIAWALI
TUGAS MERINGKAS TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI

SISWA KELAS X SMAN 10 SIJUNJUNG
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Email : zuldeviyanni@yahoo.com

ABSTRACT

The reseacher do this research because the students have low result in biology
subject in archaebacteria and eubacteria material. This is caused the students have
low interest to asks when teaching learning activity thus the teacher knowless how
students understanding to the material, and less of characteristic learning strategy
has implied by the teacher. The way will be used was implied the active learning
strategy with Learning Start with a Question (LSQ) and it will start by summary.
The purpose of this research is to know the influence of implied the active
learning strategy with LSQ type start with by summary task to ward the result of
biology learning to cognitive. The type of this research is experiment research.
The population of this research is all of students X grade SMAN 10 Sijunjung.
The instrument of this research are assessment of the cognitive. Data analysis
using t- test. The average of cognitive students in the experiment class 67,38 and
control class 57,60. So the implied the active learning strategy with learning start
with a question (LSQ) and it will start by summary is to improve learning
outcomes for biology in cognitive class X SMAN 10 Sijunjung.

Keywords : Learning Starts with a Question (LSQ), task summary, learning
outcomes

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar biologi siswa pada materi

archaebacteria dan eubacteria. Hal ini disebabkan karena rendahnya minat siswa

untuk bertanya mengakibatkan guru kurang mengetahui sejauh mana tingkat

pemahaman siswa terhadap materi, serta kurang bervariasinya strategi

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Usaha yang dilakukan adalah dengan

menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Start with a Question (LSQ)

yang diawali tugas meringkas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

mailto:zuldeviyanni@yahoo.com
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peningkatan hasil belajar dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe LSQ

yang diawali tugas meringkas terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dan sampel penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas X SMAN 10 Sijunjung. Teknik pengambilan

sampel adalah purposive sampling. Instrumen penelitian adalah penilaian pada

ranah, kognitif. Data dianalisis dengan menggunakan uji-t. Nilai rata-rata kognitif

siswa kelas eksperimen 67,38 dan kelas kontrol 57,60. Jadi penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe LSQ yang diawali tugas meringkas dapat meningkatkan

hasil belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas X SMAN 10 Sijunjung.

Kata kunci : Learning Starts with a Question (LSQ), tugas meringkas, hasil belajar.

I. PENDAHULUAN

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang

mempelajari tentang makhluk hidup atau kajian saintifik tentang makhluk hidup.

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran sains yang materinya dianggap sulit

oleh sebagian siswa karena biologi lebih menekankan pembelajaran

pengembangan konsep dan proses.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan salah

seorang guru biologi di SMAN 10 Sijunjung pada bulan Januari 2016 diperoleh

informasi bahwa proses pembelajaran yang terjadi masih berlangsung satu arah

yaitu hanya berpusat pada guru, dan guru lebih cenderung sebagai pusat

penyampai informasi dalam proses kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa hanya

mendengarkan serta mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak

memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada guru mengenai materi yang

tidak dipahami saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Ketika guru

bertanya pada siswa tentang materi yang telah diajarkan siswa cenderung diam

karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal tersebut

membuat guru kurang mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa

terhadap materi yang telah diajarkan.

Materi yang sulit oleh siswa adalah materi archaebacteria dan eubacteria

karena materi ini perlu pemahaman konsep, pemahaman gambar struktur sel
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bakteri, pemahaman mengenai perbedaan peranannya. Hal ini disebabkan karena

siswa kurang aktif dalam belajar dan siswa juga kurang mampu dalam

mengembangkan pola pikir. Sehinggga mengakibatkan hasil belajar siswa masih

rendah atau berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah

dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif (active learning) salah satunya

Learning Starts with a Question (LSQ). Menurut Silberman (2013: 157)

merupakan salah satu tipe belajar aktif yang meminta siswa untuk menyelidiki

atau mempelajari sendiri materi pembelajaran tanpa penjelasan terlebih dahulu

dari guru. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Susanti (2013: 12) dengan

judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Starts with a

Question (LSQ) yang diawali tugas meringkas dalam pembelajaran biologi.

Diperoleh hasil bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Kelebihan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a Question

yaitu: (1) Siswa menjadi siap memulai pelajaran, (2) Siswa aktif bertanya dan

mencari informasi, (3) Materi dapat diingat lebih lama, (4) Kecerdasan siswa

dapat diarah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut tanpa

bantuan guru, (5) Mendorong tumbuh keberanian mengutarakan pendapat secara

terbuka, (6) siswa belajar memecahkan masalah sendiri secara kelompok. Adapun

kelemahan dari strategi pembelajaran aktif tipe LSQ yaitu: (1) Membutuhkan

waktu panjang jika banyak pertanyaan yang dilontarkan siswa, (2) pertanyaan

yang dibuat adakalanya hanya bersifat dibuat-buat saja, (3) bagi siswa yang tidak

terbiasa berbicara dalam forum atau siswa yang pasif agak merasa kesulitan

(Istarani, 2014: 209-210).

Penerapan strategi pembelajaran LSQ ini diperlukan kesiapan peserta

didik terlebih dahulu karena itu peserta didik diperintahkan untuk membuat

ringkasan mengenai materi yang akan dipelajari, dengan adanya tugas meringkas

peserta didik secara tidak langsung sudah membahas materi sebelum dipelajari.

Meringkas adalah menyatakan inti dari suatu bacaan atau pengalaman dengan

menggunakan sedikit kata-kata atau dengan cara yang baru, tetapi lebih efisien.

(Wormeli, 2012: 2).
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil

belajar dengan penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Learning Starts with a

Question (LSQ) yang diawali tugas meringkas terhadap hasil belajar biologi pada

ranah afektif, kognitif dan psikomotor siswa kelas X SMAN 10 Sijunjung.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan

penelitian yaitu Randomized Control-Group Postest Only Desain yang didasari

adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN

10 Sijunjung kelas X semester 1 pada bulan Oktober tahun 2016. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X yang terdaftar pada tahun pelajaran

2016/2017. Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling.

Diperoleh hasil kelas XIPS1 sebagai kelas eksperimen dan XIPS3 sebagai kelas

kontrol.

Prosedur penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan,

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Instrumen dalam penelitian ini adalah soal

objektif sebanyak 46 butir soal yang sudah diuji coba terlebih dahulu. Teknik

analisis data dengan uji-t untuk menguji hipotesis.

III. HASIL

Penilaian hasil belajar siswa pada ranah kognitif ini dilakukan pada akhir

penelitian berupa soal pilihan ganda dengan jumlah soal 46 butir. Nilai rata-rata

yang diperoleh pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, hal ini dapat

dilihat pada nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 67,38 dengan ketuntasan hasil

belajar siswa yang nilainya di atas KKM berjumlah 6 orang, presentase ketuntasan

25%. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol yaitu 57,60

dengan ketuntasan hasil belajar siswa yang nilainya di atas KKM berjumlah 4

orang, presentase ketuntasan 14,28%. Rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Nilai Rata-rata Siswa kelas sampel

IV. PEMBAHASAN

Hasil penilaian pada kelas sampel yang telah diperoleh tingginya nilai rata-

rata pada kelas eksperimen dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe

LSQ disebabkan karena strategi pembelajaran aktif tipe LSQ ini dapat melibatkan

siswa untuk lebih aktif saat proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa

dituntut untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang telah

mereka amati dan pahami, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berfikir

siswa terhadap materi yang kurang dipahami siswa melalui pertanyaan-pertanyaan

yang mereka buat. Disamping itu siswa sudah membaca materi dan berdiskusi

dengan pasangannya untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang telah

didapatkan tanpa adanya penjelasan dari guru terlebih dahulu, sehingga dapat

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Dengan

sistematisnya pembelajaran LSQ ini siswa dengan sendirinya sudah memahami

materi yang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Silberman (2013: 157)

proses mempelajari hal baru akan lebih efektif jika si pembelajar dalam kondisi

aktif, dengan menstimulir siswa untuk menyelidiki atau mempelajari sendiri

materi pelajarannya tanpa penjelasan terlebih dahulu dari guru.

Rendahnya hasil belajar siswa pada kelas kontrol dengan menerapkan

metode diskusi dan tanya jawab disebabkan karena saat pembelajaran berlangsung

didapatkan hanya sebagian siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompoknya.

Beberapa anggota kelompok hanya mengandalkan anggota kelompok yang pintar
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dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga kurangnya pemahaman siswa

terhadap materi yang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Lufri (2007:

38) diskusi akan terasa kaku bila persoalan yang akan didiskusikan tidak dikuasai,

kelas sering didominasi oleh peserta didik yang aktif berbicara sehingga

pembelajaran kurang menarik bagi peserta didik yang pasif saat pembelajaran.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi

pembelajaran aktif tipe Learning Start with a Question (LSQ) yang diawali tugas

meringkas dapat meningkatkan hasil belajar biologi pada ranah kognitif siswa

kelas X SMAN 10 Sijunjung.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to development of biology learning by module in
orientation model of cooperative learning in integration a muslim movement
listening team type. This research was focused development research, step of
development that used in this research was 4 D (four D) that composed by four
steps, they were: define, design, develop, and desseminate. The result of research
showed that module validation of biology learning was valid, for practical in
categories was very practically and for effectiveness in observed from analysis of
students activity during the students in learning process used this module was very
active. The result of students learning activity in the class VII MTs Negeri Koto
Dian have got KKM score, it was 84,38 after used this module in learning process.

Keywords: development, learning module, listening team, integration a muslim
movement

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan modul pembelajaran biologi
berorientasi model pembelajaran kooperatif tipe listening team terintegrasi dengan
kemuhammadiyahan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan
(Development Research). Tahapan pengembangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 4-D (four D) yang terdiri atas empat tahapan utama yaitu:
define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan
disseminate (penyebaran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi modul
pembelajaran biologi dinyatakan valid, untuk praktikalitas termasuk dalam
kategori sangat praktis dan untuk efektivitas ditinjau dari analisis aktivitas siswa
selama mengikuti pembelajaran menggunakan modul ini dikategorikan aktif
sekali. Hasil belajar siswa kelas VII MTs Negeri Koto Dian telah mencapai nilai
KKM yaitu 84,38 setelah menggunakan modul dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: pengembangan, modul pembelajaran, listening team, terintegrasi
Kemuhammadiyahan
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan IPTEK, budaya, serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat

yang terus meningkat mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam

berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang pendidikan sehingga perlu

adanya upaya pembangunan dalam pendidikan agar pendidikan di Indonesia tidak

tertinggal dari negara lain. Hal ini sesuai dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan

demikian tujuan yang diharapkan bukan hanya berdimensi kognitif, melainkan

juga terbentuknya karakter, objektif, jujur, tanggung jawab, kerja keras, disiplin,

terutama religius.

Peran guru dalam pembelajaran lebih dari sekedar sebagai pengajar

(informator) belaka. Akan tetapi guru harus memiliki multi peran dalam

pembelajaran, dan agar pola pembelajaran yang diterapkan juga dapat bervariasi,

maka bahan pembelajarannya harus dipersiapkan secara bervariasi juga (Tim

Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011). Meningkatkan

kualitas pembelajaran siswa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

seorang guru. Seorang guru dituntut agar dapat berfikir kreatif tentang bagaimana

strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mensiasati pembelajaran

siswa agar mereka dapat memahami materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran

yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Bahan ajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapat

perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat mempelajari hal-hal yang

diperlukan dalam mencapai tujuan belajar. Karena itu penentuan bahan ajar mesti

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah hasil-hasil yang

diharapkan misalnya berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman

lainnya (Hamalik, 2008). Bahan ajar biologi yang akan digunakan haruslah bahan

ajar yang menarik dan mudah dipahami siswa agar tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai. Salah satu bahan ajar yang cocok digunakan dalam

pembelajaran biologi adalah dengan menggunakan modul pembelajaran biologi.
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Modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode,

batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan, dan cara

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai

kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri (Hamdani,

2011). Selain dari bahan ajar hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan adalah model pembelajaran.

Model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran dengan menggunakan

modul ini haruslah model yang sesuai dengan tujuan modul itu sendiri. Model

pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai

akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran

merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode,

strategi, dan teknik pembelajaran (Helmiati, 2012).

Model pembelajaran kooperatif tipe listening team sangat tepat digunakan

untuk pembelajaran karena sangat serasi dengan modul pembelajaran yang akan

digunakan karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengaktifkan siswa

dalam proses pembelajaran mandiri. Model pembelajaran kooperatif tipe listening

team ini dimaksudkan untuk mengaktifkan seluruh peserta didik dengan membagi

kelompok dan memberi tugas yang berbeda-beda kepada masing-masing

kelompok (Helmiati, 2012).

Muhammadiyah sebagai organisasi yang berkiprah dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan, juga banyak berperan dalam bidang-bidang yang lain

diantaranya adalah bidang pendidikan di tingkat pendidikan nasional hingga di

daerah. Disamping usaha-usaha mengembangkan pendidikan akademis juga

memperhatikan nilai-nilai spiritual keagamaan yaitu dengan dimasukkannya mata

pelajaran dengan ciri khusus muhammadiyah yang berupa pendidikan akhlak,

ibadah, tarikh, Al Quran, dan Hadits, serta kenuhammadiyahan. Langkah

pembaharuan yang bersifat “reformasi” ialah merintis pendidikan “modern” yang

memadukan pelajaran agama dan umum. Gagasan pendidikan yang dipelopori

Kyai Ahmad Dahlan, merupakan pembaharuan karena mampu mengintegrasikan

aspek “iman” dan “kemajuan” sehingga dihasilkan sosok generasi muslim

terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya

(Kuntowijoyo, 1985).
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Modul pembelajaran yang akan dikembangkan pada penelitian ini adalah

modul pembelajaran biologi dengan materi saling ketergantungan dalam

ekosistem. Materi ini sangat tepat dipelajari jika menggunakan modul, karena

materi saling ketergantungan dalam ekosistem ini adalah materi yang memerlukan

pemahaman yang cukup tinggi dan tentunya dalam memahami materi tersebut

haruslah disertai dengan gambar yang dapat membantu siswa untuk lebih

memahami materi saling ketergantungan dalam ekosistem. Dengan sistem

pembelajaran menggunakan modul ini, peserta didik mendapatkan kesempatan

lebih banyak untuk belajar sendiri, membaca uraian, dan petunjuk di dalam

lembaran kegiatan, menjawab pertanyaan-pertanyaan serta melaksanakan tugas-

tugas yang harus diselesaikan dalam setiap tugas (Mulyasa, 2009).

Bahan ajar menggunakan buku paket saja belum bisa meningkatkan hasil

belajar siswa. Karena materi yang terdapat dalam satu buku paket belum bisa

memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami materi pembelajaran biologi. Hal

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa yang masih rendah yaitu masih dibawah

standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditetapkan yaitu 65,00,

sehingga untuk mengatasi hal yang demikian maka seorang guru harus bisa

memilih dan mengembangkan bahan ajar yang tepat untuk materi pembelajaran

biologi. Salah satu bahan ajar yang cocok untuk dipergunakan dalam

pembelajaran biologi adalah dengan menggunakan modul pembelajaran. Yang

mana hal ini membuat siswa-siswi tertarik dan paham maka perlu adanya

pemahaman terhadap keagamaan khususnya tentang kemuhammadiyahan.

Dengan menggunakan modul pembelajaran ini, guru dapat menggunakan lebih

dari satu buku sumber sebagai referensi dalam pembuatan modul pembelajaran

biologi. Dan gurupun harus mampu mengembangkan materi pembelajaran sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya.

Penelitian sebelumnya mengenai pengembangan modul pembelajaran IPA

terpadu berpendekatan keterampilan proses pada tema dampak limbah rumah

tangga terhadap lingkungan untuk SMP kelas VIII yang dilakukan oleh Rahma

Ditasari dkk (2013), diperoleh hasil bahwa modul termasuk dalam kriteria layak

digunakan tanpa revisi berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh pakar.

Hasil tanggapan penggunaan modul oleh guru dan siswa termasuk dalam kriteria
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sangat menarik. Hasil belajar siswa pada skala besar mencapai 87,5% siswa tuntas

belajar, menunjukkan adanya hasil yang signifikan karena hasil thitung> ttabel dan n-

gain termasuk dalam kategori tinggi. Disimpulkan modul pembelajaran IPA

terpadu berpendekatan keterampilan proses pada tema dampak limbah rumah

tangga terhadap lingkungan layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran IPA

terpadu kelas VIII.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Model yang digunakan

dalam penelitian ini adalah model 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan dan

Sammel (1974). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu: define

(pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate

(penyebaran). Instrumen yang digunakan adalah lembar angket dan wawancara.

Data validitas dan efektivitas produk di analisis dengan statistik deskriptif. Setelah

itu ditentukan kualitas dari produk yang dikembangkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Validitas Modul Pembelajaran Biologi

Aspek atau komponen penilaian modul pembelajaran biologi adalah aspek

kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan syarat teknis. Aspek kelayakan isi

berkaitan dengan isi modul yang sesuai dengan standar kompetensi dan

kompetensi dasar yang ingin dicapai, modul yang dibuat mendukung pemahaman

konsep, modul sesuai dengan nilai-nilai religius, moralitas dan sosial, kesesuaian

materi dengan kurikulum, menambah wawasan bagi siswa dan guru. Komponen

kebahasaan berkaitan dengan kesesuaian kalimat yang digunakan mudah

dipahami oleh siswa, kesesuaian materi dengan menggunakan kaidah bahasa

Indonesia, materi bisa untuk perorangan ataupun kelompok. Aspek penyajian

berkaitan dengan materi yang disajikan sesuai dengan indikator (kognitif, afektif,

dan psikomotor), modul memiliki petunjuk yang jelas bagi siswa dan guru, modul

memberikan petunjuk interaksi yang kuat antara siswa dan guru, modul

memberikan penyajian penunjang keterlibatan siswa secara aktif. Aspek syarat

teknis kejelasan tulisan, penampilan, format tata letak kata-kata dalam modul
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menarik, gambar sesuai dengan materi, warna pada gambar memudahkan dalam

penyampaian pesan. Berdasarkan hasil validasi modul pembelajaran biologi oleh

validator ahli dan validator praktisi pendidikan diperoleh hasil validasi modul

pembelajaran biologi secara umum 3,12 dengan kategori valid. Dengan kata lain

modul pembelajaran yang dikembangkan sudah sangat memenuhi kriteria sebuah

produk yang baik dan layak digunakan dalam pembelajaran. Data hasil validitas

modul pembelajaran biologi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil validasi modul pembelajaran

No Aspek yang dinilai Nilai Validitas Kategori

1 Kelayakan isi 3,15 Valid

2 Kebahasaan 3,25 Valid

3 Penyajian 3,25 Valid

4 Syarat teknik 3,16 Valid

Jumlah 50

Rata-rata 3,12 Valid

B. Praktikalitas Modul Pembelajaran

Berdasarkan hasil uji praktikalitas terhadap modul pembelajaran biologi

berorientasi kooperatif tipe listening team terintegrasi kemuhammadiyahan

diketahui sangat praktis digunakan dengan rata-rata 3,65. Hal ini berarti, para

siswa memberikan apresiasi yang baik dalam penggunaan modul pembelajaran

biologi ini pada proses pembelajaran. Adapun indikator pada aspek praktikalitas

modul pembelajaran ini adalah aspek daya tarik, kemudahan penggunaan, materi

atau isi, dan waktu. Aspek daya tarik berkaitan dengan penggunaan modul siswa

lebih tertarik, memiliki pemilihan warna gambar/ilustrasi yang dapat menarik

belajar siswa. Aspek kemudahan penggunaan menyajikan petunjuk penggunaan

modul pembelajaran biologi yang dapat dipahami dengan jelas, gambar/ilustrasi

mudah dipahami, penggunaan huruf dan tulisan jelas. Pada aspek materi/isi

menyajikan gambar/ilustasi membantu memperjelas uraian, lembaran kegiatan

siswa membantu dalam membangun suatu konsep materi pembelajaran, lembaran

kerja siswa dalam modul dapat mengukur sejauh mana penguasaan materi,

penyajian pada modul ini lebih praktis. Aspek terakhir adalah penggunaan waktu

yang menyajikan penggunaan waktu pada modul sesuai dengan waktu yang

disediakan.
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Berdasarkan respon siswa terhadap praktikalitas modul pembelajaran yang

telah dikembangkan diketahui bahwa modul yang dikembangkan sangat praktis

dengan nilai rata-rata 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sangat tertarik

untuk belajar dengan menggunakan modul pembelajaran biologi berorientasi

koopertaif tipe listening team dan terintegrasi kemuhammadiyahan, dapat dilihat

pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil praktikalitas modul pembelajaran

No Aspek yang dinilai Nilai Validitas Kategori

1 Daya tarik 3,8 Sangat praktis

2 Kemudahan penggunaan 3,62 Sangat praktis

3 Materi/isi 3,57 Sangat praktis

4 waktu 3,75 Sangat praktis

Jumlah 36,5

Rata-rata 3,65 Sangat praktis

C. Efektifitas Modul Pembelajaran

Berdasarkan analisis aktivitas siswa yang mengikuti pembelajaran biologi

dengan menggunakan bahan ajar modul ini terlihat bahwa disetiap pertemuan

aktivitas siswa tergolong dalam kategori aktif sekali. Hal ini berarti

menggambarkan bahwa siswa serius mengikuti pembelajaran yang disampaikan

oleh guru di dalam kelas. Dengan menggunakan modul ini aktivitas siswa sangat

tinggi. Karena modul ini membantu siswa belajar secara mandiri maka aktifitas

siswapun menjadi sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran biologi. Hal ini

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Joni (1992) dalam Yamin (2003)

bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran dapat dilaksanakan manakala: 1)

pembelajaran yang dilakukan lebih berpusat pada siswa, 2) guru berperan sebagai

pembimbing supaya terjadi pengalaman dalam pembelajaran, 3) tujuan kegiatan

pembelajaran tercapai kemampuan minimal siswa (kompetensi dasar), 4)

pengelolaan kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas siswa,

meningkatkan kemampuan minimalnya, dan menciptakan siswa yang kreatif serta

mampu menguasai konsep-konsep. Aktivitas belajar siswa terhadap modul

pembelajaran biologi dari pertemuan awal sampai akhir sangat tinggi yaitu dengan

nilai rata-rata 85,25 yang tergolong dalam kategori aktif sekali.
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D. Hasil Belajar

Hasil belajar diperoleh dari latihan yang diberikan berupa tes dalam

bentuk objektif. Tes dilakukan setelah selesai proses pembelajaran menggunakan

modul pembelajaran biologi. Adapun hasil belajar siswa kelas VII MTs Negeri

Koto Dian yang diperoleh nilai dengan rata-rata kelas adalah 84,38 ini berarti

bahwa siswa sudah mencapai nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65,00.

IV. KESIMPULAN

Validasi modul pembelajaran biologi telah dinyatakan valid. Praktikalitas

modul pembelajaran berorientasi kooperatif tipe listening team terintegrasi

kemuhammadiyahan termasuk kategori sangat praktis. Efektivitas modul kategor

efektif dan analisis aktivitas siswa menggunakan modul ini dengan kategori aktif

sekali. Hasil belajar telah mencapai nilai KKM.
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ABSTRACT 

Student worksheet is a printed instructional materials in the form of sheets of 

paper containing the material, summary and instructions implementation of 

learning tasks that must be done by learners. In lessons at SMP N 1 Rao has been 

using worksheets, but LKS is not in accordance with the elements of true LKS 

like no study guide, support information, and view worksheets study goal less 

draw. Based on the problems found then has done research on the Design Student 

Worksheet (LKS) Based Learning Cycle 5-E for junior high school students of 

class VIII. This study aims to determine LKS based learning cycle 5-E. This study 

is the development of 4-D model comprising the steps Define, Design, 

Development and Disseminate and limited on Design step. The results of this 

research is curriculum analysis and student analysis. Based on this, arranged LKS 

based Learning Cycle 5-E. 

 

Keywords:  student worksheet, Learning Cycle 5-E, Design 

 

 

ABSTRAK 
 

Lembar kerja siswa adalah materi pembelajaran tercetak berupa lembaran kertas 

yang berisi materi, ringkasan dan instruksi pelaksanaan tugas belajar yang harus 

dilakukan oleh peserta didik. Dalam pelajaran di SMP N 1 Rao telah 

menggunakan lembar kerja, namun LKS tidak sesuai dengan unsur LKS yang 

sebenarnya seperti tidak ada panduan belajar, informasi pendukung, dan melihat 

lembar kerja hasil belajar kurang menarik. Berdasarkan permasalahan yang 

ditemukan maka telah dilakukan penelitian tentang Design Learning Worksheet 

(LKS) Berbasis Learning Cycle 5-E untuk siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui siklus belajar berbasis LKS 5-E. Penelitian ini 

merupakan pengembangan model 4-D yang terdiri dari langkah-langkah 

Tentukan, Desain, Pengembangan dan Diseminasi dan dibatasi pada tahap Desain. 

Hasil penelitian ini adalah analisis kurikulum dan analisis siswa. Berdasarkan hal 

tersebut, disusun LKS Learning Cycle 5-E. 

 

Kata kunci: lembar kerja siswa, Learning Cycle 5-E, Desain 
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I. PENDAHULUAN 

Bahan ajar adalah hal  penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Dengan adanya  bahan ajar guru lebih mudah dalam proses pembelajaran. Bahan 

ajar dapat dibuat dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik materi ajar yang akan disajikan (Depdiknas, 2008: 2). 

LKS merupakan bahan ajar yang sering dipakai di sekolah. Menurut 

Prastowo (2011:204) LKS juga berfungsi sebagai bahan ajar  yang mempermudah 

peserta didik untuk memahami materi yang diberikan, sebagai bahan ajar yang 

ringkas dan banyak dengan  tugas untuk berlatih serta  memudahkan  pelaksanaan 

pengajaran kepada peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan observasi yang penulis  laksanakan  pada Bulan  Mei 2016  

kepada salah seorang guru mata pelajaran IPA di SMP N 1 Rao Pasaman Timur, 

bahwa selama proses belajar mengajar guru sudah menggunakan LKS. LKS ini 

diperoleh dari penyalur yang datang ke sekolah. LKS tersebut hanya digunakan 

siswa dalam proses belajar  mengajar di sekolah saja, tanpa dibawa  kerumah  

untuk belajar sendiri. Guru juga masih memakai LKS dari penyalur yang datang 

kesekolah, tanpa ada  rencana untuk menyiapkan, dan menyusunnya sendiri,  

hanya siap pakai. 

 LKS yang digunakan di sekolah belum mampu membantu siswa dalam 

proses belajar, karena isi LKS tersebut memiliki kekurangan, diantaranya  tidak 

ada petunjuk belajar, kurangnya informasi pendukung, LKSjuga tidak 

mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Dalam 

melaksanakan pembelajaran LKS tersebut kurang mampu memotivasi siswa untuk 

belajar. Salah satu materi yang diajarkan  dengan menggunakan LKS di kelas VIII 

pada semester 1 yaitu materi  sistem pernapasan. 

 Pada materi sistem pernapasan, siswa dituntut untuk  mampu menjelaskan 

sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Saat 

mempelajari materi sistem pernapasan siswa dituntut untuk dapat menjelaskan 

macam-macam organ beserta fungsinya, serta contoh kelainan dan penyakit pada 

sistem pernapasan, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam mengatasi penyakit 

yang terjadi, yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
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Salah satu bahan ajar yang dikembangkan adalah LKS berbasis Learning 

Cycle 5-E, dimana LKS berbasis Learning Cycle 5-E memiliki tahapan menurut 

(Wena, 2013:171) yaitu pembangkitan minat (engagement), eksplorasi 

(exploration), penjelasan (explanation), elaborasi (elaboration), dan evaluasi 

(evaluation). Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tentang 

proses  kehidupan sehari-hari. Adapun  kelebihan dari Learning Cycle 5-E adalah 

mampu  meningkatkan  motivasi  belajar siswa karena siswa dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran. sehingga, dapat diketahui pengetahuan awal 

siswa tentang pokok bahasan yang akan dipelajari. 

Penelitian ini telah dilakukan oleh Novita Gusrianti (2015) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Learning Cycle 5-E pada Materi 

Sistem Peredaran Darah Kelas VIII untuk Siswa SMP/MTs” menunjukkan bahwa 

hasil dari desain LKS sangat menarik, sehingga dengan adanya LKS ini 

diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk belajar 

secara mandiri. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKS berbasis 

Learning Cycle 5-E pada materi pernapasan kelas VIII yang memiliki desain LKS 

yang menarik. 

 

II. METODE PENELITIAN 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dengan model 

prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif yang 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu 

produk ataupun memperbaharui produk yang sudah ada. Penelitian ini 

dilaksanakan di STKIP PGRI Sumatera Barat dan SMP N 1 Rao semester 2 pada 

tahun pelajaran 2016/2017 pada bulan  Februari 2017 di kelas VIII.1. Dalam 

penelitian ini model yang digunakan adalah 4-D models. Prosedur penelitian 

pengembangan meliputi 4 tahap pengembangan, akan tetapi penelitian ini 

dilakukan sampai tahap desingn yaitu perancangan LKS. 

  Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan tahap define. Tahap ini 

dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran dengan menganalisis SK dan 
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batasan materi pelajaran yang akan digunakan pada LKS yang akan 

dikembangkan. Tahap ini   dilakukan dalam beberapa langkah yaitu: 

(a) analisis ujung depan 

Analisis ujung depan bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah 

dasar yang dihadapi dalam pembelajaran IPA di SMP N 1 Rao. Pada tahap ini 

dilakukan wawancara kepada guru dan penyebaran angket kepada siswa  untuk 

menetapkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran Biologi.  

(b) analisis siswa 

Analisis siswa dilakukan dengan menelaah karakteristik siswa yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Karakteristik tersebut meliputi kemampuan 

akademik, motivasi, perhatian, usia, dan warna kesukaan siswa. Untuk 

mengetahui karakteristik siswa tersebut, peneliti melakukan penyebaran angket 

kepada siswa dan meminta siswa untuk member tanda Error! Reference source 

not found.Adapun bentuk pertanyaan yang diberikan, yaitu 77,7% siswa yang 

gemar membaca, 88,8 % siswa senang membaca bahan ajar yang berwarna, 

88,8%  bahan ajar berwarna dapat memotivasi siswa untuk belajar, 88,8% siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar IPA, 74,0% siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sistem pernapasan, 3,70% siswa belum pernah menggunakan 

LKS berbasis learning cycle 5-E, 96,2% siswa setuju jika menggunakan LKS 

berbasis learning cycle 5-E. 100% rata-rata rentangan usia siswa berkisar 12-15 

tahun, 11,1% siswa menyukai warna merah, 18,5% siswa menyukai warna pink, 

59,2% siswa menyukai warna hijau, 81,4% siswa menyukai warna biru, 7,40% 

siswa menyukai warna orange. 

(c) analisis tugas. 

Analisis ini mencakup a) analisis stuktur isi b) analisis konsep c) analisis 

tujuan pembelajaran yang akan dihimpun dalam bentuk LKS. Analisis tugas 

dilakukan untuk merinci isi materi ajar. 

1) Analisis struktur isi 

Analisis struktur isi dilakukan dengan berpedoman kepada kurikulum yang 

berlaku, yaitu kurikulum KTSP. Hasil analisis isi KTSP untuk mata pelajaran IPA 

SMP sebagai berikut: 

Standar Kompetensi : 1.Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 
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                   Kompetensi Dasar : 1.5 Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan   

      hubungannya dengan kesehatan. 

Indikator Pencapaian Kompetensi.  

   1.5.1 Menjelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia   beserta fungsi 

dari masing-masing organ 

1.5.2 Menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi 

1.5.3 Menjelaskan proses pernapasan dada 

1.5.4  Menjelaskan proses pernapasan perut 

1.5.5  Menjelaskan proses pertukaran gas dan kapasitas paru-paru. 

1.5.6  Menjelaskan contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan yang 

biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya 

2) Analisis Konsep  

Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi dan materi pelajaran yang 

dibutuhkan dalam pengembangan LKS berbasis Learning Cycle 5-E  pada materi 

sistem pernapasan pada manusia. Materi ini dibuat berdasarkan indikator yang 

telah dirumuskan. 

 Pada analisis konsep ini dapat dilihat dari SK, KD dan indakator yang 

nantinya akan didapatkan konsep-konsep utama yang terdapat pada materi 

struktur sistem pernapasan. Peneliti menyusun konsep-konsep yang akan 

diajarkan secara sistematik serta mengaitkan suatu materi dengan kehidupan, 

sehingga materi sistem pernapasan ini dapat mudah dimengerti oleh siswa. 

Konsep-konsep yang terdapat pada materi sistem pernapasan ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Menjelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia  beserta fungsi dari 

masing-masing organ  

b) Menjelaskan proses inspirasi dan ekspirasi  

c) Menjelaskan contoh kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan yang biasa 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mengatasinya. 

3) Analisis Tujuan pembelajaran 

Analisis tujuan pembelajaran dijadikan dasar dalam perancangan LKS. Acuan 

dari analisis tujuan pembelajaran ini adalah indikator pembelajaran yang sesuai 

dengan KTSP. 
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Tahap selanjutnya adalah design. Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan 

materi pelajaran. Hal ini dimulai setelah tujuan-tujuan pembelajaran dibuat. 

Langkah-langkah perancangan LKS adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis kurikulum. 

b. Menentukan judul LKS dan sesuaikan dengan KD, serta materi pokok yang 

akan dipakai. 

c. Pemilihan format:  

1. Cover 

2) Kata Pengantar 

3) Daftar isi dan Daftar Gambar 

4) Bagian Isi.  

5) Tahapan Learning Cycle 5-E 

 

III. HASIL   

Setelah dilakukan analisis konsep didapatkan analisis SK dan KD, analisis 

konsep, silabus. Hasil analisis terhadap LKS di pasaran, dari segi konstruksi 

belum mengar ahkan siswa untuk membangun konsep sendiri, kemudian 

berdasarkan tampilan LKS tersebut masih hitam putih belum berwarna,  dari 

tampilan covernya juga belum berwarna. 

 Untuk mendesain LKS tersebut peneliti melakukan penyebaran angket 

kepada siswa dan meminta siswa untuk memberi tanda Error! Reference source 

not found., Adapun bentuk pertanyaan yang diberikan, yaitu 77,7% siswa yang 

gemar membaca, 88,8% siswa senang membaca bahan ajar yang berwarna, 88,8%  

bahan ajar berwarna dapat memotivasi siswa untuk belajar, 88,8% siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar IPA, 74,0% siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sistem pernapasan, 3,70% siswa belum pernah menggunakan 

LKS berbasis learning cycle 5-E, 96,2% siswa setuju jika menggunakan LKS 

berbasis learning cycle 5-E. 100% rata-rata rentangan usia siswa berkisar 12-15 

tahun, 11,1% siswa menyukai warna merah, 18,5% siswa menyukai warna pink, 

59,2% siswa menyukai warna hijau, 81,4% siswa menyukai warna biru, 7,40% 

siswa menyukai warna orange. 
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Dengan mengetahui dan memahami karakteristik yang dimiliki oleh siswa 

maka dirancang media pembelajaran yang memiliki unsur-unsur tersebut dan 

dilakukan pemilihan format: 

1. Cover 

 Pada bagian cover terdiri dari identitas bahan ajar yaitu LKS berbasis 

Learning Cycle 5-E, judul materi yaitu sistem pernapasan untuk kelas VIII SMP, 

satuan pendidikan yaitu SMP, identitas siswa, identitias penulis disertai gambar 

pendukung yang terdiri dari pokok bahasan materi. Gambar pada LKS ini untuk 

mewakili dan menggambarkan isi dari materi yang disajikan didalam LKS. Jenis 

huruf yang digunakan pada cover adalah Calibri (Bodi)  latar warna atau 

background yang digunakan  pada cover adalah warna kuning, pink, orange, biru,  

hijau, dan merah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Cover LKS 

2. Kata Pengantar 

Halaman kata pengantar berisikan ucapan rasa syukur penulis kepada 

Allah SWT, jenis huruf yang digunakan dalam kata pengantar yaitu Tempus Sans 

Itc dengan ukuran huruf 12 pt dan line 1,15. 
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Gambar 2. Kata Pengantar 

 

 

3. Daftar isi dan Daftar Gambar 

Pada daftar isi dan daftar gambar terdapat petunjuk bagi siswa untuk 

melihat daftar materi pelajaran dan halaman materi yang dinginkan dalam LKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Gambar 3. Daftar Isi                                       Gambar 4. Daftar Gambar 

 

  

4. Bagian isi LKS 

Bagian dari isi LKS berisi tentang penjabaran dari SK, KD, indikator serta 

tujuan dari pembelajaran. 
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       Gambar 5. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar,            Gambar 6. Tujuan Pembelajaran 

                                dan Indikator 

 

 

5. Tahapan Learning Cycle 5-E 

Tahapan nya yang terdiri dari Engagament (pembangkitan minat), 

Eksplorasi, Explanation, Elaborasi, dan tahap Evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Tahapan Learning Cycle 5-E 

 

6. Tahap Engagament 

Yang dibuat dalam bentuk pernyataan yang disertai dengan gambar, yang 

bertujuan untuk membangkitkan minat siswa. 
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Gambar 8. Tahap Engagament 

 

 

7. Tahap Eksplorasion,  

Yang terdiri kegiatan praktikum yang harus dikerjakan, yang berisikan 

uraian materi yang harus dibaca oleh siswa. Pada uraian materi disajijkan gambar 

yang kontekstual dan keterangan yang jelas. Uraian materi ditulis dengan jenis 

huruf Tempus Sans ITC dengan ukuran hurus 12 pl dan line spasi 1,5 sedangkan 

keterangan gambar tulis ukuran huruf 10 pt, dan line spasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Tahap Eksploration 

8. Tahap Explanation. 

Pada tahap ini siswa mempersentasekan hasil diskusi kelompok nya di 

depan kelas. 
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Gambar 10. Tahap Eksplanation 

 

9.  Tahap Elaborasi,  

Pada tahap elaborasi adanya pernyataan yang  menerapkan konsep dan 

keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi  baru atau konteks yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Tahap Eksploration 

 

10. Tahap Evaluasi 

      Pada tahap ini adanya soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan 

siswa. 
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   Gambar 12. Tahap Evaluasi 

 

IV.  Pembahasan 

Dilihat dari aspek kegrafikaan yaitu berkaitan dengan tampilan LKS 

termasuk  kriteri dengan nilai rata-rata 90%. LKS berbasis Learning Cycle 5-E 

sudah memenuhi aspek kegrafikaan  yaitu dari segi bentuk dan ukuran huruf 

dalam LKS sudah serasi dan menarik, tampilan cover serta tata letak isi, gambar  

maupun desain tampilan LKS secara keseluruhan sudah menarik. Penggunaan 

LKS dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi  yang diberikan serta lebih mengaktifkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran serta memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada  peserta 

didik (Prastowo, 2011:205). 

Dengan penyajian gambar dalam LKS dan soal-soal dapat membantu 

siswa memahami materi pelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Gambar berfungsi sebagai hiasan dalam LKS dan dapat membuat bahan ajar 

semakin menarik dan mengurangi kebosanan bagi peserta didik (Prastowo, 

2011:99). Kesan dan saran siswa juga menunjukkan bahwa siswa sangat senang 

belajar dengan menggunakan LKS tersebut karena disertai dengan gambar-

gambar yang berwarna dan sesuai dengan bentuk gambar aslinya sehinggga dapat 

menarik minat baca siswa. 

Dilihat dari aspek kegrafikaan, LKS berbasis Learning Cycle 5-E termasuk 

kriteria dengan nilai rata-rata 87,2%. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan 
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oleh Dewi (2014) bahwa dari segi bentuk dan ukuran huruf dalam LKS sudah 

serasi dan menarik, tampilan cover serta tata letak isi, gambar  maupun desain 

tampilan LKS secara keseluruhan sudah menarik. yaitu memiliki warna yang 

jelas. 

 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desain LKS 

berbasis Learning Cycle 5-E pada materi sistem pernapasan untuk siswa SMP 

kelas VIII  terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, tahapan 

Learning Cycle 5-E dan penyajian masing-masing tahapan Learning Cycle 5-E . 
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VARIASI TEBAK KATA UNTUK SEKOLAHMENENGAH PERTAMA

KELAS VIII
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Email: eka22darmanella@gmail.com

ABSTRACT

The success of a teacher in implementing learning depends on the insight,
knowledge, understanding and level of creativity in managing teaching materials.
One form of processing of subject matter is the module. Therefore it is necessary
to develop a module that in addition to developing the ability of logic also
develops the creative ability of learners. Module oriented mind map and equipped
with word guess games said will become more interesting and can develop
interest and creativity of learners. To develop a module must be started from the
define stage in the analysis of curriculum needs analysis, learner analysis and
concept analysis. The purpose of this study is to analyze the curriculum used, the
needs, the learners and the concept in the development of mind map oriented
learning module biology and equipped with word guess games in VIII class SMP.
The method used is descriptive analysis. The result of the analysis shows that the
need to develop mind map oriented learning module and equipped with word
guess games and the development of this module according to the characteristics
of students of class VIII SMP.

Keywords: define, module, mind map, word guess games

I. PENDAHULUAN

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal dewasa ini

adalah masih rendahnya daya serap siswa. Hal ini dapat dilihat dari rat-rata hasil

belajar siswa yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Salah satu faktor

penyebab rendahnya hasil belajar siswa adalah kurangnya minat siswa untuk

membaca suber belajar baik sebelum belajar, saat proses pembelajaran maupun

untuk membaca ulang materi yang sudah dipelajari di sekolah. Sementara Farida

(2008 :1) mengungkapkan bahwa proses belajar yang efektif antara lain dilakukan

mailto:adevimurni@gmail.com
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melalui membaca. Sehingga ketika diadakan ulangan ataupun ujian mereka

kesulitan dalam menjawabsoal-soal yang diberikan. Kurangnya minat baca siswa

bisa juga disebabkan oleh kurang menariknya sumber yang akan mereka baca.

Pengorganisasian atau pengemasan materi pelajaran sangat mempengaruhi

proses pembelajaran yang akan diselenggarakan. Materi pelajaran yang ada di

dalam buku perlu diolah lagi oleh guru sehingga mudah dipahami oleh siswa.

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tergantung pada

wawasan, pengetahuan, pemahaman dan tingkat kreativitasnya dalam mengelola

materi ajar. Salah satu bentuk pengolahan materi pelajaran adalah modul.

Modul menurut Rayandra (2012:155) merupakan salah satu bentuk bahan

ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh peserta

pembelajar yang dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Sumiati dan

Asra (2011: 113) juga mengungkapkan bahwa tujuan utama dikembangkannya

modul adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran di

sekolah, karena dengan menggunakan modul siswa dapat belajar ke taraf tuntas

serta dapat mengaktifkan siswa belajar melalui kegiata membaca, berbuat atau

melakukan kegiatan atau memecahkan soal dengan materi pembelajaran tertulis.

Modul ini mestinya dirancang semenarik mungkin sehingga bisa memancing

minat siswa untuk membacanya.

Modul yang ada saat ini sudah membantu siswa dalam belajar, tetapi

sayangnya saat ini masih lebih mengembangkan kemampuan otak kiri siswa yaitu

yang lebih mengembangkan logika siswa tetapi masih kurang dalam

mengembangkan kreatifitas siswa. Oleh karena itu perlu dikembangkan modul

yang selain mengembangkan kemampuan logika juga mengembangkan

kemampuan kreatifitas siswa.

Modul yang berorientasi mind map dan dilengkapi dengan permainan

tebak kata akan menjadi lebih menarik dan dapat mengembangkan minat dan

kreatifitas siswa. Karena mind map merupakan salah satu model pembelajaran

yang menggunakan teknik grafis yang dapat memberikan kemudahan dalam

berfikir dan mengingat. Seperti yang diungkapkan oleh Buzan. (2005:4) bahwa

mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan

mengambil informasi ke luar dari otak, mind map adalah cara mencatat yang
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kreatif, efektif dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita.

Sedangkan tebak kata merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan

istilah-istilah yang akan ditebak menyerupai permainan yang dapat memancing

minat belajar siswa. Untuk mengembangkan sebuah modul haruslah dimulai dari

tahap define berupa analisis kurikulum, analisis kebutuhan, analisis siswa dan

analisis konsep. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan analisis

terhadap kurikulum, kebutuhan, siswa dan konsep yang dibutuhkan dalam

pengembangan modul pembelajaran Biologi berorientasi mind map dengan variasi

tebak kata untuk Sekolah Menengah Pertama kelas VIII”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kurikulum,

kebutuhan, siswa dan konsep yang dibutuhkan untuk mengembangkan modul

pembelajaran biologi yang berorientasi mind map dan dilengkapi dengan

permainan tebak kata di kelas VIII SMP. Manfaat dari penelitian ini adalah

sebagai informasi awal dan menjadi pedoman awal dalam melakukan

pengembangan modul pembelajaran biologi yang berorientasi mind map dan

dilengkapi dengan permainan tebak kata di kelas VIII SMP.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian

secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Menganalisis kurikulum dengan cara mengidentifikasi kurikulum yang

diterapkan di MTsN Palangki kelas VIII sebagai pedoman peneliti dalam

menetapkan konsep pengembangan modul.

b. Menganalisis kebutuhan dengan wawancara tertulis dengan guru dan

menyebarkan angket kebutuhan pada siswa seperti pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Angket Kebutuhan Dengan Mahasiswa

No Pernyataan Ya Tidak Alasan

1. Pembelajaran Biologi menuntut saya untuk lebih
banyak membaca

2. Saya sudah pernah belajar Biologi dengan
menggunakan modul

3. Saya ingin belajar dengan modul yang dapat
menarik minat baca saya
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No Pernyataan Ya Tidak Alasan

4. Modul dapat membuat saya bisa belajar mandiri
dan disertai petunjuk belajar

5. Saya lebih suka modul yang berwarna
6. Saya sudah pernah belajar dengan Mind map

7. Saya lebih mudah memahami materi dengan
menggunakan Mind map

8. Saya senang jika dalam proses pembelajaran ada
evaluasi dalam bentuk permainan

9. Saya akan lebih mudah memahami materi jika
dilengkapi dengan gambar

10.
Menurut mu perlukah dikembangkan modul yang
berorientasi Mind map dengan variasi permainan
Tebak kata?

Data yang diperoleh dari angket diolah dengan menggunakan rumus

(Ridwan, 2012), sebagai berikut:

c. Menganalisis siswa untuk mengetahui karakteristik siswa yang akan

menggunakan modul.

d. Menganalisis konsep dengan cara mengidentifikasi konsep modul yang akan

dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada silabus.

III. HASIL

Setelah dilakukan studi pendahuluan dan observasi ke sekolah yaitu MTsN

Palangki didapatkan data :

1. Siswa kelas VII dan VIII MTsN Palangki sudah menggunakan kurikulum

tahun 2013 sedangkan kelas IX masih menggunakan kurukulum KTSP.

2. Setelah dilakukan penyebaran angket kebutuhan siswa didapatkan data

seperti pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil AngketKebutuhan Siswa

No Pernyataan Persentase (%)

1. Pembelajaran Biologi menuntut saya untuk lebih banyak membaca 84
2. Saya sudah pernah belajar Biologi dengan menggunakan modul 71
3. Saya ingin belajar dengan modul yang dapat menarik minat baca saya 97

4. Modul dapat membuat saya bisa belajar mandiri dan disertai petunjuk
belajar 87

5. Saya lebih suka modul yang berwarna 97
6. Saya sudah pernah belajar dengan Mind map 13
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No Pernyataan Persentase (%)

7. Saya lebih mudah memahami materi dengan menggunakan Mind map 32

8. Saya senang jika dalam proses pembelajaran ada evaluasi dalam bentuk
permainan 100

9. Saya akan lebih mudah memahami materi jika dilengkapi dengan gambar 100

10. Menurut mu perlukah dikembangkan modul yang berorientasi Mind map
dengan variasi permainan Tebak kata? 95

3. Siswa kelas VIII rata-rata berada pada rentang usia 14-15 tahun.

Kemampuan kognitif siswadapat lihat dari nilai ujian tengah semesternya.

Berikut ini adalah nilai UTS dari 5 kelas yang berhasil dihimpun pada

sekolah yang diobservasi.

Tabel 3. Rata-rata Nilai UAS Siswa Kelas VIII

No Kelas Jumlah
Siswa

Rata-rata
Nilai UTS

Jumlah Siswa
Tuntas

Jumlah Siswa
Tidak Tuntas

Persentase Siswa
tuntas

1. VIII.1 41 60,5 13 28 31,7
2. VIII.2 41 64,3 17 24 41,5
3. VIII.3 41 60,4 5 36 12,2
4. VIII.6 42 45,1 7 35 16,7
5. VIII.7 41 68 20 21 48,8

4. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap silabus, diketahui bahwa untuk kelas

VIII terdapat 6 kompetensi dasar dan salah satu kompetensi dasar yang

pada kurikulum 2013 mengalami perpindahan dari kelas IX ke kelas VIII

adalah kompetensi dasar 3.10Menganalisis sistem ekskresi pada manusia

dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga

kesehatan sistem ekskresi.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap kurikulum yang digunakan di MTsN

Palangki maka diketahui bahwa di sekolah ini sudah mulai diterapkan kurikulum

2013 namun belum keseluruhan tingkat menggunakan kurikulum 2013. Kelas IX

masih menggunakan kurikulum KTSP sementara kelas VII dan Kelas VIII sudah

menggunakan kurikulum tahun 2013. Selanjutnya saya melakukan tinjauan

terhadap silabus pada kurikulum 2013 untuk melihat kompetensi dasar apa saja

yang dipelajari di kelas VII dan VIII.

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap silabus terlihat bahwa bidang kajian

Biologi lebih banyak KD nya di kelas VIII dibanding kelas VII. Karena kita tahu
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bahwa di SMP/MTs Biologi bergabung dengan Fisika dan Kimia dalam mata

pelajaran IPA Terpadu. Selain itu jika ditinjau dari karakteristiknya, siswa kelas

VIII berada pada rentang usia 14-16 tahun. Berdasarkan perkembangan

kognitifnya, Muhammad (2009:50-54) mengungkapkan bahwa usia ini berada

pada tahap operasional formal, pada usia ini siswa sudah mampu mewujudkan

suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dari berfikir logis,

aspek perasaan dan moralnya sudah berkembang sehingga dapat mendukung

penyelesaian tugas-tugasnya. Pada usia ini, siswa juga mulai mampu mencapai

logika dan rasio serta dapat mengunakan abstraksi, bisa memahami arti simbolik

dan kiasan. Pada usia ini juga sudah mampu memecahkan persoalan-persoalan

yang bersifat hipotetis.

Untuk melihat kemampuan kognitif siswa, dapat dilihat dari data nilai

ujian tengah semesternya pada Tabel 3. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat

bahwa rata-rata hasil belajar siswa termasuk rendah dan belum tuntas secara

klasikal. Jika ditinjau dari persentase siswa yang tuntasnya, ke lima kelas berada

dibawah 50%. Rendahnya hasil belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Seperti rendahnya minat baca siswa, kurangnya motivasi belajar, metode belajar

yang kurang tepat, sumber belajar yang kurang menarik dan beragam dan lain

sebagainya.

Jika ditinjau dari perkembangan kreativitasnya, Jean Peaget (Muhammad,

2009:70) mengungkapkan bahwa siswa yang berada pada tahap operasional

formal berada pada tahap yang amat potensial bagi perkembangan kreatifitasnya.

Siswa kelas VIII sudah mampu melakukan kombinasi tindakan secara

proporsional berdasarkan pemikiran logis, melakukan kombinasi obyek-obyek

secara proporsional berdasarkan pemikiran logis, sudah memiliki pemahaman

tetang ruang dan waktu relatif, serta mampu menguasai bahasa abstrak.

Selanjutnya dilakukanlah analisis kebutuhan siswa akan pengembangan

modul dengan cara menyebarkan angket. Dan berdasarkan hasil analisis terhadap

angket diketahui bahwa 97% siswa menginginkan sebuah modul yang dapat

menarik minat baca siswa. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan

beberapa guru Biologi di MTsN Palangki yang mengungkapkan bahwa minat

baca siswa termasuk rendah, hanya siswa yang tergolong rajin dan pintar yang
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memiliki minat baca yang cukup baik. Beberapa siswa lainnya melakukan

aktivitas lain ketika diminta membaca buku cetak, seperti ngobrol dengan teman,

hanya melihat-lihat gambar, memainkan alat tulis, menulis-nulis atau membuat

coretan atau mengambar sesuatu dan lain sebagainya. Hal ini merupakan indikator

bahwa kurangnya minat baca dan ketertarikan siswa untuk membaca buku yang

diminta.

Selain itu, guru juga mengungkapkan bahwa buku paket atau buku cetak

kurikulum 2013 dari segi jumlah belum mencukupi untuk digunakan oleh siswa.

Untuk mengatasi ini guru memprint out buku siswa dan memfotocopykannya

untuk seluruh siswa. Atau dengan mencari materinya pada buku-buku yang ada di

perpustakaan. Oleh karena itu, guru juga sangat membutuhkan adanya modul

yang sesuai dengan kurikulum tahun 2013 untuk membantu kelancaran proses

pembelajaran.

Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa 97% siswa menginginkan

modul yang berwarna. Buzan (2009: 15) juga mengungkapkan bahwa bagi otak,

warna sama menariknya dengan gambar, dapat menambah energi kepada

pemikiran kreatif dan menyenangkan. Buzan (2009: 12) juga menambahkan

bahwa mind map dapat membantu seseorang dalam belajar, menyusun dan

menyimpan sebanyak mungkin informasi yang diinginkan, mengelompokkan

secara alami dan mudah diakses. Namun di kelas yang diobservasi hanya 13%

siswa yang sudah pernah belajar dengan mind map. Ini menunjukkan bahwa

banyak siswa yang belum mengenal mind map. Sehingga yang menyatakan bisa

merasakan manfaat belajar dengan mind map hanya 32%.

Hal ini sangat disayangkan karena ada banyak kelebihan yang bisa kita

dapatkan jika kita belajar dengan menggunakan mind map diantaranya yaitu dapat

membatu siswa dalam merencana, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, dapat

menghemat waktu, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien.

Oleh karena itu, saya ingin sekali mengenalkan mind map melalui modul

berorientasi mind map disertai permainan tebak kata. Permainan tebak kata juga

akan menjadikan modul ini menjadi lebih menarik. Karena 100% siswa yang

diobservasi menyukai evaluasi dalam bentuk permainan dan modul yang

dilengkapi dengan gambar.
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Dari hasil analisis kebutuhan ini juga dapat diketahui bahwa 95% siswa

yang diobservasi menginginkan adanya pengembangan modul yang berorientasi

mind map dengan variasi permainan tebak kata. Setelah melakukan analisis

kebutuhan, maka dilakukanlah peninjauan terhadap silabus kelas VIII kurikulum

2013 untuk menentukan kompetensi dasar yang akan dibuatkan modul.

Ditemukan 6 kompetensi dasar di bidang biologi. Ke 6 kompetensi tersebut

membahas tentang sistim yang ada pada makhluk hidup yaitu, struktur dan

jaringan pada tumbuhan, sistim gerak, sistim pencernaan, sistim peredaran darah,

sistim pernafasan dan sistim ekskresi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru biologi di sekolah

yang diobservasi, mereka mengungkapkan bahwa materi yang termasuk sulit

untuk dipahami siswa di kelas VIII diantaranya yaitu struktur dan fungsi jaringan

tumbuhan, sistem peredaran darah dan sistem ekskresi. Ada beragam jawaban dari

masing-masing guru, hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan siswa yang

dihadapi, metode yang digunakan, dan motivasiuntuk mempelajari materi. Peneliti

berencana untuk memilih materi sistem ekskresi yang akan dikembakan menjadi

modul karena materi ini selain memiliki cakupan materi yang luas, memiliki

banyak istilah berbahasa latin dan juga merupakan materi yang mengalami

perpindahan dari yang awalnya diajarkan di kelas IX pada kurikulum KTSP

sekarang diajarkan di kelas VIII pada kurikulum tahun 2013.

Selanjutnya peneliti merumuskan indikator berdasarkan kompetensi dasar

yang ada pada silabus. Kompetensi dasar untuk materi sistem eksresi pada

manusia adalah 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami

gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi

Berdasarkan kompetensi dasar tersebut maka disusun indikator yaitu: 1)

menjelaskan pengertian sistem ekskresi pada manusia; 2) menyebutkan organ-

organ yang berperan dalam sistem ekskresi; 3) menjelasakan struktur dan fungsi

dari masing-masing organ ekskresi; 4) menjelasakan mekanisme pembentukan

urin pada manusia; 5) menjelaskan gangguana atau penyakit pada sistem ekskresi;

6) menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan sistem

ekskresi. Berdasarkan indikator tersebut peneliti melakukan studi literatur untuk
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mengumpulkan materi yang akan di jabarkan dalam modul, kemudian materi ini

dilengkapi dengan mind map dan menyusun evalusi dalam bentuk tebak kata.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kurikulum, kebutuhan, siswa dan

konsep dapat disimpulkan :

1. Kurikulum yang dipakai dalam pengembangan modul ini adalah

kurikulum tahun 2013

2. Dibutuhkannya adanya pengembangan modul berorientasi Mind map

dengan variasi Tebak kata pada materi Sistem Ekskresi Pada Manusia di

SMP kelas VIII

3. Siswa kelas VIII yang berada pada tahap operasioanal formal merupakan

karakteristik pengguna yang dinilai mampu memanfaatkan modul yang

akan dikembangkan dengan baik.

4. Konsep yang akan di tuangkan pada modul disesuaikan dengan

kompetensi dasar dan indikator yang sudah disusun.
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ABSTRACT 

This study conducted to investigate the properness of learning media by using 

macromedia flash for learning excretion system in humans in state junior high 

school 1 Tambusai Utara based on the results of the validation by the experts team 

and the responses of learners. The study was conducted from May to August 

2016. This study used a development of research (Research and Development). 

The population in this study is all biology teachers and all the students of class IX 

junior high school Negeri 1 North Tambusai, samples of this study are two 

biology teachers and students as well as students IX.B IX.A classes totaling 48 

students. With the sampling technique is purposive sampling whichis a technique 

of sampling data source with a certain considerations. Data collection is used by 

researchers that by using an evaluation form questionnaire. The results of this 

researtch show that the learning media by using macromedia flash  material 

excretion system in humans based on the validation of subject matter experts 

(4.13), validation of media expert (85%), the validator eligibility by teachers 

(80%) and the test of the students (85. 67%) the result is very good criteria. 

 

Keywords : macromedia flash, excretion system, learning media 

 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash untuk mempelajari sistem ekskresi pada manusia 

di SMP Negeri 1 Tambusai Utara berdasarkan hasil validasi tim ahli dan 

tanggapan peserta didik. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai Agustus 

2016. Penelitian ini menggunakan pengembangan penelitian (Penelitian dan 

Pengembangan). Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru biologi dan 

semua siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tambusai Utara, sampel dari penelitian ini 

adalah dua guru biologi dan siswa serta siswa kelas IX.B IX.A yang berjumlah 48 

siswa. Dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling yang 

merupakan teknik sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pengumpulan data digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan kuesioner 

bentuk evaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran 

dengan menggunakan sistem ekskresi flash macromedia flash pada manusia 

berdasarkan validasi ahli materi pelajaran (4.13), validasi pakar media (85%), 
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kelayakan validator oleh guru (80%) dan Tes siswa (85. 67%) hasilnya adalah 

kriteria yang sangat bagus. 

 

Kata kunci: flash macromedia, sistem ekskresi, media pembelajaran 

 

I. PENDAHULUAN 

Media merupakan salah satu sarana yang menunjang pembelajaran secara 

langsung, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien serta 

merupakan alat bantu yang dapat memudahkan dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan (Rusman, 2012). National Education Association (NEA) Asosiasi 

Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Amerika mendefenisikan bahwa media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi (Sadiman dkk, 2010). 

Penggunaan media dimaksudkan agar siswa mampu menciptakan sesuatu 

yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan 

dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kegiatan belajarnya (Rusman, 

2012). Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan memahami materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru maupun kelompoknya. Media juga 

berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi 

dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru (Vistha, 2010); 

menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, memanipulasi keadaan, 

menambah gairah dan motivasi belajar, memiliki nilai praktis, terjadinya interaksi 

langsung antara siswa dengan lingkungannya, mengontrol kecepatan belajar siswa 

dan memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai 

yang abstrak (Sanjaya, 2008). 

Sistem ekskresi merupakan salah satu materi dalam pembelajaran biologi 

yang bersifat konkret dan sebagiannya juga bersifat abstrak. Sistem ekskresi pada 

manusia melibatkan alat-alat ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru dan hati. 

Sistem ekskresi tersebut memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Misalnya, 

ginjal mengeluarkan urine, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan 

karbondioksida dan hati mengeluarkan zat warna empedu. Zat-zat sisa yang 

dikeluarkan dari alat-alat tersebut berasal dari proses metabolisme. Sistem 

ekskresi dalam tubuh kita berfungsi mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan 
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lagi oleh tubuh dan zat yang keberadaannya dalam tubuh akan mengganggu tubuh 

kita (Fauziah, Berlian dan Naeli, 2009). 

Berdasarkan penjabaran materi di atas, untuk pemahaman materi oleh 

siswa, diharapkan penjelasan yang detail dari gurunya. Namun berbeda yang 

terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dan angket prapenelitian 

dengansiswa dan guru biologidi SMP Negeri 1 Tambusai Utara diperoleh 

beberapa penjelasan dari guru bahwa sekolah tersebut memiliki berbagai peralatan 

memadai seperti laboratorium komputer, ruangan media, alat proyektor (infokus), 

kertas bidang infokus dan adanya sumber arus listrik. Namun pada saat 

pembelajaran guru hanya menggunakan media berupa buku paket dan media 

berupa gambar (visual). Sedangkan observasi yang peneliti lakukan terhadap 

siswa dengan memberikan angket prapenelitian didapat hasil bahwa; (1) siswa 

belum pernah menggunakan media pembelajaran berupa media audio dan 

audiovisual (2) beberapa siswa bosan karena saat belajar biologi hanya guru yang 

aktif; (3) siswa menginginkan belajar yang tenang dan siswa aktif serta 

pembelajaran yang berinovasi. 

Untuk mengantisipasi keadaan di atas, penulis akan membuat suatu produk 

pembelajaran interaktif yaitu dengan menggunakan macromedia flash profesional 

8. Media yang akan dikembangkan memiliki keunggulan dari tampilan, 

background, hingga dilengkapi dengan animasi berupa simulasi dari organ yang 

bereaksi dan dapat memudahkan guru untuk mengetahui hasil dari tugas siswa 

karena dapat langsung mencetak hasil kerja siswa. Penelitian dengan macromedia 

flash profesional 8 ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk permasalahan 

disekolah.  

Mustikasari, Nur dan Supriyanto (2012) menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan macromedia flash profesional 8, siswa sangat aktif dalam 

pembelajaran dan hasil belajar siswa mencapai KKM 75%, sangat tertarik saat 

pembelajaran dengan media dan mudah dalam pemahaman materi (Aziz dan Nur 

(2012). Vistha (2010) juga menyatakan bahwa media pembelajaran mampu 

memberikan dampak yang positif terhadap motivasi belajar peserta didik, 

penggunaan flash dalam pembelajaran dinyatakan layak (Cahyadi, 2014), dapat 

meningkatkan ketuntasan belajar peserta didik (Nugraha dan Muhtadi, 2015) dan 
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berpengaruh signifikan terhadap minat belajar peserta didik Sakti, Puspasari dan 

Risdianto (2012).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

menggunakan macromedia flash profesional 8 untuk materi sistem ekskresi pada 

manusia di SMP Negeri 1 Tambusai Utara. Dari produk yang dihasilkan dari 

penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, memberdayakan sistem teknologi informasi dan menarik 

perhatian peserta didik terhadap pembelajaran.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Research and Development menggunakan 

model 4-D yang dikemukakan Thiagajaran, Dorthy S. Semmel dan Melvyn I yang 

dimodifikasi. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 

2016 di SMP Negeri 1 Tambusai Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru biologi dan seluruh siswa kelas IX SMP Negeri 1 Tambusai Utara 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Sampel penelitian ini adalah dua orang guru biologi 

dan siswa kelas IX.A serta siswa IX.B SMP Negeri 1 Tambusai Utara yang 

berjumlah 48 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen kelayakan media pembelajaran menggunakan macromedia flash 

profesional 8 materi sistem ekskresi pada manusia, yaitu instrumen kelayakan 

materi pada media pembelajaran dan instrumen kelayakan media pembelajaran 

menggunakan macromedia flash profesional 8 ini.   

Sesuai dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu angket kelayakan materi, angket kelayakan ahli media 

pembelajaran, angket guru dan angket respon siswa disusun dalam bentuk skala 

likert. Skala likert (modifikasi Riduwan, 2012) ini disusun dengan kategori 

positif, sehingga pernyataan positif memperoleh bobot sangat setuju (5), setuju 

(4), kurang setuju (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).  
 

Data angket kelayakan dideskripsikan dengan teknik analisis data dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan:  P   = Nilai kelayakan 

 R = Skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

(Sumber: Purwanto dalam Deswita, 2013) 

 

Kemudian hasil persentase kelayakan disesuaikan dengan kriteria 

persentase indikator pengembangan media pembelajaran media flash profesional 

8 materi sistem ekskresi pada manusia menurut Arikunto dan Cepi dimodifikasi, 

(2014) antara lain: sangat layak (81%-100%), layak (61%-80%), cukup layak 

(41%-60%), kurang layak (21%-40%) dan tidak layak (0%-20%). Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dikatakan layak jika 

target pencapaian nilai kelayakannya lebih dari 61%. 

 

III. HASIL 

Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran biologi yang interaktif. 

Program media pembelajaran ini lebih banyak didominasi teks, suara, gambar dan 

animasi. Media yang dikembangkan memiliki keunggulan dari tampilan, 

background, hingga dilengkapi dengan animasi berupa simulasi dan dapat 

memudahkan guru untuk mengetahui hasil dari tugas siswa karena dapat langsung 

mencetak hasil kerja siswa. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan 

program macromedia flash profesional 8 disimpan dalam file (.exe), ini bertujuan 

agar program media pembelajaran dapat dijalankan di komputer manapun tanpa 

menginstal master macromedia flash profesional 8. Media pembelajaran 

menggunakan program macromedia flash profesional 8 ini juga dipublish ke swf. 

Adapun fileflash yang dihasilkan pada media pembelajaran ini adalah 12 file 

(.swf) dan 1 file (.exe). Semua file itu di letakkan dalam satu folder yang tidak 

dapat dipisahkan. Jika 12 file (.swf) tidak menyatu dengan file (.exe), maka 

program media pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Jadi 12 file 

(.swf) dan 1 file (.exe) ini yang nantinya akan diberikan kepada guru dan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan ahli materi dan ahli media 

pembelajaran  serta uji coba di sekolah yang dinilai melalui angket kelayakan 

yaitu lembar angket kelayakan ahli materi, ahli media pembelajaran, angket guru 
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dan angket siswa terhadap media pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash profesional 8 materi sistem ekskresi pada manusia di atas maka 

diperoleh penilaian hasil kelayakan keseluruhan. Hasil kelayakan media 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 keseluruhan 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Data Hasil Analisis Rata-rata Persentase Kelayakan Media Pembelajaran Menggunakan 

Macromedia Flash Profesional 8  keseluruhan. 

Dari Gambar 1 terlihat nilai kelayakan angket keseluruhan diperoleh rata-

rata persentase 81%. Menurut Arikunto dan Cepi (2014) berdasarkan nilai 

Kelayakan tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash profesional 8 sangat layak digunakan oleh guru dan siswa.   

 

IV. PEMBAHASAN 

A. Penilaian Kelayakan Ahli Materi Media Pembelajaran 

Ada 4 aspek yang dinilai kelayakannya pada materi media pembelajaran 

dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 yaitu aspek didaktik, isi, 

bahasa dan tampilan. Keempat aspek tersebut yang ada dalam angket diberikan 

kepada dua orang ahli materi media pembelajaran untuk dinilai kelayakannya, 

yaitu kepada bapak Rofiza Yolanda, M.Si dan bapak Arief Anthonius Purnama, 

M.Si yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Pasir Pengaraian. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kelayakan materi media pembelajaran menggunakan macromedia flash 

profesisonal 8 pada materi sistem ekskresi pada manusia untuk siswa kelas IX 

SMP. Bapak Arief Anthonius Purnama M.Si memberikan komentar pada angket 

kelayakan materi media pembelajan bahwa media pembelajaran yang 
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dikembangkan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi 

pembelajaran, tetapi jangan sampai membuat siswa gemar menonton sehingga 

tujuan pembelajaran tidak tersampaikan.  

Berdasarkan hasil analisis data angket kelayakan oleh ahli materi media 

pembelajaran diperoleh skor persentase 82,67% dengan kategori “sangat layak”. 

Hal ini dikarenakan materi yang ada di dalam media pembelajaran memiliki 

kesesuaian dengan kompetensi dasar serta materi yang disajiikan juga di desain 

dengan menarik sehingga memberikan daya tarik bagi siswa untuk lebih 

memahami pelajaran dengan mudah dan mengingatnya dalam waktu yang lama. 

Menurut Rusman (2012) media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat 

strategis karna dapat memperjelas, mempermudah, mempercepat penyampaian 

pesan atau materi kepada para siswa, sehingga siswa paham terhadap materi yang 

sedang disampaikan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Emda (2011) bahwa 

pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan, minat baru, 

motivasi, rangsangan kegiatan belajar, bahkan dapat membawa pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Aspek-aspek pertimbangan tersebut telah dicukupi oleh 

media pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem 

ekskresi pada manusia. Berdasarkan hasil penilaian ahli materi terhadap media 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa materi yang ada didalam media 

pembelajaran sangat layak digunakan. 

 

B. Penilaian Kelayakan Ahli Media Pembelajaran 

Setelah Media Pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash 

profesional 8 dinyatakan layak oleh ahli materi media pembelajaran, maka proses 

selanjutnya adalah mendiskusikan media yang sudah dikembangkan kepada ahli 

media pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menilai media pembelajaran 

sebelum dilakukan uji coba ke sekolah. Angket kelayakan ahli media 

pembelajaran diberikan kepada 2 orang ahli media pembelajaran yaitu bapak Kiki 

Yasdomi, S.Kom., M.Kom. dan oleh ibu Rena Lestari, M.Pd. untuk 

memperkirakan dan mempertimbangkan media pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash profesional 8 layak digunakan untuk siswa kelas 

IX SMP. 
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Kemudian setelah melakukan diskusi kepada ahli media pembelajaran 

tersebut ternyata didapat beberapa revisi produk sebelum diuji cobakan kesekolah. 

Revisi yang dilakukan terhadap ahli media pertama yaitu bapak Kiki Yasdomi, 

S.Kom, M.Kom, didapat beberapa komentar diantaranya media yang 

dikembangkan kurang kontras antara warna background dengan warna huruf. 

Sehingga perlu menyesuaikan warna background yang gelap dengan materi yang 

berwarna terang, membesarkan gambar dari organ yang mengalami ekskresi akan 

membuat pemahaman dan tampak jelas bagi siswa. Setelah ahli media pertama 

memberikan penilaian terhadap media yang dikembangkan, selanjutnya media 

pembelajaran didiskusikan kepada ahli media kedua yaitu ibu Rena Lestari, M.Pd, 

dan diperoleh saran untuk menambah cover sebagai intro, memperbaiki tulisan 

ekskresi dan didalam soal evaluasi berikan 15 butir soal dan 5 soal UN. 

Berdasarkan saran yang telah dikemukakan, media telah diperbaiki sesuai dengan 

saran yang telah diberikan.  

Setelah media pembelajaran selesai direvisi dan diperbaiki sesuai dengan 

saran yang diberikan selanjutnya ahli media pembelajaran melakukan penilaian. 

Penilaian dilakukan untuk mendapat informasi mengenai kelayakan media 

pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem 

ekskresi pada manusia untuk siswa kelas IX SMP. Bapak Kiki Yasdomi, S.kom, 

M.Kom. menuliskan komentarnya didalam angket bahwa media pembelajaran 

menggunakan macromedia flash profesional 8 sangat membantu dalam 

memberikan materi yang lengkap dengan gambar dan animasi. Ibu Rena Lestari, 

M.Pd. juga memberikan saran di dalam angket kelayakan ahli media pembelajaran 

bahwa memberikan jumlah benar dan salah pada jawaban siswa membuat siswa 

merasa tertantang dan penasaran terhadap jawaban soal yang belum bisa 

dikerjakan.  

Berdasarkan penilaian ahli media pembelajaran terhadap media yang 

dikembangkan dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 memiliki 

kategori sangat layak denganskor persentase 85%. Hal ini dikarenakan media 

yang dikembangkan memiliki tampilan yang menarik sehingga dapat memberikan 

pemahaman terhadap materi yang sedang di ajarkan serta sangat efektif dijadikan 

sumber belajar pada materi sistem ekskresi pada manusia. Media pembelajaran 
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juga mensajikan latihan soal/evaluasi, adanya feedback atas hasil kerja siswa dan 

mengetahui hasilnya siswa akan terdorong untuk berusaha memahami materi yang 

disajikan. Djamarah dan Zain (2013) menyatakan bahwa dengan mengetahui 

hasil, siswa terdorong untuk belajar lebih giat, apabila hasil tersebut mengalami 

kemajuan intensitas belajarnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Hal ini 

juga didukung oleh pendapat Arsyad (2014) yang menyatakan bahwa umpan balik 

dalam media pembelajaran interaktif berbentuk informasi kepada siswa tentang 

hasil belajar yang telah ditempuh untuk melibatkan keterampilan tingkat yang 

lebih tinggi.  

Secara umum multimedia yang dikembangkan dengan menggunakan 

aplikasi macromedia flash profesional 8 menitik beratkan pada interaktifitas siswa 

dalam menggunakannya, oleh karena itu media pembelajaran seharusnya 

dirancang sesuai dengan materi yang ada pada buku pegangan guru dan siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2002) bahwa untuk meningkatkan 

kemampuan interaksi media berbasis komputer menggunakan rancangan yang 

berpusat pada masalah, studi kasus, atau animasi dimana siswa secara mental 

terlibat dengan penyajiannya. Dari hasil penilaian kelayakan ahli media 

pembelajaran, maka dapat disimpulkan media pembelajaran yang dikembangkan 

dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem ekskresi pada 

manusia dapat dikategorikan layak digunakan pada pembelajaran biologi untuk 

siswa kelas IX SMP. 

 

C. Uji Coba Media Pembelajaran di Sekolah 

Setelah Media Pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash 

profesional 8 dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli media pembelajaran, 

maka proses selanjutnya dari tahap pengembangan adalah uji coba kelayakan 

media pembelajaran di sekolah. Ada beberapa angket kelayakan yang diberikan, 

yaitu angket guru dan angket respon siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash profesional 8. Adapun 

penjelasan dari kedua angket tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Penilaian Kelayakan Oleh Guru  
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Angket kelayakan ini diberikan kepada 2 orang guru biologi SMP Negeri 1 

Tambusai Utara. Penilaian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kelayakan media pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8 

sebelum di uji cobakan kepada siswa. Dari hasil angket kelayakan terhadap guru 

didapat beberapa komentar dan saran, ibu Erinande Simanungkalit, S.P. memberi 

komentar terhadap media pembelajaran yaitu pembelajaran menggunakan media 

sering kali membuat waktu kurang untuk menjelaskan. Ibu Puput Puja Kusuma 

Wati, S.Pd. juga memberikan saran bahwa media pembelajaran yang 

dikembangkan seharusnya memiliki tampilan slide yang bervariasi sehingga lebih 

menarik.  

Berdasarkan hasil uji coba kelayakan oleh guru terhadap media 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 didapat skor 

persentase 80% dengan kategori layak. Hal ini dikarenakan media pembelajaran 

yang di uji cobakan mempermudah pembelajaran dikelas sehingga dapat 

membantu guru dalam menyajikan materi dengan baik serta dapat memantapkan 

pemahaman siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Menurut 

Susilana dan Riyana (2009) bahwa perlunya pemilihan media yang cocok 

digunakan dalam pembelajaran, agar memiliki kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, dengan isi, strategi pembelajaran dan waktu yang tersedia. Hal ini 

juga didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain (2006) menyatakan bahwa 

dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: ketepatannya dengan media pembelajaran, 

dukungan terhadap isi bahan ajar, kemudahan memperoleh media, keterampilan 

guru dalam menggunakannya, tersedianya waktu untuk menggunakannya serta 

sesuai dengan taraf berfikir siswa. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan oleh 

guru diatas, maka media pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash 

profesional 8 materi sistem ekskresi pada manusia dapat dikategorikan layak 

digunakan pada pembelajaran biologi untuk kelas IX SMP Negeri 1 Tambusai 

Utara. 

2. Penialaian Kelayakan Oleh Siswa 

Uji coba telah dilakukan pada hari Rabu 20 Juli 2016 di SMP Negeri 1 

Tambusai Utara. Adapun tujuan uji coba media pembelajaran terhadap siswa 
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untuk mengetahui nilai kelayakan dan kekurangan dari media pembelajaran 

menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem ekskresi pada 

manusia. Instrumen penilaian menggunakan angket siswa akan diberikan kepada 

siswa setelah melakukan uji coba media pembelajaran di kelas. Uji coba 

dilakukan pada dua kelas yang berjumlah 48 orang siswa, pada kelas IX A 

berjumlah 25 orang siswa dan pada kelas IX B berjumlah 23 orang siswa. Adapun 

data yang dihasilkan dari uji coba terhadap siswa ini akan digunakan untuk 

mengukur kelayakan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan.  

Dari uji coba yang telah dilakukan terhadap siswa didapat beberapa 

komentar yang diisi di dalam kolom komentar angket kelayakan siswa, pada kelas 

IX A terdapat 5 orang siswa yang mengatakan tidak paham dengan media 

pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8, ini karna siswa lebih 

suka guru menjelaskan didepan kelas serta siswa bosan dan cepat lelah belajar 

dengan menatap layar kaca pada komputer, sedangkan 20 orang siswa 

mengatakan paham dan senang belajar menggunakan media pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash profesional 8 sesuai dengan pernyatan 6 pada 

angket kelayakan siswa. Pada kelas IX B juga didapat 2 orang siswa tidak paham 

dengan media pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8, 

dengan alasan bahwa siswa tidak suka belajar biologi  sedangkan 21 orang siswa 

berkomentar bahwa siswa mengatakan media pembelajaran membantu 

pemahaman terhadap materi yang diajarkan, sesuai dengan pernyataan 3 pada 

angket kelayakan siswa.  

Berdasarkan hasil penilaian angket siswa dari kedua kelas diatas terhadap 

media pembelajaran menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem 

ekskresi pada manusia dalam kategori sangat layak dengan persentase 86,04%. 

Hal ini dikarenakan media yang dikembangkan mudah digunakan sehingga dapat 

membantu siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan serta media 

pembelajaran yang dikembangkan membantu guru dalam menyampaikan pesan-

pesan dari bahan pelajaran guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana Djamarah dan Zain (2006) menyatakan bahwa kehadiran media 

pembelajaran mempunyai arti cukup penting, karna dalam kegiatan tersebut 

ketidak jelasan bahan ajar yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 
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media sebagai perantara dan dengan adanya media tersebut guru dapat 

menghindari kebosanan dan kelelahan siswa dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan ahli materi dan ahli media 

pembelajaran  serta uji coba di sekolah yang dinilai melalui angket kelayakan 

yaitu lembar angket kelayakan ahli materi, ahli media pembelajaran, angket guru 

dan angket siswa terhadap media pembelajaran dengan menggunakan 

macromedia flash profesional 8 materi sistem ekskresi pada manusia di atas maka 

diperoleh penilaian hasil kelayakan keseluruhan. Hasil kelayakan media 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 keseluruhan 

diperoleh rata-rata persentase 81%. Menurut Arikunto dan Cepi (2014) 

berdasarkan nilai kelayakan tersebut dapat disimpulkan media pembelajaran 

dengan menggunakan macromedia flash profesional 8 sangat layak digunakan 

oleh guru dan siswa.  

 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media pembelajaran yang 

menggunakan macromedia flash profesional 8 materi sistem ekskresi pada 

manusia dinyatakan sangat layak. Pada ahli materi didapat skor persentasi 82,67% 

dan pada ahli media pembelajaran didapat skor persentasi 85%. Sedangkan hasil 

penilaian yang didapat dari uji coba kesekolah dari angket guru menyatakan layak 

dengan skor persentase 80% dan hasil dari angket siswa menunjukkan bahwa 

media dikatakan sangat layak dengan persentase 86,04%. 
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ABSTRACT

D-IV Educational tocology study program is one of the study program that
produces educator candidate for D-III tocologist students. One of lessons given to
D-IV educational tocologist students is learning macro teaching. Learning macro
teaching is a lesson that teaches D-IV educational tocologist students about
teaching practice in class. In the learning of macro teaching, D-IV educational
tocologist students directly practice the teaching in D-III tocologist Study
Program. Based on the results of interviews conducted on second-grade students
who had been given teaching by D-IV students of educational tocologist, 6 of 10
students as samples show that students were still less satisfied with teaching given.
The purpose of this study is to know the analysis of student satisfaction Level D-
III tocologist to Macro Implementation Teaching Student DIV educational
tocologist STIKes Ranah Minang Padang Year 2016. The type of research used
was descriptive. The population is all students of level I and II study program D-
III tocologist STIKes Ranah Minang Padang, amounting to 29 people. Sampling
technique in total sampling. Data collection was done on October 18, 2016.
Univariate analysis was shown in the form of frequency distribution table, the
data was processed by using SPSS. result of the research shows that 62.07% of
students were satisfied with the implementation of macro teaching of D-IV
educational tocologist students.

Keywords : D-IV, educational tocologist, satisfaction, macro teaching

ABSTRAK

Program Studi D-IV Bidan Pendidik merupakan salah satu program studi yang
akan menghasilkan calon pendidik untuk mahasiswa D-III Kebidanan. Salah satu
pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa D-IV Bidan Pendidik adalah
pembelajaran makro teaching. Pembelajaran macro teaching adalah pembelajaran
yang mengajarkan mahasiswa D-IV Bidan Pendidik tentang tatacara praktek
mengajar dikelas. Dalam pembelajaran makro teaching, mahasiswa D-IV Bidan
Pendidik langsung melaksanakan praktek mengajar di Program Studi D-III
Kebidanan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada mahasiswa tingkat
II yang telah diberikan pengajaran oleh mahasiswa D-IV Bidan Pendidik yaitu 6
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dari 10 orang mahasiswa menyatakan mahasiswa masih kurang puas dengan
pengajaran yang diberikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis
tingkat kepuasan mahasiswa D-III Kebidanan terhadap pelaksanaan Makro
Teaching mahasiswa DIV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang Padang Tahun
2016.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi adalah seluruh
mahasiswa tingkat I dan II Prodi D-III Kebidanan STIKes Ranah Minang Padang
yang berjumlah 29 orang. Teknik pengambilan sampel secara total sampling.
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2016. Analisis univariat
ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data diolah dengan
menggunakan SPSS.Hasil penelitian menunjukkan 62,07% mahasiswa puas
terhadap pelaksanaan makro teaching mahasiswa D-IV Bidan Pendidik.

Kata Kunci : D-IV Bidan Pendidik, Kepuasan, Makro Teaching

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor

20 tahun 2003 dalam Supardi (2012) mendefinisikan, pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang disengaja, terencana,

terpola, dan dapat dievaluasi yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik

agar tercapai kemampuan yang optimal. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan yang ada

dalam diri peserta didik. Potensi-potensi dimaksud diharapkan agar tumbuh dan

berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan

kebudayaan bangsa, oleh karena itu pendidikan bagi manusia merupakan

kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan,

mustahil manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju,

sejahtera dan bahagia (Wina, 2010).

Dalam pendidikan terdapat upaya yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam rangka mendewasakan atau mengembangkan potensi

peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda antara satu

dengan lainnya, oleh karena itu diperlukan pendidik yang mempunyai kompetensi.

Kompetensi-kompetensi tersebut tercantum pada UU Nomor 14 Tahun 2005
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tentang Guru dan Dosen dalam Isnaini (2013) yang meliputi: kompetensi

pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi

kepribadian. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran

peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru atau dosen sebagai

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan

masyarakat sekitar. Kemampuan guru atau dosen sebagai bagian dari masyarakat

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi

teladan peserta didik. Kompetensi-kompetensi tersebut sangat dibutuhkan oleh

tenaga pengajar dalam proses kegiatan pembelajaran.

Wina (2010) menyatakan bahwa proses pembelajaran adalah proses yang

didalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru–siswa dan komunikasi timbal

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar yang

dikenal dengan hasil belajar, untuk mencapai tujuan belajar tersebut diperlukan

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil

belajar pada peserta didik. Hasil belajar peserta didik akan menentukan mutu

suatu institusi pendidikan. Institusi pendidikan bermutu apabila keluaran atau

hasil lulusannya memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan

dan sikap. Kompetensi yang dimiliki tersebut akan tercermin apabila lulusan

mengaplikasikan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mencapai kompetensi-

kompetensi tersebut maka diadakanlah Program Studi D-IV Bidan Pendidik.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menyatakan D-IV Bidan

Pendidik merupakan standar pendidikan tinggi vokasi tenaga kesehatan yang

keluarannya nanti diharapkan menjadi tenaga pengajar profesional. Program

vokasi tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan

bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
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Diadakannya pendidikan D-IV Bidan Pendidik bertujuan untuk memenuhi

kualitas dan kuantitas, standar pendidikan kebidanan (PP No. 19 Tahun 2005).

Menurut Suprihatiningrum dalam Yuyun Pramayanti (2013) menyatakan

bahwa pendidikan bermutu tidak akan terwujud tanpa adanya dosen berkualitas.

Sejalan dengan kenyataan tersebut, upaya awal yang harus dilakukan untuk

mewujudkan pendidikan bermutu adalah meningkatkan kualitas dosen. Melalui

peningkatan mutu dosen, dosen akan mampu mengembangkan mutu pembelajaran

yang dilaksanakannya. Peningkatan mutu pembelajaran ini akan berdampak pada

peningkatan mutu lulusan. Pada akhirnya kepemilikan karakter dosen yang efektif

akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Menurut undang-undang guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005, dosen

adalah pendidik profesional dari ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni

melalui pendidikan, penelitian dan pengadian masyaraka . Sedangkan menurut

Wina (2010), dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan

keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama

mengajar. Oleh sebab itu dosen yang berkompetensi akan dapat dengan baik

menyelenggarakan proses pembelajaran (UU RI No. 14 Tahun 2005).

Apabila terdapat dosen yang belum memenuhi kompetensi dengan baik

maka akan menyebabkan mahasiswa merasa tidak puas bahkan dirugikan.

Kompetensi dosen yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan

Permendiknas No. 41 tahun 2007 dalam Isnaini (2013) yaitu membangkitkan

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif

dalam proses pembelajaran serta mengeksplorasi dan mengelaborasikan materi

yang akan diajarkan. Kompetensi dalam pembelajaran tersebut tidak maksimal

dilaksanakan oleh tenaga pendidik, sehingga mahasiswa atau peserta didik tidak

puas dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Dosen yang memiliki kompetensi

tinggi akan menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang efektif sehingga

mahasiswa merasa puas karena mampu memahami apa yang disampaikan oleh

dosen, mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan akhirnya

mendapatkan prestasi yang baik yang akan menambah nilai kepuasan.
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Kepuasan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil

yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi

dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di

bawah harapan, maka pelanggan akan puas. Apabila kinerja melebihi` harapan,

pelanggan akan sangat puas (Supranto,2011). Sedangkan menurut Kotler (2004

dalam Nursalam) mengatakan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan- harapannya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 18 Juli 2016 diketahui 6 dari 10 mahasiswa D-III Kebidanan tingkat 2

yang diberikan pembelajaran oleh mahasiswa D-IV Bidan Pendidik tahun lalu

menyatakan kurang puas terhadap praktek makro teaching yang dilakukan oleh

mahasiswa D-IV Bidan Pendidik. Mahasiswa tersebut mengatakan bahwa

mahasiswa DIV Bidan Pendidik tahun lalu kurang menguasai materi sehingga

mereka kurang paham dengan materi yang diajarkan dan penggunaan metode

pembelajaran lebih dominan menggunakan metode ceramah sehingga peserta

didik merasa bosan serta kurangnya membangkitkan motivasi dan memfokuskan

perhatian peserta didik sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran.

Peneliti juga mewawancarai beberapa dosen pamong makro teaching mahasiswa

D-IV Bidan Pendidik, dosen tersebut mengatakan bahwa mahasiswa D-IV Bidan

Pendidik harus lebih menguasai dan memahami materi yang akan diajarkan

kepada mahasiswa D-III Kebidanan serta penggunaan metode yang tepat sesuai

dengan materi yang akan diajarkan. Berdasarkan hasil nilai rekapitulasi mata

kuliah yang diajarkan oleh mahasiswa D-IV Bidan Pendidik tahun yaitu mata

kuliah Askeb 1 dan ISBD untuk mahasiswa tingkat 1 serta mata kuliah

Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan gizi untuk mahasiswa tingkat 2,

diperoleh rata–rata nilai mahasiswa yaitu nilai C pada mata kuliah Askeb I dan

nilai mahasiswa tingkat 2 mendapat nilai rata-rata C pada mata kuliah

Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Pramayanti di STIKes Aisyah

Yogyakarta pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebagian besar tingkat kepuasan

mahasiswa D-III Kebidanan terhadap real teaching mahasiswa D-IV Bidan
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Pendidik adalah dalam kategori tidak puas sebanyak 43 orang (50%) dalam

kategaori puas banyak 42 orang (48,8%) sedangkan kategori sangat tidak puas

sebanyak 1 orang (1,2%).Hasil penelitian oleh I Gusti Ayu Made Srinadi dengan

judul “Faktor-faktor Penentu Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Fakultas

Sebagai Lembaga Pendidikan” menyatakan faktor yang menentukan mutu

pelayanan jasa meliputi: (1) tangible (bukti langsung) mencakup fasilitasfisik,

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; (2)

reliability (reliabilitas), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; (3) responsiveness (daya

tanggap), yaitu keinginan staf membantu para pelanggan dan memberikan layanan

dengan tanggap; (4) assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kompetensi,

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko,

ataukeragu-raguan; (5) empathy (empati), meliputi kemudahan dalam menjalin

relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan

individu para pelanggan.

Paper ini membahas tentang “Analisis Tingkat Kepuasan Mahasiswa D-III

Kebidanan Terhadap Pelaksanaan Makro Teaching Mahasiswa DIV Bidan

Pendidik STIKes Ranah Minang Padang Tahun 2016”.

II. METODE PENELITAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat (Notoatmodjo,

2010). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tingkat I semester 2

dan tingkat II semester 4 Prodi D-III Kebidanan tahun ajaran 2015/2016 yang

berjumlah 29 orang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik total sampling

yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini

adalah 29 orang. Waktu dan tempat penelitian adalah pada bulan Maret -

September 2016. Tempat penelitian adalah di STIKes Ranah Minang Padang.

Data dikumpulkan pada 17 September 2016.

Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini

adalah menggunakan kuesioner yang disusun dengan menggunakan skala Likert.
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Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang

dari sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut disajikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.

Data yang diolah kemudian dianalisa dengan analisis univariat. Analisis

univariat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui

distribusi frekuensi dan persentase dari masing–masing variabel. Variabel yang

digunakan untuk melihat distribusi frekuensi adalah :

a. Tingkat kepuasan dikategorikan menjadi :

 Puas X ≥ 50

 Tidak puas X < 50

Untuk melihat tingkat kepuasan digunakan rumus :

Mean (X) = Ʃx

n

Keterangan :

X : nilai rata–rata

Σx: hasil penjumlahan nilai pernyataan

N : jumlah responden

III. HASIL

A. Tingkat Kepuasan
Tabel 1. Distribusi frekuensi tingkat kepuasan mahasiswa D-III Kebidanan Terhadap Pelaksanaan Makro

TeachingMahasiswa DIV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang Padang Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa dari 29 responden terdapat

18 orang (62,07%) puas dan 11 orang (37,93%) responden tidak puas terhadap

pelaksanaan makro teaching mahasiswa D-IV Bidan Pendidik STIKes Ranah

Minang Padang.

Tingkat Kepuasan f %
Puas 18 62,07

Tidak Puas 11 37,93
Jumlah 29 100
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B. Faktor-faktor Penentu Tingkat Kepuasan
Tabel 2.Distribusi frekuensi faktor penentu tingkat kepuasan mahasiswa D-III Kebidanan Terhadap

Pelaksanaan Makro Teaching Mahasiswa DIV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang Padang

Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa faktor–faktor penentu

tingkat kepuasan yang pertama reability berada pada kategori puas sebanyak 15

responden (52,72%), responsiveness berada pada kategori puas sebanyak 24

responden (82,76%), assurance berada pada kategori puas sebannyak 23

responden (79,21%), emphaty berada pada kategori puas sebanyak 22 responden

(75,86%), dan tangible berada pada kategori puas sebanyak 15 responden

(52,72%).

IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Kepuasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari 29 responden

terdapat 18 (62,07%) responden puas terhadap pelaksanaan makro teaching oleh

mahasiswa D-IV Bidan PendidIk STIKes Ranah Minang Padang. Artinya lebih

dari separuh responden sudah mendapatkan pembelajaran yang baik oleh

mahasiswa D-IV Bidan Pendidik yang sesuai dengan harapan mahasiswa D-III

Kebidanan

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana

Rahmawati (2013) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

mahasiswa dimana diperoleh hasil 82,76% responden puas terhadap proses

pembelajaran yang dilaksanakan lembaga.

Menurut Supranto (2011) kepuasan adalah perasaan seseorang setelah

membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, tingkat

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan

Faktor penentu tingkat
kepuasan

Puas Tidak Puas
f % f %

Reability 15 52,72 14 48,28

Responsiveness 24 82,76 5 17,24
Assurance 23 79,21 6 20,69
Emphaty 22 75,86 7 24,14
Tangible 15 52,72 14 48,28
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harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan puas.

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Albert Bandura yaitu sebagian

manusia belajar melalui pengamatan selektif dan mengingat tingkah laku orang

lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan (modelling), dan pemodelan

ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran.Mahasiswa

belajar melalui pengamatan dan pemodelan yang dilakukan oleh pengajar atau

pendidik semakin baik pengajar penyampaian materi dalam perkuliahan dan

mencontohkan sikap dan sifat baik kepada mahasiswa maka akan tercapai tingkat

kepuasan yang baik pula.

Menurut analisa peneliti, kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan

proses pembelajaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan mutu pelayanan oleh

tenaga pengajar. Semakin tinggi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap

pelaksanaan proses pembelajaran, maka semakin berkualitas mutu pelayanan yang

diberikan oleh tenaga pengajar. Kepuasan mahasiswa merupakan hasil total dari

kualitas manajemen perguruan tinggi, oleh sebab itu perguruan tinggi harus

mengidentifikasi kebutuhan para mahasiswa secara cermat dan berusaha

memuaskan dengan memandang bahwa mahasiswa sebagai pelanggan utama yang

harus dilayani.

B. Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepuasan Mahasiswa

Berdasarkan hasil penelitian pada faktor-faktor penentu tingkat kepuasan

mahasiswa dapat dilihat bahwa dari 29 responden terdapat 15 (51,7%) responden

puas terhadap aspek reability, hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa

merasakan kepuasannya terkait keandalan dosen dalam perkuliahan seperti

ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri perkuliahan, penyusunan bahan

ajar serta membagikan hasil ulangan atau nilai ujian dengan nilai objektif. Tingkat

kepuasan mahasiswa terhadap aspek reability ini belum optimal karena sebanyak

14 (48,28%) mahasiswa merasa kurang puas pada pernyataan mengenai ketepatan

pengajar dalam memulai perkuliahan dan membagikan hasil ulangan atau ujian

masih banyak responden yang berpendapat tidak puas, upaya yang harus

dilakukan untuk mengoptimalkan kepuasan tersebut adalah dilakukannya

kedisiplinan pada para tenaga pengajar agar selalu memulai perkuliahan tepat
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waktu dan selalu membagikan hasil ulangan atau ujian kembali kepada mahasiswa

agar mereka paham pada bagian materi mana mereka yang salah dan agar bisa

diperbaiki untuk selanjutnya.

Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek responsiveness berada dalam

kategori puas. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang merasa

puas yaitu sebanyak 24 (82,2%) responden, hal ini menunjukkan bahwa

mahasiswa merasa puas terkait atas sikap tanggap pengajar atau mahasiswa D-IV

Bidan Pendidik dalam menjawab pertanyaan mahasiswa dengan baik selama

perkuliahan. Aspek selanjutnya yaitu assurance terdapat 23 (79,3%) responden

yang merasa puas, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa puas terkait

kemampuan dosen atau mahasiswa D-IV Bidan Pendidik dalam menggunakan

metode serta penggunaan media pembelajaran. Pada aspek Empahty terdapat 22

(75,9%) responden merasa puas, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merasa

puas terkait kemudahan dalam menghubungi pengajar serta kesediaan pengajar

dalam membantu mahasiswa, dan aspek yang terakhir yaitu tangible terdapat 15

(51,7%) responden merasa puas, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa puas

terkait atas penampilan fisik dari pengajar atau mahasiswa D-IV Bidan Pendidik

itu sendiri. Pada aspek tangible ini belum optimal karena terdapat 14 (48,28%)

mahasiswa tidak puas terkait pada pertanyaan mengenai sarana kebersihan ruang

kelas, upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan kepuasan tersebut

adalah agar kebersihan ruang kelas agar selalu di jaga dan mahasiswa menjadi

nyaman dalam belajar.

Hal ini sebanding dengan teori menurut Supranto (2011) yaitu kriteria

penentu tingkat kepuasan antara lain: Keandalan (Reability) yaitu kemampuan

untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.

Keresponsifan/ ketanggapan (Responsiveness) yaitu kemampuan pemberi jasa

untuk cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang timbul serta ketepatan

waktu yang dibutuhkan pengguna jasa (dosen) untuk menanggapi, menganalisa,

mempelajari dan memahami permasalahan atau keluhan-keluhan pengguna jasa

(mahasiswa). Keyakinan (Assurance) yaitu Pengetahuan dan kesopanan dosen/

karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan

keyakinan. Empati (Emphaty) meliputi kemudahan dalam menjalin relasi,
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komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu.

Berwujud (Tangible) penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan media

komunikasi.

Menurut peneliti, dengan tercapainya tingkat kepuasan mahasiswa

terhadap kriteria-kriteria tersebut menunjukkan terpenuhinya keinginan, harapan

dan kebutuhan mahasiswa sebagai pelanggan dalam proses pelaksanaan

pembelajaran oleh mahasiswa D-IV Bidan Pendidik. Mahasiswa dalam

manajemen mutu terpadu lembaga pendidikan atau perguruan tinggi merupakan

pelanggan yang harus dipuaskan. Untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan

kepada mahasiswa, perlu diketahui aspek yang perlu dipertahankan atau

ditingkatkan sehingga kepuasan mahasiswa terhadap mutu pelayanan akan

semakin meningkat.

Dalam penelitian ini aspek yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan

tingkat kepuasan mahasiswa yaitu pada aspek tangiable seperti sarana ruang

perkuliahan yang kurang nyaman, bersih dan rapi dan pada aspek reability seperti

ketepatan waktu pengajar dalam perkuliahan. Aspek tersebut perlu lebih

ditingkatkan lagi untuk meningkatkan mutu pelayanan pada lembaga pendidikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Tingkat Kepuasan

Mahasiswa D-III Kebidanan Terhadap Pelaksanaan Makro Teaching Mahasiswa

DIV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang Padang Tahun 2016 maka hasil

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh (62,07%) responden

puas terhadap pelaksanaan makro teaching mahasiswa D-IV Bidan Pendidik

STIKes Ranah Minang Padang.
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ABSTRACT

This study aims to find out the process of practice implementation on learning
IPA especially biology of class VIII MTsS PGAI Padang school years 2016/2017.
This type of research is descriptive research with qualitative approach. This study
was conducted in class VIII MTsS PGAI Padang consisting of class VIII 1, VIII 2,
and VIII 3. Data collection techniques in the form of observation sheet, interviews
and documentation studies. Tecniqu of examination of data validity used is
triangulasi technigue. The data were analyzed qualitative based on research, it was
found that average practice was good enough with value 2,23. The purpose of lab
is good while the availability of tools and practicum materials. Practice
implementation, evaluation is quite good with the value of each 4, 1,74, 1,70 and
1,40. For that need again improvements in the implementation lab process.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan praktikum pada
pembelajaran IPA khususnya biologi siswa kelas VIII MTsS PGAI Padang Tahun
Pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VIII MTsS PGAI
Padang yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas VIII 1, VIII 2, dan VIII 3. Teknik
pengumpul data berupa lembar observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
Instrumen penelitian yaitu instrumen penilaian pelaksanaan. Teknik pemeriksaan
keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Data di analisis secara
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pelaksanaan praktikum rata-
rata bernilai cukup baik dengan nilai 2,23. Tujuan praktikum sudah baik,
sedangkan ketersediaan alat dan bahan praktikum, pelaksanaan praktikum,
evaluasi cukup baik dengan nilai masing-masing 4, 1,74, 1,70 dan 1,40. Untuk itu
diperlukan lagi perbaikan dalam proses pelaksanaan praktikum di MTsS PGAI
Padang.

Kata kunci: analisis, pelaksanaan, praktikum, biologi
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I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang

dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan

pendidikan adalah hal memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan

budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua

tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan

(Trianto, 2009: 1).

Permasalahan yang ditemukan pada proses pembelajaran, dipandang

sebagai fenomena yang memberikan kesadaran bagi guru untuk selalu

memberikan inovasi-inovasi dalam pemilihan dan penggunaan model dalam

proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya tidak hanya

menyampaikan informasi terhadap siswa, tetapi juga dapat menciptakan suasana

belajar yang kondusif sehingga siswa tertarik dan dapat belajar. Harapan yang

diinginkan dari mengajar itu sendiri merupakan segala upaya yang disengaja

dalam rangka memberikan motivasi, bimbingan, pengarahan, dan semangat

kepada siswa agar terjadi proses pembelajaran (Mulyasa, 2007: 17).

Mata pelajaran Biologi yang merupakan kelompok IPA pada hakikatnya

adalah produk, proses, sikap, dan teknologi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari

proses pendidikan nasional, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara

inquiri ilmiah (scientific inquiry). Metode yang paling tepat untuk merealisasikan

pendekatan tersebut adalah secara eksperimen. Eksperimen merupakan cara

penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan atau praktikum. Praktikum

adalah kegiatan laboratorium yang dilakukan dalam jam khusus, yang terintegrasi

dengan pelajaran sains. Pada umumnya kegiatan laboratorium merupakan

penerapan teori yang sudah dibahas di dalam kelas sebelum melakukan

percobaan di laboratorium (Kertiasa, 2006: 3). Kegiatan praktikum dalam

pembelajaran biologi sangat berperan dalam mengembangkan keterampilan proses

siswa. Menurut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) konsep pelajaran

IPA (Biologi) disarankan untuk diajarkan dengan praktikum.

Menurut Trianto (2010: 148) keterampilan proses perlu di latih atau

dikembangkan dalam pembelajaran IPA karena keterampilan proses mempunyai

peran-peran sebagai berikut:
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1. Membantu siswa belajar mengembangkan pikirannya.

2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan.

3. Meningkatkan daya ingat siswa.

4. Memberi kepuasan intrinsik bila anak telah berhasil melakukan sesuatu.

5. Membantu siswa mempelajari konsep-konsep sains.

Kegiatan praktikum juga dapat mengembangkan pemikiran kritis siswa,

hal ini disebutkan dalam hasil penelitian Jago (2010) bahwa kelas yang belajar

dengan praktikum akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dan dapat

berpikir kritis dari pada siswa yang tidak melaksanakan praktikum.

Berdasarkan hasil wawancara pada guru biologi di MTsS PGAI Padang

pada bulan Januari 2017 diperoleh beberapa informasi bahwasanya perencanaan

kegiatan praktikum biologi belum sesuai dengan kurikulum yang ada. Praktikum

pada pembelajaran biologi masih jarang dilakukan karena keterbatasan waktu

pelajaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktikum

pada pembelajaran biologi siswa kelas VIII MTsS PGAI Padang. Manfaat

penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk kemajuan

pelaksanaan praktikum pada pembelajaran biologi, dan dapat sebagai referensi

untuk penelitian selanjutnya dengan pelaksanaan praktikum biologi yang lebih

lengkap.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VIII MTsS PGAI Padang. Waktu

pelaksanaan penelitian pada tahun pelajaran 2016/2017 pada materi pokok sistem

ekskresi pada manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan atau

mendeskripsikan informasi dengan mengambil data-data yang telah ada tanpa

memberikan perlakuan.

Dalam penelitian ini data akan dianalisis dan dikaji sehingga dapat ditarik

kesimpulan. Jadi data yang diolah dalam penelitian ini merupakan data yang

diperoleh secara langsung oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan
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dengan mengikuti langkah-langkah penelitian yang dikembangkan oleh Miles dan

Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan (sumber data) penelitian ini

berasal dari satu orang guru mata pelajaran biologi, dan siswa kelas VIII 1 (21

orang siswa), kelas VIII 2 (21 orang siswa), dan kelas VIII 3 (18 orang siswa).

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang

dibantu dengan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Praktikum. Instrumen ini

digunakan untuk mendapatkan data pelaksanaan praktikum oleh guru dan siswa

yang disusun oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut.

a. Teknik Observasi

Teknik ini menggunakan lembaran observasi lembar observasi

pelaksanaan praktikum.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa menggunakan

pedoman wawancara yang telah terstruktur dan dengan menggunakan

wawancara lepas.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung

dengan menggunakan alat perekam (handycam) sehingga diperoleh video

rekaman proses pembelajaran.

Teknik menjamin keabsahan data yang digunakan adalah teknik

triangulasi. Moleong (2012: 330) menyatakan triangulasi adalah teknik

pemeriksaan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain, membandingkan dan

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari

informan lainnya. Pada teknik triangulasi ini sesuatu yang lain adalah sumber data

lainnya yang digunakan untuk pengecekan. Dengan triangulasi peneliti dapat

melakukan pengecekan temuannya dengan jalan membandingkannya dengan

berbagai sumber, metode atau teori.

Data yang diperoleh dari hasil rekaman video, observasi dan wawancara

diolah dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut sampai



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 277

diperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dapat menjawab

rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu bagaimana proses pelaksanaan

praktikum di kelas VIII MTsS PGAI Padang.

Penilaian pengamatan pelaksanaan praktikum, dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

X = T + U + V + W
4

Keterangan:

T= tujuan praktikum

U= alat dan bahan praktikum

V= pelaksanaan praktikum

W= evaluasi

Kriteria penilaian:

Sangat Baik (4)

Baik (3-3,9)

Sedang (2-2,9)

Cukup (1-1,9)

III. HASIL

Proses pelaksanaan praktikum yang dideskripsikan adalah praktikum

biologi pada materi sistem ekskresi kelas VIII semester 2 tahun pelajaran

2016/2017 di MTsS PGAI Padang. Praktikum dilaksanakan pada kelas VIII yang

terdiri dari 3 kelas yaitu kelas VIII 1, VIII 2 dan VIII 3. Praktikum ini

dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan selama 2 x 45 menit.

Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang setara dengan tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) yang sudah terakreditasi yaitu dengan akreditasi B.

Guru yang diamati sebanyak satu orang guru biologi yang mengajar di Madrasah

Aliyah Negeri Sumpur. Beliau mengajar biologi di semua tingkatan kelas yaitu

kelas VII, VIII dan kelas IX. Praktikum dilaksanakan pada pertemuan kedua pada

materi pelajaran sistem ekresi. Dari hasil observasi pelaksanaan kegiatan
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praktikum dengan menggunakan lembar observasi penilaian kegiatan praktikum

di kelas VIII 1, VIII 2 dan VIII 3 terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum

No Pelaksanaan
Praktikum

Hasil Penilaian Nilai Rata-
rata

Kriteria
penilaian

VIII 1 VIII 2 VIII 3

1 A 4 4 4 4 Sangat Baik
2 B 1,67 1,89 1,67 1,74 Cukup
3 C 1,5 1,5 1,45 1,70 Cukup
4 D 1,67 1 1,5 1,48 Cukup

Total Nilai 8,84 8,39 8,62 8,92

Nilai 2,21 2,52 2,16 2,23 Cukup

Keterangan:
A= Tujuan Praktikum
B= Alat dan Bahan Praktikum
C= Pelaksanaan Praktikum
D= Evaluasi

Tabel 1 merupakan nilai rata-rata pelaksanaan kegiatan praktikum di kelas

VIII yang terdiri dari kelas VIII 1, VIII 2, dan VIII 3. Dari tabel terlihat bahwa

pelaksanaan praktikum berjalan dengan cukup baik yang terlihat dari nilai hasil

observasi yang bernilai 2,23. Tujuan praktikum sudah sesuai dengan tujuan

pembelajaran, dari nilai hasil observasi diperoleh nilai 4 yang dikategorikan baik

sedangkan alat/bahan praktikum, pelaksanaan praktikum serta evaluasi praktikum

tersauk kategori cukup dengan nilai masing-masing yaitu 1,74, 1,70, dan 1,40.

IV. PEMBAHASAN

Praktikum berfungsi untuk menunjang pemahaman siswa terhadap materi

pelajaran. Praktikum memberikan kesempatan pada siswa untuk membuktikan

teori yang mereka pelajari dengan melakukan eksperimen atau pengamatan serta

menemukan teori-teori yang baru. Kegiatan ini dapat meningkatkan ketertarikan

siswa dalam mempelajari ilmu biologi sehingga siswa bisa secara aktif berpikir

dan ikut serta dalam proses pembelajaran, termotivasi untuk mengikuti pelajaran,

melatih siswa untuk memecahkan masalah serta memahami konsep pelajaran

yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi

dasar yang harus dikuasai oleh siswa.
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Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui kesehatan organ ekresi manusia.

Tujuan praktikum ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu

mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi . Uji urin yang

dilakukan yaitu uji glukosa dan uji protein. Uji glukosa dilakukan untuk

mengetahui apakah urin mengandung glukosa, jika ada maka pada dapat

disimpulkan kemungkinan menderita diabetes mellitus yang disebabkan oleh

gangguan pada proses reabsorbsi pada tubulus kontortus proksimal. Uji protein

dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang menderita albuminuria yang

disebabkan oleh gangguan pada proses filtrasi pada glomerolus ginjal. Hasil

observasi terlihat nilai yang diperoleh adalah 4 dengan kategori sangat baik karena

tujuan praktikum sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Alat dan bahan yang perlu pada praktikum uji urin ini disediakan di

laboratorium kecuali urin (dibawa oleh masing-masing siswa). Berdasarkan hasil

wawancara dengan guru dan siswa, ketersedian alat dan bahan di laboratorium

sangat kurang sehingga pelaksanaan praktikum yang diperlukan pada materi

biologi tidak semuanya dapat dicobakan oleh seluruh siswa. Selain itu materi yang

dipraktikumkan dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan hal tersebut. Hal

ini terlihat pada saat pelaksanaan praktikum uji urine ini tidak dilakukan setiap

siswa tetapi berkelompok karena keterbatasan alat dan bahan seperti biuret dan

benedict. Menurut Rohani (2004:157-156), faktor fasilitas merupakan

penghambat dalam pembelajaran. Faktor tersebut meliputi:

1) Jumlah peserta didik dalam kelas

2) Besar ruangan kelas

3) Ketersediaan alat

Hambatan lain yang terjadi yaitu anak didik tidak mengetahui bagaimana

langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pengujian urin karena mereka tidak

mencatat langkah-langkah praktikum ketika guru menjelaskan prosedur kerja di

laboratorium. Guru sudah memberikan copyan tentang cara praktikum tetapi

siswa banyak yang tidak membawanya. Hal ini disebabkan karena panduan

praktikum diberikan berupa lembaran sehingga mudah hilang. Panduan praktikum

sangat dibutuhkan sehingga langkah kerja dapat berjalan secara sistematis.

Penanganan yang diberikan guru pada waktu praktikum dimulai adalah dengan
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cara menuliskan kembali langkah kerja di papan tulis sehingga mengurangi waktu

untuk pelaksanaan praktikum yang sebenarnya.

Oleh sebab itu sebaiknya guru menyusun panduan praktikum yang

berbentuk buku sebelum melaksanakannya sehingga siswa dapat mengetahui

langkah kerja sebagaimana mestinya dan memperoleh hasil yang diinginkan. Hal

ini bisa meringankan kerja guru, karena siswa tidak tergantung dengan guru dalam

melaksanakan praktikum dan bisa melakukan secara mandiri.

Pelaksanaan praktikum diadakan di laboratorium dan ada yang di dalam

kelas karena jadwal pemakaian laboratorium harus bergantian dengan kelas lain.

Menurut Wiyanto (2008: 35), peran laboratorium sangat penting dalam

pembelajaran. Peran tersebut diantaranya yang pertama adalah sebagai wahana

untuk mengembangkan keterampilan dasar mengamati atau mengukur

(menggunakan alat ukur yang sesuai) dan keterampilan-keterampilan proses yang

sesuai) dan keterampilan-keterampilan proses lainnya, seperti mencatat data,

menarik kesimpulan, berkomunikasi, bekerjasama dalam tim. Kedua,

laboratorium juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk membuktikan konsep

yang telah dibahas sebelumnya. Ketiga, laboratorium juga dapat dijadikan sebagai

wahana untuk mengembangkan kemampuan berfikir melalui proses pemecahan

masalah dalam rangka siswa menemukan konsep sendiri.

Menurut Hasruddin dan Rezeqi (2012: 28), untuk mengetahui tentang

terlaksananya kegiatan praktikum dapat dilihat dari: 1) Frekuensi pelaksanaan

praktikum, 2) Minat siswa terhadap praktikum, 3) Waktu pelaksanaan praktikum,

dan 4) Persiapan dan pelaksanaan praktikum. Hal ini terlihat pada hasil observasi

pelaksanaan praktikum dengan nilai 1,40 kategori sedang karena frekuensi

pelaksanaan praktikum sedikit. Guru menyatakan bahwa pelaksanaan praktikum

ini sulit dilakukan karena jam pelajaran biologi hanya 2x45 menit dalam

seminggu sedangkan materi yang diajarkan banyak. Ruang kelas sering digunakan

untuk praktikum karena mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan siswa pergi

ke laboratorium dan mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan praktikum.

Pada akhir kegiatan praktikum, siswa diminta membuat laporan hasil

pengamatan/eksperimen mengenai uji kandungan glukosa dan uji kandungan

protein pada urine. Laporan hasil praktikum dikumpulkan secara berkelompok.
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Pemberian tugas secara berkelompok ini di nilai kurang efektif karena tugas ini

dibuat oleh siswa yang pandai sedangkan anggota kelompok lain tidak peduli.

Untuk itu diperlukan pemberian tugas secara individu agar setiap siswa

mendapatkan nilai laporannya sendiri berdasarkan hasil pelaksanaan praktikum

yang mereka kerjakan. Hal ini terlihat dari nilai pelaksanaan evaluasi pada saat

pelaksanaan praktikum yaitu 1,40 dengan kategori cukup.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pelaksanaan praktikum rata-rata

bernilai cukup baik dengan nilai 2,23. Tujuan praktikum sudah baik, sedangkan

ketersediaan alat dan bahan praktikum, pelaksanaan praktikum, evaluasi cukup

baik dengan nilai masing-masing 4, 1,74, 1,70 dan 1,40. Untuk itu diperlukan lagi

perbaikan dalam proses pelaksanaan praktikum di MTsS PGAI Padang.
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ABSTRACT

Laboratory subject require students to be able to explain the tasks and functions of
the laboratory, to know the layout of the laboratory, to store, organize and
maintain and to improve the lightness of laboratory equipment and materials, to
keep the safety of laboratory and to act in case of accident and to handle the good
waste. In addition, the students must also be able to use laboratory equipment
properly and correctly and able to explain the nature and level of purity, hazard
and prevention of chemicals. In order to better understand the material in
introductory lectures of labotarorium techniques, lecturing activities are also
accompanied by practicum activities. Practical activities have been accompanied
by a handbook. The current handbook has not used a learning approach that can
lead students to build their knowledge. The purpose of this research is to know the
analysis of curriculum and students for the development of handbook oriented by
Problem Based Learning on laboratory subject. This research is a development
research using 4D model (define, design, develop and disseminate) at this stage
only until define stage. Data obtained from the analysis of curriculum and student
analysis and analyzed by descriptive analysis. The result of the research shows
that curriculum analysis on laboratory subject of problem based learning is
developed on laboratory material, laboratory safety, introduction of laboratory
apparatus, and making substance as preservative and tailored to the characteristics
of students.

Keywords : define, handbook, Problem Based Learning

ABSTRAK

Mata kuliah Pengenalan dan teknik laboratorium menuntut mahasisiwa untuk
mampu menjelaskan tugas dan fungsi laboratorium, mengetahui tata letak
laboratoium, menyimpan, menata dan merawat serta perbaikkan ringan peralatan
dan bahan laboratorium, menjaga keselamatan kerja dilaboratorium dan
melakukan tindakkan jika terjadi kecelakaan serta mampu menangani limbah yang
baik. Di samping itu mahasiswa juga harus mampu menggunakan peralatan labor
dengan baik dan benar serta mampu menjelaskan sifat dan tingkat kemurnian,
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bahaya dan penanggulangan bahan kimia. Agar lebih memahami materi pada
perkuliahan Pengenalan dan Teknik Labotarorium, kegiatan perkuliahan juga
didampingi dengan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum selama ini
didampingi dengan penuntun praktikum. Penuntun praktikum yang ada belum
menggunakan pendekatan pembelajaran yang bisa membawa mahasiswa
membangun pengetahuannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis
kurikulum dan mahasiswa untuk pengembangan penuntun praktikum berorientasi
Problem Based Learning pada mata kuliah Pengenalan dan Teknik Laboratorium.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model
4D (define, design, develop dan disseminate) dan pada tahap ini hanya sampai
tahap define. Data didapat dari analisis kurikulum dan analisis mahasiswa dan
dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis
kurikulum pada matakuliah Pengenalan dan TeknikLaboratorium berorientasi
Problem Based Learning dikembangkan pada materi laboratorium, keselamatan
kerja pada laboratorium, pengenalan alat laboratorium, dan pembuatan zat sebagai
bahan pengawet serta disesuaikan dengan karakteristik mahasisiwa.

Kata kunci : pendefinisian, penuntun praktikum, Problem Based Learning

I. PENDAHULUAN

Pengenalan dan teknik laboratorium merupakan salah satu mata kuliah

yang wajib dikuasai oleh mahasiswa Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera

Barat, dengan kode BIO1002 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar

mahasiswa mampu menjelaskan tugas dan fungsi laboratorium, mengetahui tata

letak laboratoium, menyimpan, menata dan merawat serta perbaikan ringan

peralatan dan bahan laboratorium, menjaga keselamatan kerja dilaboratorium dan

melakukan tindakkan jika terjadi kecelakaan serta mampu menangani limbah yang

baik. Disamping itu mahasiswa juga harus mampu menggunakan peralatan labor

dengan baik dan benar serta mampu menjelaskan sifat dan tingkat kemurnian,

bahaya dan penanggulangan bahan kimia. Karena mahasiswa nantinya merupakan

calon guru biologi, yang wajib mengetahui semua seluk beluk tentang

laboratorium. Hal ini dikarenakan biologi merupakan bagian ilmu yang tidak bisa

dipisahkan dari kegiatan laboratorium. Karena laboratorium merupakan tempat

bekerja yang terkhusus untuk keperluan penelitian ilmiah (Kertiasa, 20016).

Laboratorium memiliki fungsi sebagai memberikan kelengkapan bagi pelajaran

teori yang diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal

yang terpisah, melainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. Keduanya

saling mengkaji dan saling mencari dasar (Mustaji, 2009).
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Selama ini pada saat mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum pada mata

kuliah pengenalan dan teknik laboratorium telah memiliki penuntun praktikum,

tetapi penuntun praktikum yang digunakan kurang kompleks dari segi materi.

Selain itu berdasarkan hasil observasi selama penulis mengampu mata kuliah

pengenalan dan teknik laboratorium, banyak mahasiswa yang tidak memahami

dan belum terampil dalam menggunakan alat dan bahan laboratorium. Ini

dikarenakan masih kurangnya kegiatan praktikum yang terdapat di penuntun

praktikum. Hasilnya tidak semua mahasiswa yang mampu menggunakan dan

menerapkan pemakaian alat dan bahan di laboratorium dengan baik. Mahasiswa

juga tidak mengetahui bagaimana menangani masalah yang terjadi dilaboratoium,

yang akhirnya mengakibatkan mereka tidak terampil melaksanakan praktek untuk

mata kuliah yang akan mereka ambil kedepannya.

Mengatasi hal tersebut, maka penulis mengembangkan penuntun

praktikum berorientasi Problem Based Learning (PBL). PBL merupakan

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks untuk

siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran (Rusman,

2012). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kurikulum dan mahasisiwa untuk

pengembangan penuntun praktikum berorientasi Problem Based Learning pada

mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Development

Research). Penelitian ini menggunakan model 4D yaitu define, design, develop

dan disseminate yang dikemukakan oleh Trianto (2010). Tahap penelitian hanya

pada tahap define yaitu analisis kurikulum dan mahasisiwa. Penelitian ini

dilakukan di STKIP PGRI Sumatera Barat Tahun Akademik 2016/2017. Data

yang diperoleh berupa data deskriptif yang menggambarkan hasil analisis

kurikulum dan mahasiswa mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium

terhadap pengembangan penuntun praktikum berorientasi Problem Based

Learning.
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III. HASIL

A. Analisis Kurikulum

Mata kuliah pengenalan dan teknik laboratorium adalah mata kuliah yang

membahas pengetahuan laboratorium dan perlengkapannya, organisasi

laboratorium, pemeliharaan alat dan bahan, keselamatan kerja, pengenalan dan

penggunaan alat bahan kimia, pembuatan reagen, pengawet dan membuat

proposal kerja lapangan. Capaian pembelajaran lulusan program studi matakuliah

Pengenalan dan teknik laboratorium ini diantaranya:

1. Sikap dan Tata nilai:

Setelah mempelajari pengenalan dan teknik laboratorium, mahasiswa

memiliki sikap serta tata nilai, sebagai berikut:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius

b. Berkonstruksi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, bernegara dan kemaluan peradaban berdasarkan pancasila

c. Menginternalisasi nilai, noram dan etika akademik

d. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan

e. Menginternalisasi sikap apresiatif dan konservasi khususnya kepedulian

dalam pelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial budaya yang

berkembang di masyarakat

2. Keterampilan Umum

Setelah mempelajari Pengenalan dan Teknik Laboratorium, mahasiswa

memiliki standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan keterampilan,

sebagai berikut:

a. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan sesuai

dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur

baku, desai atau karya seni.

b. Cerdas memilah dan memilih media dan alat evaluasi sesuai kurikulum

yang diajarkannya dengan mengamalkan nilai konservasi dan

menumbuhkan karakter peserta didiknya
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3. Keterampilan Khusus

Setelah mempelajari pengenalan dan teknik laboratorium, mahasiswa

memiliki keterampilan, sebagai berikut:

a. Mampu merancang pembelajaran biologi berdasarkan pada Standar

Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan desain pembelajaran sesuai

dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik dan

karakteristik lingkungan

b. Mampu melaksanakan pembelajaran biologi dengan berbagai pendekatan,

stragtegi, metode dan teknik pembelajaran berdasarkan Standar Nasional

Pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS sehingga peserta didik dapat

mencapai tujuan

c. Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi berdasarkan pada

prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang tertuang dalam Standar Nasional

Pendidikan sehingga menghasilkan data yang berguna untuk berbagai tujuan

d. Mampu menerapkan konsep biologi dan teknologi kependidikan dalam

mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan

kemajuan IPTEKS untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran

biologi

4. Penguasaan Pengetahuan

Setelah mempelajari pengenalan dan teknik laboratorium, mahasiswa

memiliki pengetahuan, menguasai metode, model, pendekatan, media dan

evaluasi/asessment pembelajaran dibidang pendidikan biologi untuk diterapkan

di sekolah menengah.

Adapun materi dan capaian pembelajaran yang didapat dari analisis

kurikulum adalah sebagai berikut.

1. Laboratorium

a) Menjelaskan karakteristik laboratorium IPA

b) Membedakan utilitas dan peralatan laboratorium

c) Menjelaskan fungsi bagian-bagian laboratorium

d) Menguasai keselamatan kerja di laboratorium

2. Alat-Alat Laboratorium

a) Mengidentifikasi karakteristik alat-alat laoratorium berdasarkan bahan
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pembuatnya

b) Membedakan karakteristik alat-alat laboratorium elektrik dengan mekanik

c) Menugasai prinsip dasar penggunaan alat-alat dasar laboratorium IPA

d) Menguasai prinsip dasar penyimpanan alat-alat laboratorium IPA

3. Alat Ukur

a) Menggunakan gelas ukur

b) Menggunakan pipet ukur

c) Menggunakan timbangan teknis

d) Menggunakan timbangan analitik

4. Alat Optik

a) Mengoperasikan kaca pembesar (magnifier)

b) Mengoperasikan mikroskop mekanik

c) Mengoperasikan mikroskop elektrik

d) Mengoperasikan mikroskop binokuler

5. Indikator Sintesis Asam Basa

a) Menggunakan indikator sintesis asam basa

b) Membedakan antara larutan yang bersifat asam dengan basa dengan

menggunakan indikator sintesis asam basa

6. Indikator Alami Asam Basa

a) Membuat indikator alami asam basa dengan memanfaatkan tumbuh-

tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar

b) Menggunakan indikator alami asam basa

c) Membedakan antara larutan yang bersifat asam dengan basa dengan

menggunakan indikator alami asam basa

7. Penentuan Derajat Keasaman

a) Menggunakan kertas pH indikator universal.

b) Menentukan nilai pH larutan dengan melihat standar warna indikator.

c) Membedakan antara larutan yang bersifat asam, netral, dan basa dari nilai

pH yang dihasilkan.

8. Larutan Baku

a) Membedakan prinsip penentuan satuan konsentrasi persen dengan ppm

b) Menjelaskan prinsip satuan konsentrasi molar (M)
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c) Menjelaskan prinsip satuan konsentrasi normalitas (N)

9. Konsentrasi Larutan

a) Membuat konsentrasi larutan molaritas (M),

b) Membuat konsentrasi persen (%),

c) Membuat konsentrasi Part Per Million (ppm).

10. Pengenceran

a) Membuat pengenceran larutan molaritas (M),

b) Membuat pengenceran persen (%),

c) Membuat pengenceran Part Per Million (ppm).

d) Membuat Larutan FAA

B. Analisis Mahasiswa

Hasil analisis mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengikuti

perkuliahan pengenalan dan teknik laboratorium memiliki usia berkisar antara 17-

20 tahun. Pada usia ini mahasiswa tersebut berada pada fase remaja (pubertas)

atau masa peralihan dari anak menjadi dewasa (14-21) tahun, yang dimulai dari

mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan memasuki masa dewasa

(Desmita, 2010). Pengembangan penuntun praktikum yang dibuat diisesuaikan

dengan karakteristik mahasiswa.

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis kurikulum mata kuliah pengenalan dan teknik

laboratorium, didapatkan bahwa ada beberapa materi yang belum dilakukan

kegiatan praktikumnya. Diantaranya materi laboratorium, keselamatan kerja pada

laboratorium, pengenalan alat laboratorium dan pembuatan zat sebagai bahan

pengawet. Analisis kurikulum dilakukan untuk penyesuaian materi dengan

karakteristik mahaissiwa, karena kurikulum pada hakekatnya adalah seluruh

upaya untuk menjalankan pembelajaran, utamanya dalam pendidikan di sekolah.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada falsafah suatu negara

atau pada tujuan standar dari pelaksana pendidikan (Uce:2016). Hal ini juga

sejalan dengn yang dikatakan Chodijah (2012) bahwa analisis kurikulum

dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar
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(penuntun praktikum). Dalam menentukan cakupan materi terlebih dahulu

dianalisis dengan cara melihat inti dari materi yang akan diajarkan, kemudian

kompetesi yang harus dimiliki oleh peserta didik dan hasil belajar kritis yang

harus dimiliki oleh peserta didik (critical learning outcomes) sehingga materi

yang disajikan dalam penuntun praktikum terarah dan membuat mahasiswa dapat

memahami dengan mudah materi yang sedang mereka pelajari melalui kegiatan

praktikum. Disisi lain materi yang disajikan pada penuntun praktikum Pengenalan

dan teknik laboratorium juga dikaitkan dengan karakteristik mahasiswa. Menurut

Uno (2007) karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan

siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar kemampuan

berfikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Dari aspek tersebutlah nantinya

pengembangan sebuah produk terutama penuntun praktikum juga harus

disesuaikan. Karena dengan membuat penuntun praktikum yang sesuai dengan

karakteristik mahasiswa akan membuat mereka merasa nyaman dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran.

V. KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini yaitu analisis kurikulum pada mata kuliah

Pengenalan dan teknik laboratorium berorientasi Problem Based Learning

dikembangkan pada materi laboratorium, keselamatan kerja pada laboratorium,

pengenalan alat laboratorium, dan pembuatan zat sebagai bahan pengawet serta

disesuaikan dengan karakteristik mahasisiwa.
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ABSTRACT

Creativity is not only done by people who do their job requires creative thinking
(as a profession), But can also be done by ordinary people in completing tasks and
troubleshooting. Creativity in learning is not an objective but is a process of
business undertaken by a person to obtain a change in the behavior of individuals
through interaction with the environment to achieve goals, Learning is not just
remembering but wider than it is experiencing in order to get something new”. So
learn closely to do with creativity, because to make a business process change and
interaction need a creativity. Students' creativity in the learning process is good,
then the results of biology learning achieved by students will be good too.
Students' creativity in the learning process is very supportive for the success of
students if well implemented by students. The formulation of the problem in this
research is "Is there any influence of students' creativity in learning on the biology
of students in grade X SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi?". This research
includes descriptive research type with the sample is biology students of semester
I class X Year Lesson 2015/2016 which amounted to 50 people in SMA Negeri 1
IX koto Sungai Lasi who have done the learning process on virus material.
Sampling technique using Random sampling. To obtain the necessary data used
data collection techniques in the form of a questionnaire. The type of
questionnaire used is a closed questionnaire type with rating scale form. Data
analysis technique used is descriptive statistic analysis.

Keywords: creativity, learning outcomes.

ABSTRAK

Kreativitas tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang pekerjaannya
menuntut pemikiran kreatif (sebagai suatu profesi), tetapi juga dapat dilakukan
oleh orang-orang biasa di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi
masalah. Kreativitas dalam belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan.
Belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami supaya

mailto:Helvy.roza@yahoo.com
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mendapatkan hal baru”. Jadi belajar erat hubungannya dengan kreativitas, karena
untuk melakukan suatu proses usaha perubahan dan interaksi butuh suatu
kreativitas. Kreativitas siswa dalam proses pembelajaran baik, maka hasil belajar
biologi yang dicapai siswa akan baik pula. Kreativitas siswa dalam proses
pembelajaran sangat menunjang bagi keberhasilan siswa apabila dilaksanakan
dengan baik oleh siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah
terdapat pengaruh kreativitas siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar
biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi?” Penelitian ini
termasuk jenis penelitian deskriptif dengan sampel adalah siswa biologi semester I
kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 50 Orang di SMA Negeri 1
IX koto Sungai Lasi yang telah melakukan proses pembelajaran pada materi virus.
Teknik pengambilan sampel menggunakan Random sampling. Untuk
mendapatkan data yang yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data
berupa angket. Jenis angket yang digunakan jenis angket tertutup dengan bentuk
rating scale. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic
deskriptif.

Kata kunci: kreativitas dan hasil belajar

I. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memegang peranan penting

dalam perkembangan peradaban dan kehidupan manusia. Agar manusia dapat

menguasai IPTEK, maka sangat diperlukan proses pendidikan yang berkualitas.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki

pembelajaran di sekolah pada semua tingkat pendidikan.

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu kunci untuk

mencapai keberhasilan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu

IPA khususnya biologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang diajarkan mulai

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mengingat begitu pentingnya

pelajaran biologi, maka guru harus berupaya memberi dorongan dan motivasi agar

siswa mempunyai rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran.

Berdasarkan observasi penulis di SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi

diketahui bahwa aktivitas yang terjadi selama pembelajaran biologi cenderung

berlangsung satu arah. Siswa kurang menanggapi atau memberikan respon

mengenai materi yang telah diberikan guru, seperti ketika guru bertanya kepada

siswa tentang materi yang telah diberikan, siswa cenderung diam. Berdasarkan

wawancara singkat penulis pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan siswa kelas X

IPA SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi, menginformasikan bahwa pada
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umumnya siswa menganggap biologi itu merupakan pelajaran yang banayak

hapalan, sehingga mereka malas dan merasa bosan dalam mengikuti pelajaran.

Dengan demikian terlihat bahwa kreativitas siswa untuk belajar biologi masih

kurang sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah.

Hasil belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin baik usaha

belajarnya, maka semakin baik pula hasil yang diraih. Dengan hasil belajar yang

diraih seseorang dapat dilihat seberapa besar kuantitas pengetahuan yang

dimilikinya. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan siswa

dalam belajarnya. Hasil belajar berbentuk suatu nilai yang diperoleh ketika anak

mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

Permasalahan sekarang adalah apakah kreativitas siswa dalam belajar

berpengaruh positif pada hasil belajar biologi siswa. Untuk menjawab pertanyaan

ini, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul: “Pengaruh

Kreativitas Siswa dalam Proses Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Biologi

Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian deskriptif, berfungsi

untuk melihat, meninjau dan mengungkapkan keadaan sebenarnya pada waktu

penelitian dilakukan. Dalam melakukan penelitian deskriptif, akan diperoleh data

yang memberikan gambaran nyata dari objek yang sudah diteliti.

III. HASIL

Penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas

yaitu kreativitas siswa (X) dan variabel terikat yaitu hasil belajar (Y).

Penyebaran angket dan tes hasil belajar dilakukan pada sampel yang

diambil secara total sampling sederhana yaitu diambil satu kelas sebagai kelas

sampel, dan kelas yang diambil sebagai kelas sampel adalah kelas X MIA SMA

Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi. Penelitian diadakan pada tanggal 29 Desember

2016. Dimana skor rata-rata angket kreativitas siswa dalam proses pembelajaran

sebesar 83,70 dan siswa yang memperoleh skor di atas rata-rata sebanyak 15

orang (50%) dengan skor tertinggi 110 dan skor terendah 66. Sedangkan rata-rata



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 294

skor ideal dari kreativitas siswa adalah 110, rata-rata skor pengaruh kreativitas

siswa terhadap hasil belajar matematika yang diperoleh berada di atas rata-rata

ideal. Hal ini berarti pengaruh kretivitas siswa terhadap hasil belajar biologi sudah

cukup baik, namun belum dapat dikatakan amat baik.

Data tentang hasil belajar diperoleh dari tes biologi yang berbentuk essay.

Tes tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat yang terdiri dari 16

butir soal dengan skor maksimal 100, terlihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Daftar tabulasi skor perolehan tes hasil belajar biologi siswa kelas X MIA SMA Negeri 1 IX Koto

Sungai Lasi tahun pelajaran 2016/2017.

NO JML
SISWA

JML
SOAL

SKOR RATA-
RATA

PEROLEHAN
ANGKET

TES HASIL BELAJAR

BATAS
PENGUASAAN
MINIMAL

PERSENTASE
SISWA YANG
MEMPEROLEH

NILAI

SKOR

≥
RATA-
RATA

≤RATA-
RATA TINGGI RENDAH

1 50 16 49,93 60 33,33% 66,67% 86 30

Dari tabel diatas terlihat bahwa tes yang penulis berikan kepada 50 orang

sampel diperoleh skor maksimal 86 dan skor minimal 30. Rata-rata hasil belajar

siswa adalah 49,93. Untuk menentukan banyaknya siswa yang berhasil dan tidak

berhasil dalam belajar maka sebagai patokan diambil batas penguasaan minimal

60% X 100 = 60. Banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 60 sebanyak 20

orang atau 66,67 %,. Jadi 66,67 % siswa yang tidak berhasil dalam belajar dan

siswa yang mendapat nilai di atas atau sama 60 sebanyak 10 orang atau 33,33%.

Jadi 33,33% siswa yang memiliki hasil belajar yang baik.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Hamalik (2004:27) “Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan,

belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami”. Jadi

belajar erat hubungannya dengan kreativitas, karena untuk melakukan suatu

proses usaha perubahan dan interaksi butuh suatu kreativitas.
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Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh bahwa siswa yang

berhasil dalam belajar sebanyak orang 10 atau 33,33% dan siswa yang tidak

berhasil dalam belajar sebanyak 20 orang atau 66,67 %. Secara klasikal kelas

sampel belum dikatakan tuntas dalam belajar dan dapat dilihat pula bahwa

kreativitas siswa masih kurang. Hal ini disebabkan karena sampel yang diambil

kecil tetapi tidak menyalahi aturan pengambilan sampel.

Dari hasil perhitungan didapat koefisien determinasi 16,4%. Berarti

keragaman hasil belajar yang disebabkan oleh kreativitas siswa hanyalah 16,4%.

Hal ini masih menunjukkan pengaruh kreativitas siswa rendah terhadap hasil

belajar. Faktor-faktor yang mendorong masih rendahnya pengaruh tersebut karena:

1. Kurangnya keseriusan siswa dalam menjawab pernyataan angket, karena takut

kalau jawaban dari angket yang mereka isi akan berpengaruh terhadap nilainya.

2. Kurang bisanya penulis meyakinkan kalau jawaban yang mereka berikan akan

membantu dalam memperlancar proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika kreativitas siswa

dalam proses pembelajaran baik, maka hasil belajar biologi yang dicapai siswa

akan baik pula. Kreativitas siswa dalam proses pembelajaran sangat menunjang

bagi keberhasilan siswa apabila dilaksanakan dengan baik oleh siswa.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kreativitas siswa dalam proses pembelajaran terhadap hasil

belajar biologi siswa kelas X MIA SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi.

2. Persentase pengaruh positif kreativitas siswa dalam proses pembelajaran

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X MIA SMA Negeri 1 IX Koto

Sungai Lasi adalah sebesar 16,4%.
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ABSTRACT

The learning achievements of the subject of animal physiology require active and
creative students to find their knowledge. Students are asked independently to
understand the concepts, theories, physiological processes, parse, stringing,
comparing and modifying physiological processes in terms of fluctuations in
environmental factors through practicum activities. Achievement of this learning
has not materialized because many students who do not understand the concept of
material contained in animal physiology course. This course is supported by
various learning resources but many students have not been able to fully
understand the concepts contained in the learning resources. On the other hand
this course also conducts practicum activities to increase students' understanding,
and students are equipped with practical guides. Practical activities conducted so
far only eight times the meeting. Judging from the material presented in the
practical handbook there is still a lot of material that is not in the guidance. The
purpose of this study is to analyze the curriculum for the development of practical
handbook based on guided inquiry approaches in Animal physiology. This
research is a development research using 4D model (define, design, develop and
disseminate) at this stage only until define stage is curriculum analysis. Data
obtained from the curriculum of animal physiology course and analyzed by
descriptive analysis. The result of curriculum analysis on guided inquiry guided
inner guide development developed on the material of osmoregulation,
thermoregulation, motion and muscle, nutrition and digestion, excretion.

Keywords : curriculum analysis, practical handbook, Guided Inkuiri

ABSTRAK

Capaian pembelajaran dari mata kuliah fisiologi hewan menuntut mahasiswa
aktif dan kreatif menemukan pengetahuannya. Mahasiswa diminta secara mandiri
untuk memahami konsep, teori, proses fisiologis, mengurai, merangkai,
membandingkan serta memodifikasi proses fisiologis dalam kaitan dengan
fluktuasi faktor lingkungan melalui kegiatan praktikum. Capaian pembelajaran ini
belum terwujud sepenuhnya karena banyak mahasiswa yang kurang memahami

mailto:rinaroesdi68@gmail.com
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konsep materi yang terdapat dalam mata kuliah fisiologi hewan ini. Mata kuliah
ini didukung oleh berbagai sumber belajar tetapi banyak mahasiswa belum dapat
memahami secara utuh konsep yang terdapat dalam sumber belajar tersebut.
Disisi lain mata kuliah ini juga melaksanakan kegiatan praktikum untuk
menambah pemahaman mahasiswa, dan mahasisiwa dibekali oleh penuntun
praktikum. Kegiatan praktikum yang dilakukan selama ini hanya delapan kali
pertemuan. Dilihat dari materi yang disajikan dalam penuntun praktikum masih
banyak materi yang belum ada dalam penuntun tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis kurikulum untuk pengembangan penuntun praktikum
berbasis pendekatan inkuiri terbimbing mata kuliah fisiologi hewan. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D (define,
design, develop dan disseminate) pada tahap ini hanya sampai tahap define yaitu
analisis kurikulum. Data didapat dari kurikulum mata kuliah fisiologi hewan dan
dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil analisis analisis kurikulum terhadap
pengembangan penuntun praktikum berorientasi inkuiri terbimbing dikembangkan
pada materi osmoregulasi, termoregulasi, gerak dan otot, nutrisi dan pencernaan,
ekskresi.

Kata kunci : analisis kurikulum, penuntun praktikum, Guided Inkuiri

I. PENDAHULUAN

Fisiologi hewan adalah salah satu mata kuliah wajib yang diikuti oleh

mahasiswa. Mata kuliah fisiologi hewan memiliki kedudukan sebagai mata kuliah

keilmuan dan keterampilan (MKK). Mata kuliah ini membahas hidup dan

aktivitas yang terjadi dalam tubuh hewan. Kajian mata kuliah ini meliputi: nutrisi

dan transportasi dalam tubuh hewan. Prinsip homeostasis, ekskresi, osmoregulasi,

respirasi dan kekebalan efektor, gerak dan perilaku. Serta kegiatan untuk

mengamati proses-proses yang terjadi dalam tubuh hewan yang menunjang

kehidupan lebih baik. Untuk memahami perkuliahan tersebut ada beberapa

capaian dalam pembelajaran (STKIP PGRI SUMBAR, 2015).

Capaian pembelajaran yang dituntut dalam perkuliahan ini adalah

mahasiswa mampu menguraikan mekanisme aktivitas fisiologis dan hubungannya

dengan lingkungan dan regulasinya pada semua tingkatan organisasi dari tubuh

hewan mulai dari tingkat sel sampai tingkat sistem organ serta bagaimana

hubungan dan integrasi fungsi tersebut ke dalam aktivitas dan proses yang terjadi

dalam tubuh hewan secara keseluruhan. Mata kuliah ini dilakukan dalam dua

kegiatan yaitu tatap muka dan kegiatan praktikum. Tatap muka dilakukan

sebanyak 16 kali pertemuan dan praktikum dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan.
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Kegiatan praktikum yang dilakukan selama ini ditunjang oleh sebuah

penuntun praktikum. Penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum

yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan yang

disusun dan ditulis oleh seorang atau kelompok staf pengajar yang menangani

praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah (Depdiknas, 2006 dalam

Meyhandoko, 2013). Dilihat dari materi yang disajikan dalam penuntun

praktikum masih banyak materi yang belum ada dalam penuntun paktikum

tersebut, sehingga pemahaman mahasisiwa terhadap beberapa materi yang tidak

dipraktikumkan juga akan berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu

dilakukan analisis kurikulum untuk pengembangan penuntun praktikum ke arah

yang lebih baik agar pemahaman mahasiswa menjadi lebih kompleks terhadap

suatu materi dan mahasiswa dapat menemukan sendiri pengetahuannya dalam

kegiatan praktikum yang mereka lakukan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kurikulum untuk pengembangan

penuntun praktikum berbasis pendekatan inkuiri terbimbing mata kuliah fisiologi

hewan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan penerapan

model 4D yaitu define, design, develop dan disseminate yang dikemukakan oleh

Trianto (2010). Tahap penelitian ini hanya pada tahap define yaitu analisis

kurikulum. Penelitian ini dilakukan di STKIP PGRI Sumatera Barat Tahun

Akademik 2016/2017. Data yang diperoleh berupa data deskriptif yang

menggambarkan hasil analisis kurikulum mata kuliah fisiologi hewan terhadap

pengembangan penuntun praktikum bebasis inkuri terbimbing.

III. HASIL

Deskripsi singkat dari mata kuliah fisiologi hewan adalah prinsip dasar

fisiologi hewan, metabolisme dan energi, permeabilitas dan transportasi substansi

yang melintasi membran plasma, ion dan perangsangan membran, otot dan gerak,

darah dan cairan tubuh, sirkulasi, nutrisi dan pencernaan makanan, respirasi,

ekskresi, osmoregulasi, koordinasi saraf, koordinasi hormon, termoregulasi,
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reseptor dan efektor indra. Capaian pembelajaran lulusan program studi (LO)

mata kuliah fisiologi hewan ini diantaranya:

1. Sikap dan Tata nilai:

Setelah mempelajari fisiologi hewan, mahasiswa memiliki sikap serta

tata nilai, sebagai berikut:

a. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

b. Mampu menjadi model bagi pembelajar sebagai warga negara yang religius,

taat hukum, toleran, dan bertanggung jawab.

c. Mampu berkomunikasi lisan dan tulis serta memiliki integritas dan

kedisiplinan yang tinggi.

d. Memiliki semangat melayani dan bersaing secara sehat serta memiliki

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, dan

negara).

2. Keterampilan Umum

Setelah mempelajari fisiologi hewan, mahasiswa memiliki keterampilan,

sebagai berikut:

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, bermutu

dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang

keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang

bersangkutan

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

c. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang

berada di bawah tanggun jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran

secara mandiri.

3. Keterampilan Khusus

Setelah mempelajari fisiologi hewan, mahasiswa memiliki keterampilan,

sebagai berikut:

a. Mampu mencoba, mengurai, merangkai dan memodifikasi beberapa proses

fisiologis tubuh dalam kegiatan praktikum.
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b. Mampu memecahkan masalah pembelajaran biologi melalui penelitian

sesuai dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan

karakteristik lingkungan.

c. Mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar biologi berdasarkan pada

prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi yang tertuang dalam Standar

Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan data yang berguna untuk

berbagai tujuan.

d. Mampu mengambil keputusan hasil belajar peserta didik dalam

pembelajaran biologi pemberian tindak lanjut serta pelaporannya,

berdasarkan analisis data asesmen.

e. Mampu mengambil keputusan perbaikan mutu pembelajaran biologi di

kelas maupun di sekolah berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang

dilakukan secara mandiri maupun kolaboratif

4. Penguasaan Pengetahuan

Setelah mempelajari fisiologi hewan, mahasiswa memiliki pengetahuan,

sebagai berikut:

a. Mampu menjelaskan prinsip dasar fisiologi hewan yang terjadi pada tubuh

hewan, yang meliputi metabolisme dan energi metabolisme, permeabilitas

dan trasportasi substansi melintasi membran plasma, ion dan perangsangan

membran, gerak dan otot, darah dan cairan tubuh, sirkulasi, nutrisi dan

pencernaan makanan, respirasi, ekskresi, osmoregulasi, koordinasi saraf dan

hormon, termoregulasi, reseptor dan efektor indra.

b. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogi biologi

serta keilmuan biologi dalam pembelajaran biologi berdasarkan pada

Standar Nasional Pendidikan sehingga menghasilkan desain pembelajaran

sesuai dengan perkembangan IPTEKS, perkembangan peserta didik, dan

karakteristik lingkungannya

Hasil analisis kurikulum menunjukkan bahwa ada beberapa materi yang

belum terdapat dalam penuntun praktikum yang lama. Setelah dianalisis ada 6

materi tambahan yang dapat dilakukan kegiatan praktikumnya. Diantaranya

osmoregulasi, termoregulasi, gerak dan otot, nutrisi dan pencernaan, ekskresi.
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IV. PEMBAHASAN

Dari hasil analisis kurikulum matakuliah fisiologi hewan, didapatkan

bahwa ada beberapa materi yang belum dilakukan kegiatan praktikumnya. Materi

tersebut adalah osmoregulasi, termoregulasi, gerak dan otot, nutrisi dan

pencernaan, ekskresi. Adapun analisis kurikulum yang sudah dilakukan dapat

dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Analisis Kurikulum Matakuliah Fisiologi Hewan terhadap Perancangan Penuntun

Praktikum Fisiologi hewan.

Pertemuan Materi Capaian
Pembelajaran/Praktikum

Kegiatan

1 Sirkulasi
a. Tipe-tipe jantung
b. Konsep dan karakter

sirkulasi terbuka,
tertutup, tunggal, ganda,
sistemik dan paru-paru

c. Skema dan mekanisme
sirkulasi darah pisces,
amphibia, reptil, aves
dan mammalia

d. Fungsi, komposisi,
plasma dan golongan
darah

e. Trombosit dan
hemostasis

f. Transportasi oksigen
dan karbondioksida oleh
darah

g. Pengaturan saraf
terhadap kerja jantung
dan tekanan darah

1. Mengetahui struktur normal
eritrosit dari berbagai spesies
vertebrata.

2. Memahami dinamika
osmolaritas eritrosit pada
berbagai konsentrasi cairan
ekstraseluler (hemolisis dan
krenasi).

3. Mengetahui efek hemolisis
beberapa senyawa kimia
terhadap eritrosit (hemolisis
kimia).

Struktur eritrosit dan
hemolisis

2 1. Mengetahui metode dan teknik
pengukuran jumlah sel darah.

2. Memahami relevansi nilai
darah dengan konsep-konsep
fisiologis

Analisa Nilai Darah 1
(Penghitungan Jumlah
Darah Eritrosit,
Leukosit dan
Trombosit)

3 1. Mengetahui metode dan teknik
pengukuran kadar Hb.

2. Untuk mengetahui metoda dan
teknik pengukuran nilai
hematokrit.

3. Mengetahui metode dan teknik
pengukuran indek absolut
darah.

4. Memahami relevansi nilai
darah dengan konsep-konsep
fisiologis.

Analisa Nilai darah 2
(Penghitungan Kadar
Hb, nilai hematokrit
dan nilai absolut darah)

4 1. Mengetahui metode dan teknik
pengukuran jumlah sel darah.

2. Memahami relevansi nilai
darah dengan konsep-konsep
fisiologis.

Kecepatan koagulasi
darah dan pengujian
golongan darah

5 1. Memahami prinsip dan teknik
pengamatan kristal hemin.

2. Memahami proses terjadinya
fibrin.

Pembentukan kristal
hemin dan melihat
fibrin

6 Sirkulasi
a. Tipe-tipe jantung
b. Konsep dan karakter

sirkulasi terbuka,
tertutup, tunggal, ganda,
sistemik dan paru-paru

c. Skema dan mekanisme
sirkulasi darah pisces,
amphibia, reptil, aves

Memahami metode pengukuran
tekanan darah dan denyut jantung
manusia.

Pengukuran tekanan
darah

7 Mengetahui hubungan antara
tekanan darah dengan denyut
jantung, tingkat aktivitas dan jenis
kelamin.

Pengaruh aktivitas
terhadap denyut nadi

8 Memahami arah aliran darah dan
mengidentifikasi pembuluh darah

Melihat aliran darah
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dan mammalia
d. Fungsi, komposisi,

plasma dan golongan
darah

e. Trombosit dan
hemostasis

f. Transportasi oksigen
dan karbondioksida oleh
darah

g. Pengaturan saraf
terhadap kerja jantung
dan tekanan darah

melalui arah aliran darah.

9 Respirasi
a. Konsep dan kepentingan

respirasi
b. Konsep ventilasi
c. Mekanisme ventilasi

pada insang dan paru-
paru

d. Prinsip dan mekanisme
pompa tekan dan hisap
dalam respirasi dengan
paru-paru

e. Respirasi eksternal dan
internal serta energi
yang dihasilkan

f. Mekanisme pengaturan
respirasi

1. Memahami metode dan prinsip
kerja pengukuran laju respirasi
hewan melalui penghitungan
konsumsi oksigen.

2. Melihat laju respirasi berbagai
spesies hewan dan
hubungannya dengan
perbedaan berat badan dan
perubahan suhu lingkungan

Laju respirasi hewan

10 Osmoregulasi
a. Konsep dan kepentingan

osmoregulasi
b. Pola dasar mekanisme

osmoregulasi
c. Konsep osmokonformer

dan osmoregulator
d. Mekanisme

osmoregulasi hewan
hyperosmotik air tawar,
laut dan teresterial

e. Mekanisme
osmoregulasi hewan
hypoosmotik

f. Mekanisme
osmoregulasi hewan air
payau, berpindah dan
hewan teresterial yang
beraktifitas di laut

1. Memahami pengaruh salinitas
terhadap osmoregulasi

2. Mengidentifikasi gejala
fisiologis terhadap perubahan
salinitas

Osmoregulasi

11 Termoregulasi
a. Konsep dan kepentingan

termoregulasi
b. Konsep Endotermik,

ektotermik,
poikilotermik,
homeotermik dan
heterotermik

c. Faktor yang cenderung
menambah dan
mengurangi panas

d. Mekanisme
pengendalian produksi
dan pertukaran panas

e. Mekanisme
pengontrolan suhu
tubuh

1. Memahami bagaimana
pengaruh perubahan suhu
lingkungan terhadap hewan
homoiterm dan poikiloterm.

2. Memahami respon fisiologis
tubuh terhadap perubahan
lingkungan pada hewan
homoiterm dan poikiloterm.

Thermoregulasi
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f. Konsep zona suhu
netral, regulasi
metabolik, regulasi
fisik, hypotermia dan
hypertermia

g. Prinsip termogenesis
h. Konsep suhu letal dan

kaitan kematian dengan
suhu letal

i. Dormansi
12 Gerak dan Otot

a. Mekanisme dasar gerak
hewan

b. Prinsip kontraksi otot
berdasarkan teori
pergeseran filamen

c. Konsep otot polos unit
tunggal dan jamak

d. Kontraksi isotonik,
isometrik, tunggal,
sumasi dan tetanus

e. Mekanisme kontraksi
otot polos dan lurik

f. Prinsip hutang oksigen
dalam kerja otot

Memahami respon fisiologis otot
terhadap pemberian rangasangan

Kontraksi otot

13 Nutrisi dan Pencernaan
a. Konsep nutrisi
b. Klasifikasi makanan
c. Mekanisme pencernaan

makanan
d. Mekanisme absorpsi
e. Mekanisme pengaturan

rasa lapar dan kenyang

Memahami efisiensi makanan
pada tubuh hewan dengan
berbagai variasi faktor eksternal

Efisiensi pakan

14 Ekskresi
a. Konsep dan kepentingan

ekskresi
b. Mekanisme ekskresi

pada vakuola kontraktil
c. Mekanisme

pembentukan urin pada
Vertebrata

d. Mekanisme pengaturan
air, K+, Na+ dan Ca+2
oleh hormon pada
tubulus ginjal

Memahami dan menganalisis
hasil pengukuran terhadap kerja
fisiologis organ tubuh.

Uji urin

Kegiatan praktikum selama ini merupakan kegiatan penunjang agar

mahasiswa lebih memahami materi yang disajikan dalam kegiatan tatap muka saat

perkuliahan. Analisis kurikulum berguna untuk melihat cakupan materi dan

capaian yang akan diajarkan untuk tingkat perkembangan mahasiswa. Hal ini

sesuai dengan yang dikatan Chodijah (2012) bahwa analisis kurikulum

dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar

(penuntun praktikum). Dalam menentukan materi, dianalisis dengan cara melihat

inti dari materi yang akan diajarkan, kemudian kompetesi yang harus dimiliki oleh

peserta didik dan hasil belajar kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik
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(critical learning outcomes), sehingga materi yang akan disajikan dalam penuntun

praktikum terarah dan membuat mahasiswa dapat memahami dengan mudah

materi yang sedang mereka pelajari melalui kegiatan praktikum.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kurikulum terhadap

pengembangan penuntun praktikum berorientasi inkuiri terbimbing dikembangkan

pada materi osmoregulasi, termoregulasi, gerak dan otot, nutrisi dan pencernaan,

ekskresi.

UCAPAN TERMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada KEMENRISTEK DIKTI yang

telah membiayai dana penelitian pada Penelitian Produk Terapan ini.
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THE IMPLEMANTATION OF CARD MATCH INDEX STRATEGY
USING FOOT NOTE TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES

ACHIEVEMENT AND ACTIVITIES ON CELL SUB TOPIC IN XI
SCIENCES GRADES AT SMA NEGERI 1 KUALUH LEIDONG

PENERAPAN STRATEGI INDEX CARD MATCHMENGGUNAKAN
CATATAN PENTING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
DAN AKTIVITAS SISWA PADA SUB MATERI SEL DI KELAS XI IPA

SMA NEGERI 1 KUALUH LEIDONG

Yenni Wati Sinaga
Jalan Selambo Medan Amplas
Email : Zweetyenz@ymail.com

ABSTRACT

This research aimed to improved biology learning achievement and activities
through strategy index card match using footnote in XI Sciences grade at SMA
Negeri 1 Kualuh Leidong. This is an action research and consist of two cycles
subject of the research is XI Sciences with as many as 40 people. Observation of
student activity performed by two observers. Each observed 8 students. The
instrument used was a test of learning out comes in the form of multiple choice
and observation sheet for observartion of students learning activities. Instructional
improvement activities in the 1st cycle : researchers gave the questions related to
index cards, in the 2nd cycle : researchers provide opportunities for students to ask
and other students to answer the question asked by the previous students. From
the results of data analysis found that there is increased from the 1st cycle obtained
an average value of 71,8 and completeness classical learning 57,5% (not
complete), in the 2nd cycle obtained an average value of 88,4 and completeness
classical learning 100% (completed). For activities of students also has increased
in each cycle to 2nd. Completeness classical learning visual activities improved
from cycle I until cycle II 15,63% listening teacher explanation improved from
cycle I until cycle II 14,84%, oral activities improved from cycle I until cycle II
15,62%, writing activities improved from cycle I until cycle II 15,24%. The
escalations of students achievement from 1st cycle 2nd 25% with very good
category index card match using writing margin in XI sciences grade at SMA
Negeri 1 Kualuh Leidong can improve biology learning achievement and students
activities from the first cycle to the two cycle.

Keywords: learning innovation, learning achievement, student’s activities,
cooperative learning model, index card match

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi dan aktivitas
siswa melalui penerapan strategi Index Card Match menggunakan catatan penting
di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kualuh Leidong. Jenis penelitian yang digunakan

mailto:Zweetyenz@ymail.com


Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 307

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 siklus. Subjek
penelitian adalah kelas XI IPA yang berjumlah 40 orang siswa. Pengamatan
aktivitas siswa dilakukan oleh dua orang pengamat masing-masing mengamati 8
orang siswa. Instrumen instrument yang digunakan adalah tes hasil belajar dalam
bentuk pilihan berganda serta lembar observasi untuk pengamatan aktivitas
belajar siswa selama pembelajaran. Kegiatan perbaikan pada siklus I : peneliti
member pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kartu indeks, pada
siklus II : peneliti memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya dan siswa
lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan siswa sebelumnya. Dari hasil
analisis data ditemukan bahwa ada peningkatan dari siklus I sampai siklus II. Pada
siklus I diperoleh rata-rata nilai 71,8% dan ketuntasan secara klasikalnya 57,5%
(tidak tuntas), pada siklus II diperoleh rata-rata nilai 88,4 dan ketuntasan secara
klasikal 100% (tuntas). Untuk aktivitas belajar siswa juga mengalami peningkatan
dari tiap siklus, secara klasikal aktivitas visual dari siklus I sampai siklus II
meningkat 15,63%, aktivitas mendengarkan meningkat dari siklus I sampai siklus
II 14,84%, aktivitas oral meningkat dari siklus I sampai siklus II 15,62%, aktivitas
menulis meningkat dari siklus I sampai siklus II 15,24%. Peningkatan hasil
belajar dari siklus I ke siklus II 25% tergolong kategori sangat baik. Hal ini
berarti bahwa penerapan strategi Index Card Match menggunakan catatan penting
di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kualuh Leidong dapat meningkatkan hasil belajar
biologi dan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II.

Kata Kunci: inovasi pembelajaran, hasil belajar, aktivitas belajar model
pembelajaran kooperatif, index card match.

I. PENDAHULUAN

Belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan dalam hal

memperoleh pengetahuan dan perubahan tingkah laku seseorang. Untuk

menghasilkan perubahan tidaklah mudah, ada faktor-faktor tertentu yang dapat

mempengaruhi proses tersebut, baik dari dalam diri siswa (internal) maupun dari

luar diri siswa (eksternal). Faktor internal meliputi fisik dan psikis (motivasi, IQ,

bakat, minat), dan faktor eksternalnya adalah envimental (lingkungan sosial,

lingkungan alam) dan instrumental (strategi pembelajaran, alat pengajaran).

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan

yang mendasari hasil belajar siswa. Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau

pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum

pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau dorongan

untuk belajar inilah yang disebut motivasi.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di kelas XI IPA SMA Negeri

1 Kualuh Leidong, ditemukan beberapa fenomena masalah antara lain: (1)
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kurangnya keaktifan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung; (2) meskipun

guru telah berusaha menciptakan pembelajaran agara siswa lebih aktif

(diantaranya: diskusi kelas, mengerjakan LKS, dan menggunakan metode tanya

jawab), namun saat melakukan diskusi, hanya sebagian kecil siswa yang terlibat

dalam diskusi, dan selalu dilakukan oleh siswa yang sama. Siswa yang lainnya

sibuk dengan aktivitas lain diluar diskusi (seperti mengganggu teman, bercanda

dan mengobrol); (3) keadaan ini tampaknya berdampak pada hasil belajar siswa

pada mata pelajaran biologi di mana yang dapat dilihat dari ulangan harian

sebagian besar siswa masih nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)

yaitu 45%. Jumlah murid dalam satu kelas sebanyak 40 orang. Dimana siswa yang

tuntas 18 orang dan siswa tidak tuntas sebanyak 22 orang, maka ketuntasan

klasikalnya yaitu 18 (jumlah siswa yang tuntas) dibagi 40 (jumlah murid di dalam

kelas) dikali 100% dengan hasil 45%.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran, dapat dilakukan

melalui penerapan strategi mencari pasangan kartu (Index Card Match). Dari hasil

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi Index Card Match (ICM)

mampu mengatasi berbagai permasalahan yang diuraikan.

Pembelajaran dengan strategi pembelajaran Index Card Match merupakan

strategi pengulangan (peninjauan kembali) materi, sehingga siswa dapat

mengingat kembali materi yang telah dipelajarinya. Dalam strategi pembelajaran

ini siswa dituntut untuk menguasai dan memahami konsep melalui pencarian

kartu indeks, dimana kartu indeks terdiri dari dua bagian yaitu kartu soal dan kartu

jawaban. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh satu buah kartu.

Dalam hal ini siswa diminta mencari pasangan dari kartu yang diperolehnya.

Siswa yang mendapat kartu soal mencari siswa yang memiliki kartu jawaban,

demikian sebaliknya. Strategi pembelajaran ini mengandung unsur permainan

sehingga diharapkan terciptanya suasana yang menyenangkan.
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II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan di SMA Negeri 1 Kualuh Leidong yang berada

di Jl.Stadion Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September sampai November 2015.

B. Populasi dan Sampel

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kualuh

Leidong. Khusus untuk pengamatan parameter aktivitas siswa, dilakukan

pengamatan oleh 2 (dua) orang pengamat masing-masing mengamati 8 orang

siswa (total 16 siswa). Pengambilan sampel pengamatan aktivitas siswa selama

proses pembelajaran dilakukan secara acak (random).

C. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research).

Dalam penelitian tindakan kelas ini digunakan sekurang-kurangnya dalam dua

siklus tindakan yang berurutan. Informasi dari siklus yang terdahulu sangat

menentukan siklus berikutnya. Pada setiap akhir pembelajaran akan dilakukan

evaluasi untuk memperoleh data hasil belajar siswa.

D. Teknik Analisis Data

1.Menghitung Persentase Perolehan Nilai

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi

tersebut adalah dengan metode konversi lima. Tingkat penguasaan siswa akan

tercermin pada tinggi rendahnya skor mentah yang dicapai, dan pedoman konversi

umum yang digunakan dalam skala lima norma absolute.

2. Ketuntasan Belajar

Seorang siswa dikatakan telah tuntas belajar jika siswa telah mencapai

skor 65% atau 65, jika belum mencapai 65% maka perlu mengikuti perbaikan

3. Analisis Data Observasi Aktivitas Belajar Siswa

Data aktivitas belajar siswa yang terdapat pada lembar observasi

merupakan nilai aktivitas siswa.

a. Penilaian ranah psikomotorik aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi

tentang kegiatan siswa dalam pembelajaran.
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b. Nilai rata-rata aktivitas siswa diperoleh dengan menjumlahkan skor aktivitas

yang diperoleh siswa dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer

dibagikan skor maksimal aktivitas lalu dikalikan 100%.

c. Pencarian nilai rata-rata siswa

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus I

Dari data diketahui bahwa presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada

saat pembelajaran belum dimulai yaitu pretest, hasilnya tidak mencapai kriteria

ketuntasan yaitu ≥85%, hanya 17,5% siswa yang tuntas sedangkan siswa yang

tidak tuntas 82,5%. Hasil rata-rata nilai pretest pada siklus I adalah 55,2.

Sedangkan presentase ketuntasan hasil belajar siswa setelah pembelajaran telah

diberikan yaitu posttest, hasilnya juga belum mencapai kriteria ketuntasan ≥85%,

yaitu 75% siswa yang tuntas dan siswa tidak tuntas sebesar 25%. Standar

ketuntasan hasil belajar biologi siswa pada KKM SMA Negeri 1 Kualuh Leidong

yaitu ≥75. Dapat juga dilihat bahwa ada peningkatan pada nilai pretest dengan

nilai posttest pada ketuntasan hasil belajar siswa. Hasil rata-rata nilai posttest pada

siklus I adalah 78,8%.

Presentase jumlah siswa yang aktif memperhatikan penjelasan adalah

71,87%, presentase siswa yang mendengarkan penjelasan 71,87%, siswa yang

menjawab/memberi pendapat 75%, siswa yang aktif menulis 71,09%. Seara

klasikal, rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus I yaitu 72,45%. Hal ini belum

mencapai indicator keberhasilan yaitu ≥75%, oleh sebab itu perlu dilakukan

perbaikan kegiatan pembelajaran pada siklus II.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Siklus II

Dari data diketahui bahwa presentase ketuntasan hasil belajar siswa pada

saat pembelajaran belum dimulai yaitu pretest, hasilnya tidak mencapai kriteria

ketuntasan yaitu ≥85%, hanya 12,5% siswa yang tuntas sedangkan siswa yang

tidak tuntas 87,5%. Hasil rata-rata nilai pretest pada siklus II adalah 57,5

(Lampiran). Setelah siswa diberikan pembelajaran dan dilakukan posttest, hasil

belajaranya sudah mencapai kriteria ketuntasan ≥85%, yaitu 100% siswa yang

tuntas dan bisa mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 75.
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Standar ketuntasan hasil belajar biologi siswa pada KKM SMA Negeri 1 Kualuh

Leidong yaitu ≥75. Dapat juga dilihat bahwa ada peningkatan pada nilai pretest

dengan nilai posttest pada ketuntasan hasil belajar siswa. Hasil rata-rata nilai

posttest pada siklus II adalah 88,4%.

Diperoleh data bahwa presentase siswa jumlah siswa yang aktif

memperhatikan penjelasan adalah 87,5%, presentase siswa yang mendengarkan

penjelasan 86,71%, siswa yang menjawab/memberi pendapat 90,62%, siswa yang

aktif menulis 85,93%. Secara klasikal, rata-rata aktivitas belajar siswa pada siklus

II yaitu 87,69%. Hal ini telah mencapai indikator keberhasilan yaitu ≥75%. Maka

perbaikan kegiatan pembelajaran dihentikan sampai siklus II.

V. KESIMPULAN

1. Hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Kualuh Leidong dengan

menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match menggunakan catatan

penting mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I belum

mencapai ketuntasan 80% yaitu diperoleh rata-rata 78,8 (tingkat ketuntasannya

75%) pada siklus II meningkat sebesar 88,4 (tingkat ketuntasannya 100%) pada

siklus II.

2. Aktivitas belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri I Kualuh Leidong dengan

menerapkan strategi Index Card Match menggunakan catatan penting

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 72,45%

kemudian meningkat menjadi 87,69% pada siklus II dan peningkatan tertinggi

terjadi pada aktivitas oral.
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ABSTRACT 

Based on the results of observations and interviews conducted in SMPN 13 

Padang, it was found that the lack of interest and motivation of students in 

learning, so that students become less active in the learning process. In addition, 

the model and instructional media applied by teachers have not been precise, 

especially on the material motion system in humans. This results in low student 

learning outcomes still under the Minimum Criterion (KKM) criteria on the 

Motion System material in humans. This study aims to determine the attitude of 

students learning class VIII SMPN 13 Padang with the application of cooperative 

learning model Two Stay Two Stray through pictorial LDS. This research type is 

experiment with Randomized Control-group Posttest Only Design. The 

population of this study are students of class VIII academic year 2016/2017. 

Sampling method using purposive sampling technique. Determination of sample 

class by way of draw, class VIII.7 as experimental class and class VIII.8 as 

control class. Instruments used in attitude assessment using attitude observation 

sheet. Based on the result of the research, the result of student attitude is the 

experimental class mode that is B + (3.47) and control class is B (3.08). From this 

research, it can be concluded that Two Stay Two Stray cooperative learning 

model through LDS Gambar has a good effect on the attitude of the students of 

class VIII SMPN 13 Padang in the learning process. 

 

Keywords: assessment of sudent sttitudes, LDS display, Two Stay Two Stray 

 

 

ABSTRAK 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di SMPN 13 

Padang, ditemukan bahwa kurangnya minat dan motivasi belajar siswa sehingga 

siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, model dan 

media pembelajaran yang diterapkan oleh guru belum tepat, terutama pada sistem 

gerak material pada manusia. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa rendah 

masih dalam kriteria Kriteria Minimum (KKM) pada materi Sistem Gerak pada 

manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa kelas VIII SMPN 

13 Padang dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray 
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melalui LDS bergambar. Jenis penelitian ini bereksperimen dengan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII tahun akademik 2016/2017. Metode 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan kelas 

sampel dengan cara menggambar, kelas VIII.7 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII.8 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penilaian sikap 

menggunakan lembar observasi sikap. Berdasarkan hasil penelitian, hasil sikap 

siswa adalah mode kelas eksperimen yaitu B + (3,47) dan kelas kontrol B (3,08). 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif Two 

Stay Two Stray melalui LDS Gambar memiliki pengaruh yang baik terhadap 

sikap siswa kelas VIII SMPN 13 Padang dalam proses pembelajaran. 

 

Kata kunci: penilaian sttitude sudent, tampilan LDS, Two Stay Two Stray 

 

 

I.    PENDAHULUAN 

Orientasi pendidikan tidak hanya tertuju pada upaya mengembangkan 

kemampuan berfikir tetapi juga mencetak manusia yang mampu berbuat dan 

selalu berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya. Hal ini dapat tercipta 

melalui proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran merupakan suatu 

proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting dalam 

merencanakan proses pembelajaran dengan baik. 

Proses pembelajaran yang baik dapat diwujudkan dengan menggunakan 

berbagai strategi, pendekatan, metode serta model pembelajaran yang efektif dan 

menggunakan  media yang  tepat sehingga dapat memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Salah satu bentuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran 

adalah dengan terbentuknya sikap yang antusias dalam pembelajaran seperti 

memiliki sikap bekerjasama, bertanggung jawab, santun berkomunikasi, disiplin, 

rasa ingin tahu dan sikap lainnya.  Menurut Sanjaya, (2006:99) guru tidak hanya 

berperan sebagai sumber belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang 

membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 13 Padang dan 

wawancara dengan guru biologi kelas VIII, guru mengungkapkan bahwa 

kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari siswa 

yang kurang tertarik untuk belajar dan cenderung pasif, metode yang digunakan 

kurang tepat dan media pembelajaran yang digunakan guru adalah media charta 
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dan power point sehingga belum cukup mampu untuk memotivasi siswa dalam 

belajar. Apabila kurang terlihatnya sikap siswa dalam proses pembelajaran maka 

akan berdampak terhadap pemahaman materi yang dipelajari sehingga 

menyebabkan  rendahnya hasil belajar siswa. 

Rendahnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata ulangan 

harian pada materi sistem gerak pada manusia yang masih di bawah KKM. Untuk 

meningkapkan sikap belajar siswa dalam proses pembelajaran maka guru perlu 

memilih  metode, model dan media yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay 

Two Stray yang melalui LDS bergambar.  

Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, dimana struktur Two Stay Two Stray ini memberikan 

kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan 

kelompok lain. Hal ini terlihat dari kelebihan model pembelajaran kooperatif Two 

Stay Two Stray menurut Istarani (2010:202) dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam menyatukan ide dan gagasannya terhadap materi yang dibahasnya 

dalam kelompok maupun ketika menyampaikan pada siswa yang diluar 

kelompoknya, melatih siswa untuk berbagi tertutama berbagi ilmu pengetahuan 

yang didapatnya di dalam kelompok dan keberanian siswa dalam menyampaikan 

bahan ajar kepada temannya. Agar informasi dapat disampaikan dengan baik 

maka pemberian Lembar Diskusi Siswa (LDS) bergambar dapat membantu siswa 

agar lebih mudah mempelajari dan memahami materi. Berdasarkan kelebihan 

model pembelajaran  kooperatif Two Stay Two Stray akan dapat meningkatkan 

sikap belajar siswa seperti bekerjasama, bertanggung jawab dan santun 

berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat ketika siswa 

berdiskusi, menyatukan ide atau gagasan dalam mengerjakan LDS Bergambar. 

LDS bergambar merupakan lembar diskusi siswa yang menjadi media 

yang harus dibaca, dipahami dan dikerjakan oleh siswa pada saat diskusi 

kelompok. Dengan adanya gambar informasi yang disampaikan dapat dimengerti 

dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui 

gambar yang terdapat pada LDS. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah melakukan 

penelitian mengenai “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two 

Stray Melalui LDS Bergambar Terhadap Sikap Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 

13 Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray melalui LDS Bergambar terhadap 

sikap siswa kelas VIII SMPN 13 Padang. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 tahun pelajaran 2016/2017 di SMPN 13 

Padang. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 13 

Padang yang terdaftar pada tahun pelajaran 2016/2017. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik Purposive Sampling sehingga diperoleh sampel kelas 

VIII.7 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII.8  sebagai kelas kontrol. Instrumen 

yang digunakan adalah lembar observasi sikap. 

III. HASIL  

Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Data 

hasil penilaian sikap siswa yang telah diperoleh dapat dilihat pada Gambar 1 di 

bawah ini. 
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Gambar 1.Diagram Penilaian Ranah Afektif 

A. Bekerjasama, B. Bertanggung Jawab dan C. Santun berkomunikasi pada saat proses pembelajaran 
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Pada kelas eksperimen didapatkan nilai modus tertinggi terlihat pada 

indikator bekerjasama yaitu 3,74 dan kelas kontrol terlihat pada indikator 

bertanggung jawab dan santun berkomunikasi yaitu 3,12. Nilai modus secara 

keseluruhan pada kelas eksperimen dengan predikat B
+
 (3,61) dan pada kelas 

kontrol dengan predikat B (3,09). 

 

IV. PEMBAHASAN 

Penilaian sikap pada kelas eksperimen diperoleh melalui pengamatan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan data yang diperoleh modus 

keseluruhan pada kelas eksperimen berada pada predikat B
+
 (3,49). Dilihat dari 

ketiga indikator yang diamati, untuk indikator pertama memiliki nilai rata-rata 

modus tertinggi yaitu 3,62 (A
-
) pada aspek bekerjasama. Dimana siswa saling 

bertukar informasi di dalam kelompok maupun kepada anggota kelompok lain dan 

ini juga terlihat pada saat siswa berkomunikasi ketika bertamu ke kelompok lain 

untuk mecari informasi dan ketika membagikan informasi kepada kelompok yang 

bertamu. Selain itu, masih ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dan 

menanggapi pendapat teman dalam proses pembelajaran. Sebagaimana menurut 

Huda (2014:7) bahwa kerjasama dalam konteks belajar yaitu saling melibatkan 

siswa lain untuk menyelesaikan tugas kelompok, saling memberikan dorongan, 

anjuran, serta saling berbagi informasi dengan teman kelompok yang 

membutuhkan bantuan. Artinya bekerjasama dalam membantu siswa lain yang 

belum memahami dan mengerti mengenai materi yang dipelajari. 

 Indikator kedua memiliki nilai rata-rata modus 3,56 (A
-
) pada aspek 

bertanggung jawab. Pada indikator ini, siswa sudah mampu mendiskusikan LDS 

bergambar, menulis laporan diskusi. Pada saat mengumpulkan laporan diskusi 

masih banyak siswa yang kurang peduli dimana hanya beberapa siswa saja yang 

bertanggung jawab untuk mengumpulkan laporan diskusi di dalam kelompok 

untuk diberikan kepada guru. Menurut Sanjaya (2006:246-247), keberhasilan 

kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok 

harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya.Setiap anggota harus 

memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya, untuk mencapai hal 
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tersebut guru memberikan penilaian pada individu dan juga kelompok. Penilaian 

individu bisa berbeda, akan tetapi penilaian kelompok harus sama. 

Selanjutnya, indikator ketiga memiliki nilai modus 3,24 (B
+
) pada aspek 

santun berkomunikasi pada saat proses pembelajaran. Pada indikator ini, siswa 

sudah menggunakan bahasa komunikasi yang baik namun belum semuanya yang 

menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas. Sebagaimana menurut 

Sanjaya (2006:206) ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan 

komunikasi. Pertama, faktor lemahnya kemampuan pengirim pesan dalam 

mengkomunikasikan informasi, sehingga pesan yang disampaikan tidak jelas 

diterima.  Kedua, faktor lemahnya kemampuan penerima pesan dalam menerima 

pesan yang disampaikan, sehingga ada kesalahan dalam menginterpretasi pesan 

yang disampaikan. 

Meningkatnya aktivitas siswa pada penerapan model pembelajaran 

kooperatif Two Stay Two Stray disertai LDS bergambar disebabkan karena siswa 

aktif dalam proses pembelajaran dimana siswa mencari informasi dengan cara 

bertamu dan membagikan informasi mengenai materi yang dipelajari kepada 

kelompok lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman (2012:208) bahwa 

“Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus 

dapat meningkatkan hubungan social, menumbuhkan sikap toleransi dan 

menghargai pendapat orang lain, dan dapat memecahkan masalah dalam 

kelompoknya”. 

Nilai sikap pada kelas kontrol dari ketiga indikator yang diamati yaitu 

berada pada predikat B (3,09). Pada indikator pertama mendapat nilai modus 3,09 

(B) pada aspek bekerjasama. Dimana siswa terlihat saling bekerjasama dalam 

diskusi kelompok walaupun masih banyak yang kurang mendengarkan dan tidak 

menggapi pendapat teman dalam diskusi kelompok. Sebagaimana menurut 

Djamarah (2010:7) dalam suatu kerjasama, siswa akan saling menyadari 

kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, saling membantu tanpa ada rasa 

minder dalam dirinya serta persaingan yang terjadi secara positif untuk mencapai 

prestasi belajar yang optimal. 

 Pada indikator kedua mendapat nilai modus tertinggi 3,12 (B)  pada aspek 

bertanggung jawab pada indikator ini, siswa sudah memperhatikan guru dalam 
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menerangkan pelajaran namun masih banyak siswa yang tidak ikut serta dalam 

membuat resume dan mengumpulkan resume. Menurut Asma (2012:10) bahwa 

setiap orang atau setiap kelompok bertanggung jawab untuk menguasai materi 

pelajaran karena keberhasilan belajar kelompok ditentukan seberapa besar 

sumbangan hasil belajar secara perorangan. 

Selanjutnya, indikator ketiga mendapat nilai modus 3,03 (B) pada aspek 

santun berkomunikasi pada saat proses pembelajaran. Pada indikator ini masih 

ada beberapa siswa yang kurang menggunakan bahasa komunikasi yang baik, 

sopan dan jelas. Hal ini terlihat pada saat siswa berdiskusi dengan teman 

kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Latisma (2011: 192) bahwa ciri-ciri 

hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

Seperti, perhatiannya dalam mata pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti 

proses pembelajaran, motivasinya yang tinggi untuk tau lebih banyak mengenai 

materi pelajaran, rasa hormatnya terhadap pendidik dan sebagainya. 

  

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray melalui 

LDS bergambar berpengaruh baik terhadap sikap siswa kelas VIII SMPN 13 

Padang dalam proses pembelajaran. 
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UJI EFEKTIVITAS HANDOUT BERGAMBAR DISERTAI PETA
KONSEP PADA MATERI INVERTEBRATA UNTUK SMA
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Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jl. Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat
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ABSTRACT

In the process of learning biology requires students understand the concepts and
principles of a matter. For help students understand the concepts of matter, it is
necessary to create an effective learning environment. In order to create an
atmosphere that is effective, we need a media, models and approaches as well as a
learning resource that allows students in the learning process. Teaching materials
used in schools have limited to images and colors that are not in accordance with
the original, student learning outcomes is still below the minimum completeness
(KKM) and teaching materials have been developed with the concept map
handout picture on invertebrates material for SMA/MA. This study aims to
determine the effectiveness of the use of pictorial handout with concept maps on
the results of class X student high school. This research is a development.
Analysis of the test data in this study is an analysis of student learning outcomes
after using handout picture with concept maps. Data were analyzed by using
percentage and processed descriptively. The results of the effectiveness test
handout picture obtained with this concept map scoring average with the
percentage of completeness of student learning outcomes obtained 92.31%. Based
on the results of data analysis can be concluded that the use of pictorial handout
with the concept map on invertebrates material effective because it can improve
student learning outcomes.

Keywords: effectiveness, illustrated handout with concept maps,
invertebrates matter, learning outcomes

ABSTRAK

Dalam proses pembelajaran biologi menuntut siswa memahami konsep serta
prinsip sebuah materi. Upaya untuk membantu siswa dalam memahami konsep-
konsep sebuah materi, maka perlu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif.
Agar terciptanya suasana yang efektif maka diperlukan suatu media, model dan
pendekatan-pendekatan serta sumber belajar yang mempermudah siswa dalam
proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan di sekolah memiliki keterbatasan
terhadap gambar dan warna yang tidak sesuai dengan yang aslinya, hasil belajar
siswa masih di bawah KKM dan sudah dikembangkan bahan ajar handout
bergambar disertai peta konsep yang valid dan praktis sedangkan uji
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efektivitasnya belum dilakukan. Berhubungan dengan itu peneliti telah melakukan
penelitian tentang efektivitas bergambar disertai peta konsep pada materi
invertebtara untuk SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau
tidaknya penggunaan handout bergambar disertai peta konsep terhadap hasil
belajar siswa kelas X SMA. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan.
Analisis data yang di uji pada penelitian ini adalah analisis hasil belajar siswa
setelah penggunanaan handout bergambar disertai peta konsep. Data dianalisis
dengan teknik persentase dan diolah secara deskriptif. Hasil uji efektivitas
handout bergambar disertai peta konsep ini didapatkan rata-rata penilaian dengan
persentase ketuntasan hasil belajar siswa didapatkan 92,31%. Berdasarkan hasil
analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunaan handout bergambar disertai
peta konsep pada materi invertebrata efektif karena dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

Kata kunci: efektifitas, handout bergambar disertai peta konsep, materi
invertebrata ,hasil belajar

I. PENDAHULUAN

Menurut Kemp dkk (1994) dalam Trianto (2010: 88), keberhasilan

pembelajaran sangat tergantung pada penggunaan sumber belajar atau media yang

dipilih. Hal ini juga dipertegas oleh Sanjaya (2012: 55) jika mengajar dipandang

sebagai proses penyampaian materi, maka dibutuhkan sarana pembelajaran berupa

alat dan bahan yang dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien.

Pada proses pembelajaran di kelas X SMA khususnya pada materi

animalia, merupakan materi yang cukup sulit untuk dipahami oleh siswa. Karena

pada materi ini banyak menggunakan bahasa latin. Pada materi ini siswa dituntut

untuk memahami hewan apa saja yang termasuk dalam kelompok invertebrata.

Mengingat sulitnya materi tersebut, maka siswa memerlukan bahan ajar yang

dapat mempermudah untuk memahami isi materi sebut dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil observasi dengan salah satu guru biologi di SMA

Pertiwi 2 Padang pada bulan Januari 2016, diketahui bahwa siswa belum

mencapai ketuntasan belajar biologi secara keseluruhan, kriteria ketuntasan

minimal (KKM) untuk pelajaran biologi yang ditetapkan di sekolah adalah 76.

Nilai yang diperoleh siswa pada tahun pelajaran 2014/2015 kelas X.1 (77, 20),

X.2 (62,02), X.3 (47,24), X.4 (58,16). Guru di sekolah tersebut menggunakan

buku penerbit Erlangga dan buku Biologi dari Depdiknas dalam proses

pembelajaran. Buku tersebut memiliki keterbatasan terhadap warna dan gambar
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yang kurang sesuai dengan yang aslinya dan kurang memiliki gambar disetiap

materi sementara pada materi tersebut membutuhkan gambar untuk

mempermudah siswa untuk memahami materi tersebut dengan kekurangan seperti

itu sehingga siswa kurang termotivasi dalam belajar. Selain itu pada proses

pembelajaran biologi ini guru sudah menggunakan handout bergambar disertai

peta konsep. Handout bergambar disertai peta konsep yang digunakan oleh guru

dalam proses pembelajaran biologi merupakan handout yang sudah dikembangkan

dan diuji validitas dan praktikalitas oleh Dodi (2015) dengan hasil valid dan

praktis, sedangkan tahap selanjutnya yaitu uji efektivitas belum dilakukan. Uji

efektivitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

apakah handout tersebut efektif atau tidaknya dalam proses pembelajaran

khususnya pada materi invertebrata. Handout merupakan salah satu bahan ajar

yang memiliki arti penting. Prastowo (2011: 79) menyatakan bahwa handout

merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Bahan ajar ini bersumber

dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan materi pokok

yang diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini diberikan kepada peserta

didik, guna memudahkan mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan

demikian, bahan ajar ini tentunya bukanlah suatu bahan ajar yang mahal,

melainkan ekonomis dan praktis. Menurut Majid (2011: 175) juga menyatakan

handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk

memperkaya pengetahuan peserta didik. Jadi dalam penelitian ini peneliti melihat

bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan handout bergambar disertai

peta konsep. Hasil belajar biologi siswa nantinya dilihat dari hasil pre-test dan

hasil post-test yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, penulis telah

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Handout Bergambar disertai Peta

Konsep pada Materi Invertebrata untuk SMA/MA”.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian pengembangan. Uji efektifitas media handout

bergambar disertai peta konsep dilakukan untuk melihat seberapa efektif media ini

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi invertebrata.
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Untuk data hasil belajar diberi lembar soal. Lembar soal digunakan untuk

mendapatkan data yang diperlukan guna mengetahui hasil belajar siswa setelah

mengikuti pretest-posttest yaitu saat sebelum menggunakan media handout

bergambar disertai peta konsep (pretest) dan sesudah menggunakan media

handout bergambar disertai peta konsep (posttest) pada materi invertebrata dan

juga dilihat berdasarkan rata-rata persentase ketuntasan siswa. Soal untuk pretest-

posttest sama dikarenakan akan membandingkan hasil dari pretest-posttest dan

lembar soal juga divalidasi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan uji statistik

untuk mendapatkan indeks kesukaran, daya pembeda soal, validitas tes, dan

reliabilitasnya.

A. Indeks Kesukaran

Indek kesukaran soal bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut

termasuk soal yang mudah, sedang atau sukar. Dalam hal ini indek kesukaran soal

menurut Sudijono (2012: 372) adalah :

P =
P = indek kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria Indek Kesukaran :
Kurang dari 0,25 : terlalu sukar
0,25 – 0,75 : cukup (sedang)
Lebih dari 0,75 : terlalu mudah

Kriteria soal yang dipakai adalah 0,25 – 0,75. Sudijono (2012: 373)

B. Daya Pembeda

Sudijono (2012: 385) mengatakan bahwa daya pembeda adalah

kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara tes

yang berkemampuan tinggi dengan tes yang berkemampuan rendah, sehingga

sebagian besar tes yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab butir item

tersebut lebih banyak yang menjawab betul, sementara tes yang kemampuannya

rendah untuk menjawab butir item tersebut sebagian besar tidak dapat menjawab

item dengan betul .

Untuk mencari daya pembeda dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

D = PA – PB atau
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D = PH -PL

Keterangan :
D = Angka indeks deskriminasi item
PA atau PH = Proporsi kelompok atas yang menjawab benar

PA atau PH dapat diperoleh dengann rumus:

PA = PH =
Keterangan :
Ba = Banyak tes kelompok atas yang menjawab betul
Ja = Jumlah tes yang termasuk dalam kelompok atas
PB atau PL = Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar

PB atau PL dapat diperoleh dengan rumus:

PB = PL =

Keterangan :
Bb = Banyak tes kelompok bawah yang menjawab dengan benar
Jb = Jumlah tes yang termasuk ke dalam kelompok bawah.
Kriteria daya pembedanya adalah:
Kurang dari 0,20 = jelek
0,20 – 0,40 = cukup
0,40 – 0,70 = baik
0,70 – 1,00 = baik sekali
Bertanda negatif = jelek sekali

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal yang memiliki daya

pembeda 0,2-1,00 dengan kriteria cukup, baik dan baik sekali Sudijono (2012:

389).

C. Validitas Tes

Menurut Arikunto (2012: 85) sebuah tes dikatakan telah memiliki validitas

jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil

tes tersebut dengan kriteria. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran

adalah teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai

berikut:

Keterangan:
= koefisien korelasi antara variabel x variabel y, dua

variabel yang korelasikan
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∑xy = jumlah perkalian x dengan y
= jumlah kuadrat dari x
= jumlah kuadrat dari y

Koefisien validitas sebagai berikut:
Antara 0,80 - 1,00 : validitas sangat tinggi
Antara 0,60 - 0,80 : validitas tinggi
Antara 0,40 - 0,60 : validitas cukup
Antara 0,20 - 0,40 : validitas rendah
Antara 0,00 - 0,20 : validitas sangat rendah

Kriteria yang dipakai dalam validitas tes berkisar antara 0,40 sampai dengan 1, 00

(Arikunto, 2012: 75).

D. Reliabilitas Tes

Arikunto (2012: 100) Reliabilitas adalah tingkat kepercayaan pada sebuah

tes. Suatu tes dapat mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut

dapat memberikan hasil yang tetap. Penentuan indeks reliabilitas tes

menggunakan rumus Kuder Richardson (K-R-21) dalam Arikunto (2012: 117).

   1
1

r 211 






 








tnS
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n
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Keterangan:
Reabilitas tes

= Banyak item soal
= Jumlah peserta tes
Mean atau rata-rata skor total
Standar deviasi tes

Dengan klasifikasi:
0,80 < r11 ≤ 1,00 : sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 : tinggi
0,40 < r11 ≤ 0,60 : sedang
0,20 < r11 ≤ 0,40 : rendah
0,0 0< r11 ≤ 0,20 : sangat rendah

Kisaran reliabilitas yang digunakan antara 0,40 sampai 1,00 (Arikunto, 2012: 75).

Tes pada akhir pembelajaran dengan 5 soal berbentuk uraian dengan

waktu 90 menit. Untuk menganalisis data aktivitas mahasiswa digunakan rumus

persentase (%) yang dikemukakan Sudijono (2005) yaitu:

P = F x 100%
N
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Keterangan:
P = persentase aktivitas
F = frekuensi tiap aktivitas
N = jumlah frekuensi aktivitas siswa

E. Analisis Hasil Belajar Siswa

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektifitas treatment yang

dinyatakan oleh Arikunto (2012: 125) sebagai berikut:

t = Md

∑x²d
N (N-1)

Keterangan :
Md = Mean dari perbedaan posttest dengan pretest
xd = Deviasi masing-masing subjek (d-Md)
∑x²d = Jumlah kuadrat deviasi
N = Banyaknya subjek pada sampel
d.b. = Ditentukan dari N-1

Untuk melihat efektif atau tidaknya hasil belajar, maka dibandingkan dengan :

1. Hasil belajar dilihat berdasarkan perbandingan nilai pretest (O1) – posttest

(O2). Jika nilai posttest (O2) lebih tinggi dari pada nilai pretest (O1) maka

proses pembelajaran tersebut efektif (Sugiyono, 2013: 303).

2. Hasil belajar dilihat berdasarkan pengujian efektifitas dengan menggunakan

rumus diatas, jika nilai t lebih besar dari pada nilai t tabel berdasarkan taraf

signifikan 5% maupun 1% maka perbedaan pretest dan posttest diberikan

berpengaruh (Arikunto, 2012: 125).

III. HASIL

Hasil belajar siswa juga dilihat berdasarkan rata-rata persentase ketuntasan

dan perbedaan pretest-posttest berdasarkan taraf signifikan (t tabel), persentase

hasil belajar siswa yaitu 92,31%. Hasil uji t yang diperoleh yaitu 21,02. Deskripsi

data hasil belajar siswa dapat dilihat pada Gambar 1.
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IV. PEMBAHASAN

Analisis data hasil belajar siswa memiliki rata-rata persentase 92,31%

dengan keterangan tuntas. Berdasarkan deskripsi data, hasil belajar siswa

mengalami peningkatan setelah menggunakan handout bergambar disertai peta

konsep dibandingkan sebelum menggunakan handout tersebut. Hal ini disebabkan

karena ketika diberikan handout siswa terlihat aktif dan termotivasi dalam proses

pembelajaran. Karena handout yang diberikan bergambar disertai peta konsep,

sehingga menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini dilihat dari

rata-rata nilai pretest (O1) yaitu 31,02 dan posttest (O2) yaitu 82,55 (lampiran 18).

Menurut Sugiyono (2014: 303) juga menjelaskan jika (O2) lebih tinggi dari (O1)

maka proses pembelajaran menggunakan handout efektif. Ketuntasan hasil belajar

siswa juga dilihat berdasarkan uji efektivitasnya. Nilai t hasil perhitungan adalah

21,02 dengan taraf signifikan 5% (0,05) yaitu 2,06 dan 1% (0,01) yaitu 2,78

berarti perbedaan antara hasil pretest dengan posttest signifikan (Lampiran 18).

Siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) adalah 24

orang, sedangkan siswa yang di bawah KKM 2 orang. Dapat dikatakan

penggunaan handout bergambar disertai peta konsep dalam proses pembelajaran

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Majid (2011: 175) menyatakan bahwa

handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk

memperkaya pengetahuan peserta didik. Bahan ajar seperti handout dapat dapat

juga dikategorikan sebagai media pembelajaran yang dapat membentu siswa

dalam memahami penjelasan yang verbal, karena media adalah alat pembawa

pesan dari guru kepada siswa. Hal itu dapat dilihat dari cara pengujian efektivitas,
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disimpulkan bahwa proses pembelajaran menggunakan handout bergambar

disertai peta konsep efektif atau berpengaruh terhadap hasil belajar siswa biologi

kelas X2 SMA Pertiwi Padang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan

dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan handout bergambar disertai peta

konsep efektif karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa biologi di kelas X2

SMA Pertiwi 2 Padang pada materi Invertebrata.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to develop a biology learning materials oriented
PBL model containing character which practical. This is research and
development with use Plomp model which consist of three phase, preliminary
research, prototyping phase and assessment phase. This research is limited in the
prototyping stage to see any practical use of the biology learning materials
oriented by PBL model containing character. Data practicalities are taken in three
stages of testing, one-to-one evaluation, small group and field test. The
instuments is practicality questionnaire of students, practicality questionnaire of
teachers, and observation sheet enforceability of lesson plan. The results showed
that the learning materials have practical. In the one-to-one evaluation, the
average value of the practicality questionnaire of students was 91.87 (very
practical). In the small group test, the average value of the practicality
questionnaire of students was 92.56 (very practical). In the field test, the average
value of the observation sheet enforceability of lesson plan is 87.25 (very
practical), the average value of the practicality questionnaire of teachers was
89.11 (very practical), and the average value of the practicality questionnaire of
students was 89.68 (very practical). It can be concluded that the biology learning
materials oriented PBL model containing character on the circulation system topic
for junior high school has been practical.

Keyword : practicality, biology learning materials, Problem Based Learning,
character

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
biologi berorientasi model PBL bermuatan karakter yang praktis. Jenis penelitian
ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan
Plomp yang terdiri atas tiga tahap, yaitu investigasi awal (preliminary research),

mailto:aulia.afza@yahoo.com
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pembuatan prototipe (prototyping phase) dan tahap penilaian (assessment phase).
Penelitian ini dibatasi pada tahap pembuatan prototipe yaitu untuk melihat
kepraktisan penggunaan perangkat pembelajaran biologi berorientasi model PBL
bermuatan karakter. Data praktikalitas diambil dalam tiga tahap pengujian, yaitu
evaluasi satu-satu (one-to-one evaluation), uji coba kelompok kecil (small group)
dan uji coba kelompok besar (field test). Instrumen yang digunakan adalah angket
praktikalitas siswa, angket praktikalitas guru, dan lembar observasi keterlaksanaan
RPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang
dikembangkan telah praktis. Pada uji satu-satu, nilai rata-rata angket praktikalitas
siswa adalah 91,87 (sangat praktis). Pada uji kelompok kecil, nilai rata-rata angket
praktikalitas siswa adalah 92,56 (sangat praktis). Pada uji kelompok besar, nilai
rata-rata lembar observasi keterlaksanaan RPP adalah 87,25 (sangat praktis), nilai
rata-rata angket praktikalitas guru adalah 89,11 (sangat praktis), dan nilai rata-rata
angket praktikalitas siswa adalah 89,68 (sangat praktis). Dapat disimpulkan
bahwa perangkat pembelajaran biologi berorientasi model PBL bermuatan
karakter pada materi sistem sirkulasi untuk SMA telah praktis.

Kata kunci : praktikalitas, perangkat pembelajaran biologi, Problem Based
Learning, karakter

I. PENDAHULUAN

Materi sistem sirkulasi merupakan salah satu materi biologi yang

dipelajari peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Cakupan

materi pada topik sistem sirkulasi diantaranya adalah mengenai darah dan

komponen-komponennya, golongan darah dan transfusi darah, organ-organ

penyusun sistem sirkulasi, mekanisme peredaran darah serta kelainan atau

penyakit yang terdapat pada sistem peredaran darah. Penelitan sebelumnya telah

dilakukan oleh Afza (2016:135) untuk melakukan analisis kurikulum pada materi

sistem sirkulasi. Berdasarkan muatan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

pada kurikulum 2013, tuntutan materi sistem sirkulasi meliputi kompetensi sikap,

pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi pengetahuan menghendaki siswa agar

dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem

sirkulasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan

mekanisme peredaran darah serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada

sistem sirkulasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan

simulasi. Agar penguasaan materi tersebut dapat diukur untuk menunjukkan

ketercapaian kompetensi, maka proses pembelajaran harus dapat mengembangkan

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 9 Padang, proses

pembelajaran belum memfasilitasi peserta didik untuk dapat mengembangkan

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan hal

tersebut diantaranya adalah proses pembelajaran yang belum menggunakan model

pembelajaran yang tepat sesuai tuntunan kurikulum 2013. Selain itu, perangkat

pembelajaran yang tersedia tidak mendukung aktivitas mental tersebut. Oleh

karena itu, guru sebagai seorang fasilitator hendaknya dapat mengembangkan

perangkat pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi siswa. Salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan untuk

mengembangkan keterampilan berpikir siswa adalah model pembelajaran

Problem Based Learning (PBL).

Menurut Zaduqisti (2010:185), pembelajaran berorientasi masalah

(Problem Based Learning), merupakan salah satu model pembelajaran inovatif

yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL adalah suatu

model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah

melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki

keterampilan untuk memecahkan masalah. Arends dalam Trianto (2012:92)

menyatakan bahwa dalam model pembelajaran berdasarkan masalah siswa

mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyususun

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir

tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya diri.

Langkah-langkah dalam pembelajaran berdasarkan masalah menurut

Ibrahim dan Nur (2000:10) adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Sintaks PBL

Tahap Tingkah Laku guru

Tahap-1. Orientasi siswa
pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang
dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk
memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam
pemecahan masalah yang dipilih.

Tahap-2. Mengorganisasi
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasi tugas
belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut

Tahap-3.Membimbing
penyelidikan individual
maupun kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.
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Tahap-4.Mengembangkan
dan menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan danmenyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk
berbagi tugas dengan temannya.

Tahap-5. Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Produk yang

dikembangkan adalah hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dinyatakan

valid berupa perangkat pembelajaran biologi berorientasi model PBL bermuatan

karakter, yang terdiri atas RPP, handout, LKS, dan instrumen evaluasi (meliputi

instrumen evaluasi kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang akan

diuji kepraktisannya. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan

November 2014. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 9 Padang. Subjek

penelitian adalah siswa kelas XI MIA SMA Negeri 9 Padang.

Desain penelitian ini menggunakan model pengembangan Plomp. Plomp

and Nieveen (2007:27) menjelaskan bahwa model ini terdiri dari 3 tahapan

pengembangan, yaitu preliminary research (tahap investigasi awal), prototyping

stage (tahap pembuatan prototipe), dan assessment phase (tahap penilaian). Pada

penelitian ini, hanya dilakukan sampai tahap prototyping phase yakni sampai

tahap praktikalitas. Untuk melihat kepraktisan digunakan metode evaluasi

formatif Tessmer (Plomp and Nieveen, 2007: 28) yang terdiri atas evaluasi satu-

satu (one-to-one evaluation), uji coba kelompok kecil (small group) dan uji coba

kelompok besar (field test).

Instrumen yang digunakan adalah angket praktikalitas siswa, angket

praktikalitas guru, dan lembar observasi keterlaksanaan RPP. Teknik analisa data

menggunakan rumus persentase yang dikemukakan Riduwan (2012: 41).

P = Skor yang diperoleh x 100%
Skor maksimum

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka ditetapkan kriteria praktikalitas

perangkat pembelajaran dengan ketentuan seperti pada Tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Kategori Praktikalitas Perangkat Pembelajaran

Interval (%) Kategori

0-20 Sangat tidak praktis

21-40 Tidak praktis

41-60 Kurang praktis

61-80 Praktis

81-100 Sangat praktis

(Riduwan, 2012: 41)

IV. HASIL

Data kepraktisan perangkat pembelajaran dilihat melalui masing-masing

tahapan evaluasi formatif, yaitu evaluasi satu-satu (one-to-one evaluation), uji

coba kelompok kecil (small group) dan uji coba kelompok besar (field test).

1. Evaluasi satu-satu

Evaluasi satu-satu melibatkan tiga orang siswa yang mewakili kemampuan

akademik tinggi, sedang dan rendah yang belum mempelajari materi sistem

sirkulasi. Evaluasi satu-satu ini bertujuan untuk melihat praktikalitas perangkat

pembelajaran yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan adalah angket

praktikalitas siswa.

Pelaksanaan evaluasi satu-satu dilakukan dengan cara meminta siswa

membaca handout dan mengerjakan LKS. Evaluasi satu-satu hanya dilakukan satu

kali pertemuan untuk setiap siswa. Setelah itu, siswa diminta mengisi angket

praktikalitas yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Penilaian Angket Praktikalitas Siswa Tahap Evaluasi Satu-satu

No Indikator Nilai (%) Keterangan

1 Daya tarik 94,79 Sangat praktis

2 Proses penggunaan 93,75 Sangat praktis

3 Kemudahan penggunaan 95,83 Sangat praktis

4 Waktu 83,33 Sangat praktis

5 Evaluasi 91,67 Sangat praktis

Rata-rata 91,87 Sangat praktis

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil penilaian angket

praktikalitas siswa pada tahap evaluasi satu-satu adalah 91,87% (sangat praktis).

Selanjutnya, perangkat pembelajaran diujikan pada tahap uji coba kelompok kecil.
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2. Uji coba kelompok kecil

Uji coba kelompok kecil melibatkan sembilan orang siswa, dan setiap tiga

orang siswa mewakili kemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah dan belum

mempelajari materi sistem sirkulasi. Uji coba kelompok kecil dilakukan terbatas

pada satu kali pertemuan yang dilakukan dengan cara melaksanakan proses

pembelajaran pada sub topik keping darah. Instrumen yang digunakan adalah

angket praktikalitas siswa. Hasil penilaian angket praktikalitas dapat dilihat pada

Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Penilaian Angket Praktikalitas Siswa Tahap Evaluasi Kelompok Kecil

No Indikator Nilai (%) Keterangan

1 Daya tarik 96,18 Sangat praktis

2 Proses penggunaan 95,83 Sangat praktis

3 Kemudahan penggunaan 98,61 Sangat praktis

4 Waktu 77,78 Sangat praktis

5 Evaluasi 94,44 Sangat praktis

Rata-rata 92,57 Sangat praktis

Hasil analisis skor angket masing-masing siswa menunjukkan bahwa

perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat praktis untuk digunakan.

Selanjutnya, dilaksanakan uji coba kelompok besar yang melibatkan satu kelas

yang akan mempelajari materi sistem sirkulasi.

3. Uji coba kelompok besar

Uji coba kelompok besar melibatkan siswa yang mewakili populasi

sasaran yang berjumlah tiga puluh dua orang. Instrumen yang digunakan untuk

praktikalitas uji coba kelompok besar adalah lembar observasi keterlaksanaan

RPP, angket respon guru, dan angket respon siswa.

1) Hasil observasi keterlaksanaan RPP

Data hasil observasi keterlaksanaan RPP diambil dari lembar observasi

keterlaksanaan RPP yang diisi oleh satu orang observer pada setiap kali

pertemuan. Hasil observasi keterlaksanaan RPP dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Hasil Penilaian Lembar Observasi Keterlaksanaan RPP

No Pertemuan Penilaian (%) Keterangan

1 1 81,25 Sangat praktis

2 2 83,75 Sangat praktis

3 3 87,5 Sangat praktis

4 4 91,25 Sangat praktis

5 5 92,5 Sangat praktis

Rata-rata 87,25 Sangat praktis

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa keterlaksanaan RPP untuk setiap

kali pertemuan berada pada kategori sangat praktis. Rata-rata keterlaksanaan RPP

adalah 87,25%. Jadi, secara umum keterlaksanaan pembelajaran menggunakan

RPP berorientasi model PBL bermuatan karakter yang telah dikembangkan sangat

praktis di dalam penggunaannya. Hal ini berarti secara keseluruhan semua

indikator yang terdapat dalam RPP terlaksana dengan baik sesuai rencana.

2) Angket respon guru

Angket respon guru diberikan untuk mengetahui tanggapan guru terhadap

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket diisi oleh dua orang

guru Biologi. Hasil penilaian angket praktikalitas guru pada uji coba kelompok

besar dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Penilaian Angket Praktikalitas Guru Tahap Uji Coba Kelompok Besar

No Indikator Nilai (%) Keterangan

1 Kepraktisan penggunaan 90,83 Sangat praktis

2 Kesesuaian waktu 81,25 Sangat praktis

3 Kesesuaian ilustrasi 87,5 Sangat praktis

4 Bahasa 96,88 Sangat praktis

Rata-rata 89,12 Sangat praktis

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata pengisian angket

praktikalitas guru adalah %. dengan kategori sangat praktis. Praktisi menilai

bahwa perangkat yang dikembangkan dapat membantu memudahkan guru dalam

menyampaikan materi pembelajaran dan dalam melaksanakan proses

pembelajaran.
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3) Angket respon siswa

Angket respon siswa diberikan kepada seluruh siswa kelas penelitian yang

bersangkutan untuk mengetahui tingkat kepraktisan perangkat yang digunakan.

Hasil analisis angket respon siswa dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Penilaian Angket Praktikalitas Siswa Uji Coba Kelompok Besar

No Indikator Nilai Keterangan

1 Daya tarik 91,8 Sangat praktis

2 Proses penggunaan 91,41 Sangat praktis

3 Kemudahan penggunaan 93,36 Sangat praktis

4 Waktu 82,03 Sangat praktis

5 Evaluasi 89,84 Sangat praktis

Rata-rata 89,69 Sangat praktis

Berdasarkan Tabel 7, analisis tanggapan respon siswa terhadap perangkat

yang dikembangkan berada pada kategori sangat praktis. Hal ini terlihat dari

persentase rata-rata yang didapatkan pada penggunaan perangkat ini adalah

89,68%.

IV. PEMBAHASAN

Perangkat pembelajaran biologi yang telah valid pada penelitian

sebelumnya telah diuji kepraktisannya menggunakan evaluasi satu-satu, uji coba

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Evaluasi satu-satu dilakukan

terhadap 3 orang siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda. Hasil uji

praktikalitas pada tahap ini adalah 93,75% (sangat praktis). Setelah melalui

evaluasi satu-satu, perangkat kemudian diujicobakan pada 9 orang siswa pada

tahap evaluasi kelompok kecil. Hasil uji praktikalitas pada tahap evaluasi

kelompok kecil menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan sangat praktis

dengan nilai 95,14%. Hasil angket praktikalitas yang telah diisi siswa

menunjukkan bahwa pada umumnya siswa menyatakan bahwa perangkat yang

dikembangkan mudah untuk digunakan, dapat dipahami serta dapat membantu

siswa dalam memahami materi melalui latihan-latihan dalam LKS. Hamalik

(2012:95) menyatakan bahwa latihan memberikan pengalaman belajar yang dapat

membantu siswa dalam penguasaan terhadap aspek-aspek perubahan tingkah laku,

mengembangkan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi

serta membantu siswa untuk belajar secara efektif.
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Selanjutnya, perangkat diujicobakan pada tahap uji coba kelompok besar.

Data praktikalitas diperoleh melalui observasi keterlaksanaan RPP, angket

praktikalitas guru dan angket praktikalitas siswa. Hasil observasi keterlaksanaan

RPP menunjukkan bahwa RPP yang dikembangkan sangat praktis digunakan oleh

guru, dengan nilai 87,25% (sangat praktis). Rahmadi (2015: 143) menjelaskan

bahwa jika presentase keterlaksanaan pembelajaran setiap pertemuan diatas atau

sama dengan 80%, berarti produk yang dikembangkan praktis digunakan dalam

pembelajaran. Hal ini dikarenakan RPP dapat memandu pelaksanaan

pembelajaran melalui sintaks-sintaks PBL serta dapat dilaksanakan oleh guru.

Trianto (2012:109) menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran (sintaks)

yang dikembangkan berkaitan dengan cara penyampaian materi pembelajaran.

Langkah-langkah pembelajaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas

pembelajaran, yaitu untuk memenuhi ketuntasan pembelajaran melalui pencapaian

indikator hasil pembelajaran.

Hasil pengisian angket oleh guru menunjukkan bahwa perangkat

pembelajaran yang dikembangkan sangat praktis digunakan dengan nilai 89,12%.

Kepraktisan ini terlihat dalam kemudahan dalam penggunaannya dalam proses

pembelajaran dan dapat membantu dan memudahkan guru dalam penyampaian

materi. Begitu juga dengan hasil pengisian angket oleh siswa menunjukkan bahwa

perangkat pembelajaran yang dikembangkan sangat praktis dengan nilai 91,16%.

Perangkat yang dikembangkan dapat digunakan oleh siswa dalam pembelajaran.

Siswa sangat tertarik dalam penggunaan handout dan LKS yang memuat

permasalahan-permasalahan dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu. Selain itu,

soal-soal dalam LKS dapat dikerjakan dengan baik. Artinya, perangkat

pembelajaran yang telah dikembangkan dapat digunakan oleh guru dan siswa dan

dapat dikatakan praktis, sesuai dengan pendapat Zaini dan Asnida (2015:138)

bahwa kepraktisan perangkat pembelajaran telah tercapai apabila guru mampu

menggunakan perangkat pembelajaran dan sebagian besar siswa memberikan

respon positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Plomp dan Nieveen (2007:27)

bahwa suatu produk dapat dikatakan praktis apabila produk tersebut realistis dapat

digunakan.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

pengembangan perangkat pembelajaran biologi berorientasi model PBL

berrmuatan karakter pada materi sistem sirkulasi untuk SMA telah dinyatkan

praktis oleh guru dan siswa.
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ABSTRACT

Problem found from interview of students by researcher related to process
evaluation and learning outcomes in order to find students difficulty on material
understanding. So, need curriculum analysis on process evaluation and learning
outcomes to make lecturer developes handout which based on guided discovery
method. The purpose of curriculum anaysis is to know difficulty level of each
material and made lectures to discovered suitable method for those problem. This
research was using 4D model which composed of define, design, develop, and
disseminate. On this research, definition phase was only one phase that had been
done. Defenition phase was restricted by curriculum analysis. Based on analysing
result of 13 learning achievement found 13 lesson materials which ditstributed on
13 lesson class timings and also 13 aims got 5 difficult lesson material and need
handout based guided discovery method.

Keywords : curriculum analisis, learning outcomes

ABSTRAK

Permasalahan yang ditemukan dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa
tentang materi pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi
didapatkan mahasiswa merasa kesulitan dalam memahami materi evaluasi proses
dan hasil pembelajaran biologi. Untuk melihat letak kesulitan mahasiswa dalam
memahami materi, maka diperlukan analisis kurikulum pada mata kuliah evaluasi
proses dan hasil pembelajaran biologi., agar dosen dapat mengembangkan hand
out berbasis penemuan terbimbing. Analisis kurikulum yang dilakukan bertujuan
agar dapat melihat tinggkat kesulitan dan dari masing-masing materi dan dosen
dapat menemukan metode yang tepat atas masalah tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan model 4D yang terdiri
atas tahap define, design, develop dan disseminate.. Pada penelitian ini hanya
dilakukan tahap pendefinisian. Tahap pendefinisian dibatasi pada analilis
kurikulum. Berdasarkan hasil analisis didapatkan dari 13 capaian pembelajaran di
rumuskan 13 bahan kajian yang terdistribusi dalam 13 pertemuan dan dari 13

mailto:siskabio@gmail.com
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tujuna didapatkan 5 bahan kajian yang memilki tinggkat kesulitannya tinggi.
Kesimpulan bahwa dari 13 bahan kajian didapatkan 5 materi yang sulit dan
diperlukan handout berbasis terbimbing.

Kata kunci: kurikulum, capaian pembelajaran

I. PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin

perkembangan dan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Penyelenggaraan

pendidikan di Indonesia, sebelum diberlakukannya UU No. 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen, secara eksplisit diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan

Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuknya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP, yang keberadaannya di bawah

universitas). Lembaga-lembaga tersebut sebagai lembaga pencetak tenaga-tenaga

pendidik yang profesional (Juangsih, 2014:73-74).

LPTK sebagai lembaga pencetak tenaga pendidik profesional mempunyai

tugas pokok dalam menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga

kependidikan untuk semua jenjang kependidikan serta keahliannya. Di Sekolah

Tinggi Keguruan dan llmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, terdapat 11

Program Studi yang akan melahirkan guru profesional di bidangnya, salah satunya

adalah Pendidikan Biologi.

Dalam proses perkuliahan, mahasiswa dibekali dengan beberapa

kelompok mata kuliah diantaranya: mata kuliah wajib institusi, mata kuliah wajib

program studi dan mata kuliah pilihan. Salah satu mata kuliah wajib program

studi adalah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Mata kuliah ini membahas

membahas tentang makna dan fungsi evaluasi hasil belajar, subjek dan objek

evaluasi, instrumen evaluasi, penilaian dan analisis instrumen evaluasi, analisis

teknik evaluasi, kisi-kisi soal, membuat instrumen evaluasi, penilaian autentik,

penetapan KKM dan laporan hasil belajar.

Dilihat dari segi materinya mata kuliah evaluasi proses dan hasil

pembelajaran biologi memuat materi yang tidak hanya menuntut pemahaman

konsep secara teori tetapi membutuhkan aplikasi dalam pengolahan data yang
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butuh ketelitian karena akan berhubungan dengan pengolahan nilai yang akan

memutuskan posisi peserta didik atas ketercapaiannya dalam proses pembelajaran.

Apabila seorang guru melakukan kesalahan dalam mengevaluasi peserta didiknya

maka akan terjadi ketidak adilan dalam penilaian dan merugikan peserta didik itu

sendiri.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dari hasil wawancara peneliti

dengan mahasiswa tentang materi pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil

pembelajaran biologi antara lain: pertama, dosen belum menemukan cara yang

tepat untuk menyampaikan materi evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi

karena materi ini tidak bisa disajikan hanya dengan menggunakan model

pembelajaran dan media tetapi membutuhan sumber belajar yang betul-betul bisa

membimbing dan membuat mahasiswa belajar mandiri. Kedua mahasiswa merasa

kesulitan dalam memahami materi evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi.

untuk menentukan jawaban atas permasalahan tersebut harus dilakukan analilis

kurikulum mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi sehingga

dosen evaluasi dapat menentukan alat bantu pembelajaran yang akan

memudahkan dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan analisis kurikulum

mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran biologi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan

model 4D yang terdiri atas tahap define, design, develop dan disseminate

(Thiagarajan et al:1974). Pada penelitian ini hanya dilakukan tahap pendefinisian.

Tahap pendefinisian dibatasi pada analilis kurikulum. Teknik analisis data dengan

menggunakan analisis deskriptif.

III. HASIL

Hasil analisis kurikulum pada perkuliahan evaluasi proses dan hasil belajar

adalah sebagai berikut.

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) digunakan untuk pedoman dalam

pelaksanaan perkuliahan.
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2. Kemampuan mahasiswa disusun dalam capaian pembelajaran (learning

outcomes).

3. Capaian mata kuliah (learning outcomes) terdiri atas sikap, keterampilan

umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

4. Bahan kajian untuk perkuliahan selama satu semester berpedoman kepada

capaian pembel ditampilkan di dalam RPS.

Hasil analisis bahan kajian disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis Capaian Mata Kuliah dan Bahan Kajian

No Capaian Mata Kuliah / Learning Outcomes
(LO)

Bahan Kajian

1 Menganalisis konsep dasar evaluasi dan
mempresentasikan

Konsep dasar evaluasi

2 Memahami penilaian hasil belajar serta
mempresentasikan

Ruang lingkup penilaian hasil belajar
1. Penilaian Afektif
2. Penilaian Kognitif
3. Penilaian Psikomotor

2 Menganalisis penilaian autentik serta
mempresentasikan

Penilaian autentik
1. Pengertian penilaain autentik
2. Macam-macam penilaian autentik

3 Menganalisis dan merancang penilaian autentik
serta mempresentasikan

Penilaian autentik serta contoh penilaian autentik

4 Memahami teknik dan instrumen penilaian
hasil belajar dalam pelaksanaan evaluasi

Tekhnik dan Instrumen Penilaian
1. Macam-macam instrument penilaian (tes dan non
tes)

2. Cara pengolahan penilaian sikap (observasi,
penilaian diri, teman sejawat, jurnal)

3. Cara pengolahan penilaian psikomotor
5 Merancang dan menganalisis penilaian hasil

belajar dalam pelaksanaan evaluasi
1. Merancang instrumen penilaian (tes dan non tes)
2. Mengolah penilaian sikap (observasi, penilaian diri,
teman sejawat, jurnal)

3. Mengolah penilaian psikomotor
6 Memahami dan merancang instrumen penilaian

hasil belajar dalam pelaksanaan evaluasi
Kaedah penulisan soal dan kisi-kisi soal
1. Kaedah penulisan tes yang baik dan benar
2. Pengertian kisi-kisi soal
3. Cara membuat kisi-kisi soal

7 Memahami dan menganalisis kualitas alat ukur
evaluasi

Analisis instrumen penilaian pengetahuan (validitas)
1.Pengertian validitas
2.Macam-macam validitas
3.Cara menghitung validitas tes hasil belajar

8 Memahami dan menganalisis kualitas alat ukur
evaluasi

Analisis instrumen penilaian pengetahuan (reliabilitas)
1. Pengertian reliabilitas
2. Cara menghitung reliabilitas tes hasil belajar

9 Memahami dan menganalisis kualitas alat ukur
evaluasi

Analisis instrumen penilaian pengetahuan (daya
pembeda dan indeks kesukaran)
1. Pengertian daya pembeda dan indeks kesukaran
2. Cara menghitung daya pembeda dan indeks
kesukaran

10 Memahami dan menganalisis kualitas alat ukur
evaluasi

Analisis instrumen penilaian pengetahuan (efektifitas
option)
1. Pengertian efektifitas option
2. Pengertian option kunci dan option pengecoh dan
omit

3. Cara menentukan efektifitas option
11 Memahami cara menetapkan Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) dan
Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
1.Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
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No Capaian Mata Kuliah / Learning Outcomes
(LO)

Bahan Kajian

mempresentasikan 2.Rambu-rambu penetapan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM)

3.Langkah-langkah dalam menetapkan Kriteria
12 Merancang Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM)
Merancang KKM pada suatu sekolah

13 Memahami dan mengaplikasikan cara mengisi
laporan hasil belajar siswa.

Pengisian laporan hasil belajar

IV. PEMBAHASAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis

dalam sistem pendidikan (Rusman, 2011:1). Menurut Kemenristek Dikti (2016:3),

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan program studi. Dapat dilihat bahwa kurikulum pada

hakekatnya adalah seluruh upaya untuk menjalankan pembelajaran.

Pengembangan proses perkuliahan harus mengacu pada kurikulum.

Analisis kurikulum perlu dilakukan dalam pengembangan bahan ajar, seperti

handout berbasis penemuan ternimbing pada perkuliahan evaluasi proses dan

hasil belajar biologi.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa di STKIP

PGRI Sumatera Barat telah mengacu pada Kerangka Kualifkasi Nasional

Indonesia (KKNI). Hal ini dapat dilihat bahwa pada Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) telah mencantumkan kemampuan mahasiswa dalam pelaksanaan

perkuliahan yang disusun dalam bentuk capaian pembelajaran (learning

outcomes). Kemenristek Dikti (2016:1) menjelaskan bahwa KKNI merupakan

pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan

kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam

rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).

Capaian pembelajaran dikelompokkan menjadi unsur sikap, keterampilan

umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Kemenristek Dikti (2016:2) bahwa dengan telah terbitnya Standar Nasional

Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu

standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap,

ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan
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ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran

SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus

dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi

tersebut.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa materi pada mata kuliah terdiri atas 13

materi yang tingkat kesulitannya mudah, sedang dan sukar. Untuk 5 materi yang

sukar disebabkan karena belum ditemukannya metode yang tepat dalam proses

pembelajaran. Materi hitungan seperti analisis instrumen penilaian membutuhkan

metode terbimbing adar mahasiswa mampu belajar dan menemukan sendiri

pengetahuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penemuan terbimbing dalam

perkuliahan. Suherman (2003: 212) menjelaskan bahwa pengajaran dengan

metode penemuan berharap agar siswa benar-benar aktif belajar menemukan

sendiri bahan yang dipelajarinya.

Pembelajaran berbasis penemuan terbimbing ini dapat dikonversi dalam

bentuk handout berbasis penemuan terbimbing. Dengan menggunakan handout

ini, mahasiswa diarahkan untuk belajar mandiri dalam pengetahuan baru dengan

menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Mahasiswa belajar secara

mandiri tanpa mengharapkan seluruh materi ditransfer oleh dosen pengampu mata

kuliah dan menemukan sendiri konsep yang ada dengan handout penemuan

terbimbing yang akan dirancang.

V. SIMPULAN

Kesimpulan bahwa dari 13 bahan kajian didapatkan 5 materi yang sulit

dan diperlukan handout berbasis terbimbing.
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ABSTRACT

Based on the results of interviews with the lecturer of invertebrate taxonomic
subjects, she found problems in the practicum that students have difficulty in
describing invertebrate animals because invertebrates are objects that difficult to
examine. In order to assist students in discriminating, one of way is through
practicum activities using a scientific method based practice guide. This study
aims to produce a guide of invertebrate taxonomic practice for a valid student.
The model and procedure of research using Plomp model consists of initial
investigation stage, development stage or prototype making and assessment phase.
The research data on the validity of the development of the scientific guide of
invertebrate based taxonomic inquiry based on the validity questionnaire filled by
the validator. The results of the validity study got a score of 3.41. The conclusion
of this research is the result of the practice of invertebrate taxonomic inquiry
based on a scientific method for highly valid students.

Keywords: practical guide, scientific method, invertebrate taxonomic and validity

ABSTRAK

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dosen mata kuliah taksonomi
invertebrata ditemukan permasalahan dalam praktikum yaitu mahasiswa kesulitan
mendeskripsikan hewan. Agar membantu mahasiswa dalam mendeskrispsikan,
salah satunya adalah melalui kegiatan praktikum menggunakan penuntun
praktikum berbasis pendekatan saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan penuntun praktikum taksonomi invertebrata untuk mahasiswa yang
valid. Model dan prosedur penelitian menggunakan model Plomp terdiri dari
tahap investigasi awal, tahap pengembangan atau pembuatan prototype dan tahap
penilaian. Data penelitian validitas pengembangan penuntun praktikum
Taksonomi invertebrata berbasis pendektatan saintifik diperoleh dari angket
validitas yang diisi oleh validator. Hasil penelitian validitas memperoleh nilai 3,41.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dihasilkannya penuntun praktikum
taksonomi invertebrata berbasis pendekatan saintifik untuk mahasiswa yang
sangat valid.

Kata Kunci : penuntun praktikum, pendekatan saintifik, taksonomi invertebrata,
validitas
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I. PENDAHULUAN

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat

menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan

dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Guna mewujudkan lulusan yang profesional sesuai tujuan KKNI, diperlukan

pengembangan pada penetapan profil lulusan, rumusan capaian pembelajaran,

elemen kompetensi, bobot SKS, kegiatan pembelajaran, penilaian dan bahan ajar.

Pengembangan bahan ajar dapat dimulai dari mengembangkan penuntun

praktikum. Penuntun praktikum sangat menunjang terlaksananya kegiatan

praktikum. Sejalan dengan pendapat Sobiroh (2006:3) bahwa kegiatan praktikum

merupakan suatu kegiatan yang penting dalam proses pembelajaran. Kegiatan

ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan dalam silabus. Jika kegiatan praktikum tidak dilakukan sesuai

silabus, tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai oleh mahasiswa dan dapat

berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Untuk menunjang terlaksananya

kegiatan praktikum tersebut, maka sangat diperlukan adanya penuntun praktikum.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ditemukan

permasalahan dalam praktikum yaitu mahasiswa kesulitan mendeskripsikan

hewan invertebrata saat praktikum berlangsung. Hal ini terlihat pada saat

praktikum mahasiswa hanya mengandalkan pembimbing praktikum untuk

membantu mendeskripsikan hewan invertebrata. Hal lain juga diungkapkan oleh

dosen, penyebab kesulitan mahasiswa mendeskripsikan hewan invertebrata yaitu

kurangnya teori-teori pendukung dan gambar-gambar dalam penuntun praktikum

yang dapat membantu mahasiswa mendeskripsikan karakteristik hewan

invertebrata.

Permasalahan yang terdapat pada praktikum taksonomi invertebrata

tersebut memperlihatkan bahwa untuk membantu mahasiswa dalam

mendeskripsikan hewan invertebrata, mahasiswa sebagai praktikan harus

memberikan kontribusi kerja selama kegiatan praktikum. Pencapaian tujuan

praktikum akan sulit dilakukan jika mahasiswa tidak terbiasa melakukan kegiatan

proses sains sendiri. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk membiasakan
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mahasiswa melakukan proses sains, diantaranya melalui kegiatan praktikum yang

didukung oleh penuntun praktikum berbasis pendekatan saintifik. Hal ini

dikarenakan penuntun praktikum berbasis pendekatan saintifik merujuk pada

bukti-bukti dari objek yang di observasi, empiris dan terukur dengan prinsip-

prinsip penalaran yang spesifik.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and

development). Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model

pengembangan Plomp. Desain pengembangan Plomp memiliki tiga tahap atau

fase yaitu (1) tahap investigasi awal (preliminary research phase), (2) tahap

pengembangan atau pembuatan prototipe (prototyping phase), (3) tahap penilaian

(assesment phase).

Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif. Penskoran untuk

masing-masing digunakan dengan ketentuan sebagai berikut ini (Sudjana,

2005:89).

Nilai 4 = Sangat Sesuai (SS)

Nilai 3 = Sesuai (S)

Nilai 2 = Tidak Sesuai (TS)

Nilai 1 = Sangat Tidak Sesuai (STS)

Dari seluruh item yang diberikan, kemudian ditabulasikan dan dicari rata-

ratanya dengan menggunakan rumus:

R=

Keterangan : R = Rerata hasil penilaian validator

Vi = Skor hasil penilaian validator ke-i

n = Banyak validator

Untuk menentukan tingkat kevalidan penuntun praktikum taksonomi

invertebrata berbasis pendekatan saintifik digunakan kriteria sebagai berikut ini.

Bila rata-rata > 3,20 kriteria = sangat valid
Bila 2,40 < rata-rata ≤ 3,20 kriteria = valid
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Bila 1,60 < rata-rata ≤ 2,40 kriteria = cukup valid
Bila 0,80 < rata-rata ≤ 1,60 kriteria = kurang valid
Bila rata-rata ≤ 0,80 kriteria = tidak valid (Sudjana, 2005:89)

III. HASIL

Penuntun praktikum yang sudah dirancang, dilanjutkan dengan kegiatan

validasi oleh 4 orang pakar. Hasil validasi dan saran-saran perbaikan dari

validator digunakan untuk melakukan revisi penuntun praktikum. Pada Tabel 1

dapat dilihat rangkuman saran validator terhadap penuntun praktikum yang telah

dikembangkan.
Tabel 1. Hal-hal yang Diperbaiki pada Penuntun Praktikum berbasis Pendekatan Saintifik berdasarkan Saran

Validator
No Validator Saran
1 Dr. Abdurahman, M.Pd 1. Perbaiki kalimat pada kata pengantar.

2. Cek spasi.
3. Periksa EYD dan tanda baca

2 Dr. Darmansyah, ST., M.Pd 1. Samakan warna background berbasis pendekatan saintifik
dengan warna penuntun praktikum.

2. Samakan warna garis-garis autoshape identitas penuntun
dengan warna background penuntun praktikum.

3. Jangan menggunakan warna merah untuk kombinasi penuntun.
3 Dr. H. Jasmi, M.Si 1. Diperjelas kalimat pada setiap langkah pendekatan saintifik.

2. Pengenalan alat di buat dalam bentuk tabel.
3. Ganti kalimat pengenalan alat praktikum.
4. Ganti kalimat pengenalan bahan praktikum.
5. Sederhanakan kalimat fungsi setiap bahan.
6. Lihat kembali silabus untuk indikator.
7. Perbaiki kalimat tujuan praktikum.

4 Dr. Armein Lusi Z, M.Si 1. Cek kembali penulisan sp. tidak dimiringkan
2. Ganti gambar cumi-cumi dengan gambar asli.
3. Ganti gambar Batissa sp.
4. Perhatikan penulisan bahasa latin bekicot.
5. Perhatikan penulisan bahasa latin keong sawah.
6. Cek kembali penulisan.
7. Perhatikan penulisan bahasa latin.

Saran-saran tersebut dijadikan dasar untuk merevisi penuntun praktikum

yang dikembangkan dengan tujuan menghasilkan penuntun praktikum yang valid.

Data hasil validasi penuntun praktikum dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Validasi Penuntun Praktikum
No Kriteria Penilaian Skor Rata-rata Kriteria
1 Didaktik 3,65 Sangat valid
2 Konstruksi 3,50 Sangat valid
3 Teknik 3,13 Valid
4 Bahasa 3,31 Sangat valid

Rata-rata 3,41 Sangat Valid
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IV. PEMBAHASAN

Penuntun praktikum taksonomi invertebrata berbasis pendekatan saintifik

sudah memenuhi aspek didaktik dengan kriteria sangat valid. Hasil validasi

tersebut menunjukkan bahwa pokok bahasan yang disajikan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku diperguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Thoha

(2001:109-112) bahwa syarat didaktik berkenaan dengan proses menentukan

konsep-konsep yang benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Validitas konstruk juga dinyatakan sangat valid oleh validator, karena

penuntun praktikum berbasis pendekatan saintifik yang dikembangkan telah

memenuhi syarat-syarat penyusunan penuntun praktikum. Hal ini menunjukkan

penuntun praktikum yang dikembangkan telah memiliki tata tertib dan peraturan

keselamatan kerja di laboratorium, pengorganisasian materi secara sistematis,

kejelasan materi yang disajikan dan kegiatan praktikum disajikan sesuai dengan

tahap-tahap pendekatan saintifik. Selain hal tersebut, penuntun praktikum ini juga

memiliki tujuan praktikum yang jelas serta materi disajikan dalam penuntun

praktikum lebih menarik terutama konsep-konsep yang disampaikan dan disajikan

dengan gambar yang tepat, jelas dan berwarna. Hal ini sesuai dengan pendapat

Wayan (2010:782) ada beberapa komponen penyusun penuntun praktikum

yaitu:pengantar, tujuan, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, analisis dan

kesimpulan, rangkuman dari jawabannya permasalahan yang telah dianalisis.

Aspek teknis penuntun praktikum taksonomi invertebrata berbasis

pendekatan saintifik dikatakan valid. Artinya semua komponen pada syarat teknis

yang meliputi tulisan, gambar dan kegrafikaan sudah terpenuhi dengan baik dan

benar. Hal ini sesuai dengan pendapat Thoha (2001:109-112) aspek teknis

berkenan dengan penggunaan tulisan, gambar dan penampilan.

Aspek bahasa penuntun praktikum taksonomi invertebrata berbasis

pendekatan saintifik memiliki kategori sangat valid sesuai dengan penilaian dari

validator. Syarat bahasa ini berkaitan dengan penggunaan kata, ejaan dan tanda

baca, sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rahmawati (2013) bahasa yang komunikatif akan membuat

peserta didik mudah memahami materi pembelajaran.



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 351

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan

bahwa penuntun praktikum Taksonomi invertebrata berbasis pendekatan saintifik

untuk mahasiswa memiliki validitas dengan kategori sangat valid.
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ABSTRACT 

Student worksheet is a printed instructional materials in the form of sheets of 

paper containing the material, summary and instructions implementation of 

learning tasks that must be done by learners. In lessons at SMP N 1 Lengayang 

has been using worksheets, but LKS is not in accordance with the elements of true 

LKS like no study guide, support information, and view worksheets 

pembelajarann goal less draw. Based on the problems found then has done 

research on the design student worksheet (LKS) based Learning Cycle 5-E for 

junior high school students of class VIII. This study aims to determine worksheet 

based learning cycle 5-E. This study is the development of 4-D model comprising 

the steps define and design. Define phase analized curriculum and student. Design 

phase made interactive media. The result of the researched showed that student 

worksheet was designed by the lecture of STKIP PGRI West Sumatra is consist 

on curriculum and material. 

 

Keywords:  student worksheet, saintifik, define, design           
 

 

ABSTRAK 
 

Lembar kerja siswa adalah materi pembelajaran tercetak berupa lembaran kertas 

yang berisi materi, ringkasan dan instruksi pelaksanaan tugas belajar yang harus 

dilakukan oleh peserta didik. Dalam pelajaran di SMP N 1 Lengayang sudah 

menggunakan lembar kerja, namun LKS tidak sesuai dengan unsur LKS sejati 

seperti tidak ada panduan belajar, informasi pendukung, dan melihat lembar kerja 

pembelajarann kurang menarik. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan maka 

telah dilakukan penelitian pada rancangan lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

Learning Cycle 5-E untuk siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui siklus belajar berbasis lembar kerja 5-E. Penelitian ini merupakan 

pengembangan dari model 4-D yang terdiri dari langkah-langkah yang 

mendefinisikan dan mendesain. Tentukan kurikulum dan kurikulum yang 

dianalisis. Tahap perancangan membuat media interaktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lembar kerja siswa yang dirancang oleh dosen STKIP PGRI 

Sumatera Barat ini terdiri dari kurikulum dan materi. 

 

Kata kunci: lembar kerja siswa, saintifik, define, design 
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I. PENDAHULUAN 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud 

tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar dapat berupa 

buku, handout, modul, dan LKS. Salah satu bahan ajar yang sering digunakan 

oleh guru yaitu Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan lembaran-lembaran yang 

digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi 

tugas yang dikerjakan oleh siswa baik berupa soal maupun kegiatan yang 

dilakukan peserta didik (Adriantoni, 2016:112). Penggunaan LKS dalam proses 

belajar di sekolah dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk 

memperoleh prestasi belajar yang lebih baik, khususnya pada mata pelajaran 

biologi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi di SMAN 1 Lengayang 

didapatkan informasi bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut sudah 

menggunakan LKS, namun LKS yang digunakan yaitu LKS yang dijual 

dipasaran. LKS tersebut belum sesuai dengan unsur-unsur LKS yang benar seperti 

tidak adanya petunjuk belajar, informasi pendukung, tujuan pembelajaran dan 

tampilan LKS tersebut kurang menarik. Dalam proses pembelajaran LKS tersebut 

belum bisa memotivasi siswa untuk belajar, sehingga ketika siswa menggunakan  

LKS ini siswa cenderung langsung mengerjakan soal-soal latihan tanpa 

memahami materi terlebih dahulu. Salah satu materi yang dipelajari dengan 

menggunakan LKS di kelas X pada semester 1 yaitu virus.  

Pada materi virus ini, siswa diharapkan mampu menganalisis struktur dan 

replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat serta bahaya virus 

dalam kehidupan. Virus dikenal merugikan tapi juga mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan. Saat mempelajari materi virus siswa diharapkan dapat 

memahami konsep virus, sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam 

menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh virus. Untuk bisa 

menerapkan pembelajaran yang bermakna dan efisien dapat diterapkan dengan 

menggunakan suatu pendekatan dalam pembelajaran, salah satunya yaitu 

pendekatan saintifik. 
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Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif memahami konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan  mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang 

ingin diketahui), merumuskan pertanyaan (merumuskan hipotesis), 

mencoba/mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi 

menganalisis mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.  

Penelitian ini telah dilakukan oleh Rahma (2015) dengan judul 

“Pengembangan LKS dengan Pendekatan Saintifik pada Materi Protista untuk 

SMA Kelas X Sesuai dengan Kurikulum 2013” menunjukkan bahwa hasil dari uji 

validitas dan praktikalitas dihasilkan LKS yang valid dan praktis, sehingga 

dengan adanya LKS ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi 

peserta didik untuk belajar secara mandiri tanpa dibimbing oleh guru.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, dengan model 

prosedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif yang 

menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan suatu 

produk atau pun memperbaharui produk yang sudah ada. Penelitian ini 

dilaksanakan di STKIP PGRI Sumatera Barat dan di SMAN 1 Lengayang pada 

semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. 

  Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah 4-D models. Prosedur 

penelitian pengembangan meliputi 4 tahap pengembangan, akan tetapi penelitian 

ini dilakukan sampai tahap develop yaitu pada tahap validitas dan praktikalitas. 

  Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan tahap define. Tahap ini 

dilakukan penetapan syarat-syarat pembelajaran dengan menganalisis SK dan 

batasan materi pelajaran yang akan digunakan pada LKS yang akan 

dikembangkan. Tahap ini dilakukan dalam beberapa langkah yaitu: 

A. Analisis Ujung Depan 

Tujuan analisis ujung depan ini adalah untuk mengetahui masalah dasar. 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan guru dan melakukan 
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penyebaran angket kepada siswa di SMAN 1 Lengayang bertujuan untuk 

memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran 

biologi sehingga dibutuhkan pengembangan bahan ajar.  

B. Analisis Siswa 

Analisis siswa dilakukan dengan menelaah karakteristik siswa yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Karakteristik tersebut meliputi tentang 

pendapat siswa tentang materi virus, usia, dan warna kesukaan siswa. Untuk 

mengetahui karakteristik siswa tersebut, peneliti melakukan penyebaran angket 

karakteristik kepada siswa. Dengan mengetahui dan memahami karakteristik yang 

dimiliki siswa dapat dijadikan gambaran untuk merancang LKS berbasis Saintifik.  

 

C. Analisis Tugas. 

  Analisis tugas adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi materi 

pelajaran. Analisis tugas dilakukan dengan merinci isi materi ajar dalam bentuk 

analisis struktur isi, analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. 

1. Analisis Struktur Isi 

KI 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli,(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

KI3. Memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4.Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangannya dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

2. Kompetensi Dasar 

1.4   Menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek 

kesehatan masyarakat 

1.5   Melakukan kampanye  tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama 

bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media 

informasi. 
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3. Menentukan Indikator 

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 3.4  

3.4.1 Mengidentifikasi ciri-ciri dan sifat virus secara umum 

3.4.2 Mengidentifikasi struktur virus T   melalui gambar 

3.4.3 Mengelompokkan virus berdasarkan asam nukleat dan  berdasarkan 

tempat dimana ditemukan  

3.4.4 Menjelaskan replikasi virus secara litik dan lisogenik 

3.4.5 Menjelaskan peran virus yang menguntungkan dan merugikan kehidupan 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 4.4 

4.4.1 Membuat poster tentang cara menghindari diri dari bahaya vitus. 

 

D. Analisis Konsep  

          Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi dan materi pelajaran yang 

dibutuhkan dalam pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik pada materi 

virus. Materi ini dibuat berdasarkan indikator yang telah dirumuskan. Pada 

analisis konsep ini dapat dilihat dari KI, KD dan indikator yang nantinya akan 

didapatkan konsep-konsep utama yang terdapat pada materi virus. Konsep-konsep 

yang terdapat pada materi virus ini pengertian virus, reproduksi virus, dan peranan 

virus dalam kehidupan.  

  

E. Analisis Tujuan pembelajaran 

Perumusan tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk merancang LKS yang 

dikembangkan. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan sebagai berikut. 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian virus melalui LKS 

2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri virus melalui LKS 

3. Siswa dapat menjelaskan sifat virus melalui LKS 

4. Siswa dapat menjelaskan struktur virus T melalui LKS 

5. Siswa dapat mengelompokkan virus berdasarkan asam nukleat melalui 

LKS 

6. Siswa dapat mengelompokkan virus berdasarkan tempat dimana 

ditemukan melalui LKS 

7. Siswa dapat menjelaskan tahapan replikasi virus secara litik melalui LKS 

8. Siswa dapat menjelaskan tahapan replikasi virus secara lisogenik  melalui 

LKS 

9. Siswa dapat menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dalam 

kehidupan melalui LKS 

10. Siswa dapat menjelaskan peranan virus yang merugikan  dalam kehidupan 

melalui LKS. 

11. Siswa dapat membuat poster cara menghindari diri dari bahaya virus 

melalui LKS 
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Setelah melakukan tahap define, tahap selanjutnya adalah design. Tahap 

ini bertujuan untuk menyiapkan materi pelajaran. Hal ini dimulai setelah tujuan-

tujuan pembelajaran dibuat. 

Langkah-langkah perancangan LKS adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis kurikulum. 

2. Menentukan judul LKS dan sesuaikan dengan KD, serta materi pokok yang    

   akan dipakai.  

3. Pemilihan format:  

a. Cover 

b. Kata Pengantar 

c. Daftar isi dan Daftar Gambar 

d. Bagian Isi.  

e. Tahapan Learning Cycle 5-E 

 

 

III. HASIL  

A. Desain LKS 

27 orang siswa didapatkan hasil sebanyak 96,3% siswa suka dengan 

pembelajaran biologi, 70,4% siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

biologi, 66,7% siswa menganggap materi biologi bersifat hafalan, 77,8% siswa 

pernah menggunakan LKS dalam pembelajaran biologi, 59,25% siswa 

mengatakan isi LKS tersebut mudah dipahami, 22,2% siswa sudah pernah 

menggunakan LKS  dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 2013 

dan 100 % siswa setuju jika disediakan LKS dengan pendekatan saintifik sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

Dengan mengetahui dan memahami karakteristik yang dimiliki oleh siswa 

maka dirancang media pembelajaran yang memiliki unsur-unsur tersebut, Dan 

dilakukan pemilihan format: 

1. Cover 

  Pada bagian cover terdiri dari identitas bahan ajar yaitu LKS berbasis 

Saintifik, judul materi yaitu Virus untuk sekolah menengah keatas (SMA), 

satuan pendidikan yaitu SMA, identitas siswa, identitias penulis disertai 

gambar pendukung yang terdiri dari pokok bahasan materi. Gambar pada 

LKS ini untuk mewakili dan menggambarkan isi dari materi yang disajikan 

didalam LKS.  

2. Kata Pengantar 
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Halaman kata pengantar berisikan ucapan rasa syukur penulis kepada 

Allah SWT. 

3. Daftar Isi dan Daftar Gambar 

Pada daftar isi dan daftar gambar terdapat petunjuk bagi siswa untuk 

melihat daftar materi pelajaran dan halaman materi yang dinginkan dalam 

LKS 

4. Bagian isi LKS 

Bagian dari isi LKS berisi tentang penjabaran dari SK, KD, indikator 

serta tujuan dari pembelajaran. 

5. Tahapan Learning Cycle 5-E 

Mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), 

merumuskan pertanyaan (merumuskan hipotesis), mencoba/mengumpulkan 

data (informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi menganalisis 

mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

6.  Evaluasi 

       Adanya soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa. 

7. Daftar Pustaka. 

      Referensi dari buku sumber yang relevan. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Dilihat dari aspek kegrafikaan yaitu berkaitan dengan tampilan LKS 

termasuk  kriteri dengan nilai rata-rata  90%. LKS berbasis Saintifik sudah 

memenuhi aspek kegrafikaan  yaitu dari segi bentuk dan ukuran huruf dalam LKS 

sudah serasi dan menarik, tampilan cover serta tata letak isi, gambar  maupun 

desain tampilan LKS secara keseluruhan sudah menarik. Penggunaan LKS dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi  yang diberikan serta lebih mengaktifkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran serta memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada  peserta didik 

(Prastowo, 2011:205). 

Dengan penyajian gambar dalam LKS dan soal-soal dapat membantu 

siswa memahami materi pelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Gambar berfungsi sebagai hiasan dalam LKS dan dapat membuat bahan ajar 

semakin menarik dan mengurangi kebosanan bagi peserta didik (Prastowo, 

2011:99). Kesan dan saran siswa juga menunjukkan bahwa siswa sangat senang 

belajar dengan menggunakan LKS tersebut karena disertai dengan gambar-

gambar yang berwarna dan sesuai dengan bentuk gambar aslinya sehinggga dapat 

menarik minat baca siswa. 

Dilihat dari aspek kegrafikaan, LKS berbasis Saintifik termasuk kriteria 

dengan nilai rata-rata 87,2%. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dewi 

(2014) bahwa dari segi bentuk dan ukuran huruf dalam LKS sudah serasi dan 

menarik, tampilan cover serta tata letak isi, gambar  maupun desain tampilan LKS 

secara keseluruhan sudah menarik. yaitu memiliki warna yang jelas. 

 

V.   KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

LKS berbasis saintifik pada materi virus untuk sekolah menengah atas (SMA) 

sudah memiliki kriteria yang menarik. Dan peneliti menyarankan agar peneliti 

lain dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui efektifitas penggunaan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis saintifik pada materi virus. Dan dapat 

mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis saintifik pada materi lain 

yang dapat dijadikan media atau alat bantu dalam proses pembelajaran. 
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ABSTRACT

The learning process at SMA N 2 Bayang show that students are less able to
understand the biology learning, because the learning process is focused on the
teacher, the learning methods question and answer. This study aims to find out the
application of Discovery Learning with media power point to cognitive learning
outcomes of biology of grade XI students of high school 2 Bayang district Pesisir
Selatan of the academic year 2016/2017. The type of this research is experimental
research with randomized control-group postesst only design. Sampling is done
by purposive sampling technique, where class XI IPA 5 as experiment class and
class XI IPA 2 as control class. Data were analyzed by using test-t. The
instrument used is the objective test. The result of the research showed that the
cognitive value in the experimental class had higher than the control class that is
75,10 and 68,47. From the hypothesis test it is found that Tcount = 2,73 and Ttable =
1,67. Based on this research that has been done can be concluded that the
application of Discovery Learning with media power point can improve cognitive
learning outcomes class XI IPA high school 2 Bayang district Pesisir Selatan.

Keywords : cognitive, Discovery Learning, result

ABSTRAK

Proses pembelajaran di SMA N 2 Bayang menunjukkan bahwa siswa kurang
mampu dalam memahami pembelajaran biologi, karena proses pembelajaran
terfokus pada guru, metode pembelajaran yaitu ceramah dan tanya jawab.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
Discovery Learning disertai media power point terhadap hasil belajar kognitif
biologi siswa kelas XI IPA SMA N 2 Bayang kabupaten Pesisir Selatan tahun
pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan
desain penelitian randomized control-group posttest only design. Populasi adalah
seluruh siswa biologi kelas XI IPA. Pengambilan sampel dilakukan dengan
teknik purposive sampling, dimana kelas XI IPA 5 sebagai kelas eksperimen dan
kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Data dianalisis dengan menggunakan uji-t.
Instrument yang digunakan adalah tes objectif. Hasil penelitian yang dilakukan
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pada kelas sampel didapatkan bahwa nilai kognitif pada kelas eksperimen
memilki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu
75,10 dan 68,47. Dari uji hipotesis didapatkan bahwa thitung = 2,73 dan ttabel = 1,67
maka hipotesis diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning disertai
media power point dapat meningkatkan hasil belajar kognitif kelas XI IPA SMA
N 2 Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci : kognitif, Discovery Learning, hasil

I. PENDAHULUAN

Biologi berperan penting dalam menunjang ilmu pengetahuan, biologi

juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kualitas

pembelajaran biologi perlu ditingkatkan. Guru harus berusaha melibatkan siswa

secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat siswa

dalam pembelajaran. Semakin banyak keterlibatan siswa dalam belajar maka akan

semakin besar bagi siswa untuk dapat memahami pembelajaran yang diberikan

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan observasi di SMA N 2 Bayang, proses pembelajaran

menunjukkan bahwa siswa kurang mampu dalam memahami pembelajaran

biologi, karena proses pembelajaran terfokus pada guru, metode pembelajaran

yaitu ceramah dan tanya jawab. Dalam proses pembelajaran, siswa cenderung

diam hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru dan ketika guru

memberikan pertanyaan hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan

dari guru. Sehingga siswa masih banyak yang kurang memahami materi. Salah

satu materi yang sulit pada kelas XI IPA semester 2 yaitu materi tentang sistem

pernapasan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan perubahan

model pembelajaran yang digunakan guru. Salah satu model pembelajaran yang

dapat digunakan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Model

Discovery Learning ini merubah kondisi belajar yang pasif menjadi lebih aktif.

Dimana siswa menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri sehingga hasil yang

diperoleh tidak akan mudah dilupakan oleh siswa.

Menurut Supardi (2013: 204) Discovery Learning merupakan model

pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk belajar mencari dan

menemukan sendiri. Kelebihan model Discovery Learning yaitu dapat
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meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, dapat

meningkatkan motivasi, mendorong keaktifan siswa, dan dapat menemukan

informasi sendiri.

Selain menggunakan model pembelajaran yang tepat, dalam proses

pembelajaran juga sangat membutuhkan sebuah media pembelajaran. Salah satu

media yang dapat digunakan adalah media power point.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui penerapan model pembelajaran Discovery Learning disertai media

power point terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa kelas XI IPA SMA N 2

Bayang Kabupaten pesisir selatan tahun pelajaran 2016/2017.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian

ini menggunakan dua kelas sampel. Rancangan penelitian yang digunakan adalah

randomized control-group posttest only design. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh kelas XI IPA SMA N 2 Bayang. Teknik pengambilan sampel

adalah purposive sampling. Dimana kelas XI IPA 5 sebagai kelas eksperimen dan

kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen dengan

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning disertai media power

point, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan metode diskusi dan tanya

jawab. Kemudian dilakukan tes akhir untuk melihat hasil belajar pada kedua kelas

sampel.

Instrument penelitian yang digunakan adalah validitas tes, reliabilitas tes,

daya pembeda dan indeks kesukaran soal. Teknik analisis data adalah uji

normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.

III. HASIL

Data tes hasil belajar siswa dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Hasil belajar pada ranah kognitif

Berdasarkan gambar diatas terlihat nilai rata-rata kelas eksperimen adalah

75,10 dan kelas kontrol 68,47. Uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol didapatkan L0 Lt dimana pada kelas eksperimen L0 = 0,0785 dan Lt =

0,159 dan pada kelas kontrol L0 = 0,0999 dan Lt = 0,152 yang berarti data

berdistribusi normal. Uji homogenitas dengan Fhitung Ftabel dimana Fhitung =1,24 dan

Ftabel = 1,84berarti varian data homogen. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji

homogenitas dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t, maka

didapatkan hasil Thitung = 2,73 dan Ttabel = 1,67, maka hipotesis diterima karena

Thitung lebih besar dari Ttabel.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa hasil belajar biologi siswa

kelas eksperimen berpengaruh lebih baik daripada kelas kontrol. Ini menunjukkan

model pembelajaran Discovery Learning disertai media power point memiliki

dampak posistif terhadap hasil belajar biologi siswa, hal ini dapat dilihat dari nilai

rata-rata kelas eksperimen yaitu 75,10, sedangkan pada kelas kontrol 68,47.

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran

Discovery Learning disertai media power point dimana dengan model

pembelajaran ini siswa dituntut untuk mencari dan memecahkan permasalahan

yang didapatkan dari mengamati power point. Melalui power point ini dapat
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memotivasi siswa dalam membuat pertanyaan dan mengumpulkan data dari

sumber yang relevan mengenai pertanyaannya, dengan siswa menemukan sendiri

mereka akan lebih mudah mengingat dan memahami pokok-pokok permasalahan

itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar dan berfikir siswa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Supardi (2013 : 204) dengan strategi Discovery

pengetahuan dan kecakapan siswa akan lebih berkembang serta dapat

menumbuhkan motivasi instrinsik, karena siswa merasa puas atas usahanya

menggali permasalahan dan mencari pemecahannya sendiri.

Pada kelas eksperimen ini setiap siswa membuat sebuah pertanyaan yang

relevan dengan tujuan pembelajaran, dengan siswa membuat sebuah pertanyaan

ini dapat membuat semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran,

membuat siswa berani dalam mengeluarkan pendapatnya dan mengemukakan

hasil penemuan yang telah mereka temukan, selain itu siswa juga bertanggung

jawab memecahkan perma-salahan dalam kelompoknya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Uno (2011 : 76) yaitu keterlibatan aktif dengan objek-objek pem-

belajaran dapat mendoring motivasi siswa untuk dapat berfikir, menganalisa,

menyim-pulkan dan menemukan pemahaman konsep baru dan

mengintegrasikannya dengan konsep yang sudah mereka ketahui sebelumnya.

Sedangkan pada kelas kontrol proses pembelajarannya menggunakan

metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Dengan metode diskusi dan tanya

jawab ini siswa hanya berdiskusi dalam kelompok yang homogen. Pada kelas

kontrol kebanyakan siswa jarang dan tidak berani bertanya kepada guru meskipun

ada materi yang tidak dipahaminya. Kelemahan pembelajaran dikelas kontrol

yaitu siswa kurang aktif, hanya siswa yang berkemampuan tinggi saja yang

berkeinginan untuk belajar serius, interaksi siswa dengan guru kurang, siswa

hanya memperhatikan guru. Pada saat berdiskusi masih banyak siswa yang main-

main dan kurang berkomunikasi secara baik dengan teman dan gurunya pada saat

proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran kurang terlaksana dengan

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lie (2002 : 34) bahwa keberhasilan suatu

kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling

mendengar-kan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka.
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Kelas eksperimen mengguna-an media power point. Penggunaan media

power point dapat membantu guru dalam merangsang pemikiran siswa untuk

timbul-nya suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2014 :

19) bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa

pengaruh psikologis terhadap siswa. Sementara pada kelas kontrol proses

pembelajarannya tidak disertai dengan media pembelajaran, siswa hanya

mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan anggota

kelompoknya, sehingga siswa kurang kreatif dan kurang termotivasi dalam

mengikuti proses pembelajaran. Menurut Lufri (2007 : 112) tanpa media,

penyajian materi pelajaran menjadi kurang menarik, bahkan materi menjadi sulit

dipahami dan membosankan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

penerapan model pembelajaran Discovery Learning disertai media power point

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas XI IPA SMA N 2 Bayang

Kabupaten Pesisir Selatan.
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VALIDITY PRACTIC GUIDANCE OF ANIMAL PHYSIOLOGY BASED
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VALIDITAS PENUNTUN PRAKTIKUM FISIOLOGI HEWAN BERBASIS
SAINTIFIK UNTUK MAHASISWA
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ABSTRACT

Practic is a learning process that aims to strengthen the student's knowledge of the
theories they learned in lectures. The implementation of practic activity requires
practical guidance as a tool for students in developing science process during the
activity. This research activity aims to describe the process of developing a valid.
The approach used in this development is the scientific approach. This study used
Plomp development model which consists of a preliminary investigation stage, the
stage of prototyping and assessment phase. The data collection instrument used a
questionnaire validity. The research of development practic guidance of animal
physiology based on scientific for students obtained a very valid results with a
value of 3.46.

Keywords: practic guide, validity

ABSTRAK

Kegiatan praktikum merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk
memantapkan pengetahuan mahasiswa tentang teori-teori yang mereka pelajari
dalam perkuliahan. Pelaksanaan kegitan praktikum membutuhkan penuntun
praktikum sebagai alat bantu mahasiswa dalam mengembangkan proses sains
selama kegiatan berlangsung. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan proses pengembangan penuntun praktikum yang valid. Salah
satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan ini adalah pendekatan
saintifik. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Plomp yang terdiri
dari tahapan investigasi awal, tahap pembuatan prototipe dan tahap penilaian.
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket validitas
penuntun praktikum. Hasil penelitian pengembangan penuntun praktikum
fisiologi hewan berbasis saintifik untuk mahasiswa didapatkan hasil sangat valid
dengan nilai 3,46.

Kata kunci: penuntun praktikum, validitas
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I. PENDAHULUAN

Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Sumatera Barat sudah mengacu

pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dibuktikan dengan

adanya pengembangan pada penetapan visi dan misi, rumusan capaian

pembelajaran (learning outcomes), profil lulusan, bobot SKS, silabus, RPS,

evaluasi pembelajaran dan bahan ajar. Program Studi Pendidikan Biologi dalam

capaian kompetensi membekali mahasiswa dengan mata kuliah wajib dan mata

kuliah penunjang.

Fisiologi hewan merupakan matakuliah wajib yang harus diambil oleh

mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi pada semester V. Fisiologi hewan

adalah cabang ilmu sains proses, artinya untuk memperoleh sebuah pengetahuan

dibutuhkan proses yang sistematis dan empiris. Salah satu cara memperoleh

pengetahuan secara sistematis dan empiris serta keahlian aplikatif maka perlu

dilakukan kegiatan praktikum di laboratorium (Rustaman, 2005:74).

Kegiatan praktikum fisiologi hewan bertujuan agar mahasiswa mampu

memahami konsep, prinsip dan mekanisme fisiologis serta regulasi pada semua

tingkatan organisme. Menurut Sumintono dkk, (2010:121) untuk memahami

mekanisme mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan proses sains, berpikir

kreatif, berpikir kritis, memiliki keterampilan menganalisis data,

mengkomunikasikan hasil, menumbuhkan sikap positif dan minat, kemampuan

bekerja sama dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Disamping itu

juga diperlukan penuntun praktikum yang dapat menunjang mahasiswa dalam

melakukan kegiatan praktek di laboratorium.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa penuntun praktikum

yang digunakan belum memiliki suatu pendekatan. Sedangkan pendekatan sangat

penting dalam sebuah penuntun praktikum. Menurut Hosnan (2014:32)

pendekatan memiliki peranan penting sebagai titik tolak atau sudut pandang

tentang terjadinya proses yang sifatnya umum, di dalamnya mewadahi,

menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan

teoritis tertentu.

Berdasarkan masalah di atas, maka dirancang penuntun praktikum

fisiologi hewan berbasis saintifik. Penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis
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saintifik adalah penuntun praktikum yang dirancang sedemikian rupa agar

mahasiswa secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui

tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan

(Wijawanti, 2014:104). Adapun kegiatan yang berlangsung dalam penuntun

fisiologi hewan berbasis saintifik adalah: 1) mengamati, merupakan suatu

kegiatan mengamati objek atau literatur yang disajikan dalam penuntun praktikum

atau mahasiswa membaca sumber lain. 2) menanya, merupakan kegiatan

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang mereka peroleh atau amati. 3)

mencoba, merupakan kegiatan melakukan suatu percobaan untuk memperoleh

pemahaman dan bukti-bukti dari hasil literatur yang mereka baca. 4) menalar,

merupakan kegiatan menganalisis hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah

dilakukan. 5) mengkomunikasikan, merupakan kegiatan mempresentasikan hasil

telaah yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan, sehingga memperoleh

kesimpulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian adalah

mengungkapkan validitas penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik

untuk mahasiswa.

II. METODE PENELITIAN

Model pengembangan yang digunakan adalah model model Plomp,

dimana terdiri dari tiga tahapan: tahapan investigasi awal (preliminary research

phase), tahapan prototipe (prototype phase), dan tahapan penilaian (assesment

phase). Instrumen validasi penuntun berupa daftar pernyataan yang diberikan

kepadapakar untuk memberikan respon yang sesuai dengan pendapat pakar.

Aspek yang dinilai dalam validasi berupa, syarat didaktik, konstruk, teknis dan

bahasa.

Analisis data menggunakan rumus:

n

Keterangan:
R = Rerata hasil penilaian validator
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Vi = Skor hasil penilaian validator ke-i
N = Banyak validator

Untuk menentukan tingkat kevalidan penuntun praktikum fisiologi hewan

berbasis saintifik digunakan kriteria sebagai berikut ini.

Bila rata-rata > 3,20 = sangat valid
2,40 sampai 3,20 kriteria = valid
1,60 sampai 2,40 kriteria = cukup valid
0,80 sampai 1,60 kriteria = kurang valid
Bila rata-rata ≤ 0,80 = tidak valid
(Sudjana, 2005:89).

III. HASIL

Hasil validitas penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik dapat

dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Validasi Penuntun Praktikum Fisiologi Hewan Berbasis Saintifik
No Kriteria Penilaian Jumlah Rata-rata Validasi Kategori
1 Syarat Didaktik 7 3,5 Sangat Valid
2 Syarat Konstruk 66 3,47 Sangat Valid
3 Syarat Teknis 70 3,5 Sangat Valid
4 Syarat Bahasa 27 3,37 Sangat Valid

Jumlah Keseluruhan 170
Rata-rata 3,46 Sangat Valid

Meskipun hasil yang diperoleh sangat valid, ada beberapa masukan dari

validator: 1. Dr. Dwi Hilda Puteri, M. Biomed., a) menyarankan landasan teori

yang diggunakan harus jelas dari buku, atau jurnal. b) tambahkan pada bagian

awal tentang kegiatan saintifik. c) konsistensi dalam menuliskan landasan teori. 2.

Dr. Darmansyah, M.Pd,. a) menyarankan gambar pada cover diperhalus, b)

perhatikan penggunaan ukuran huruf. c) tambahkan pengenalan penuntun

praktikum. 3. Dr. Abdurrahman, M.Pd., a) menyarankan setiap kalimat akhiri

dengan tanda baca. b) penulisan kalimat ada yang kurang tepat.

IV. PEMBAHASAN

Validitas penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik akan

dinilai empat aspek yaitu aspek didaktik, konstruk, teknis dan bahasa.
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A. Aspek Didaktik

Pada aspek didaktik, penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis

saintifik dinyatakan sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa penuntun

praktikum yang dikembangkan sudah sesuai dengan kurikulum yang digunakan di

STKIP PGRI Sumatera Barat, sesuai dengan silabus, sesuai dengan capaian

pembelajaran (learning outcome) dan materi yang disajikan sudah memberikan

informasi terhadap kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Hal ini sesuai

dengan yang diungkapkan Arikunto (2012:67) bahwa sebuah produk dikatakan

valid secara didaktik apabila memiliki kesesuaian antara materi yang

dikembangkan dengan kurikulum yang ada. Hal serupa juga diungkapkan Haviz

(2013:33) bahwa validitas didaktik dikatakan valid apabila produk yang

dikembangkan berdasarkan kurikulum yang relevan atau produk yang dihasilkan

berdasarkan rasional teoritik yang kuat.

B. Aspek Konstruk

Pada aspek konstruk, penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik

dinyatakan sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa penuntun praktikum yang

dikembangkan sudah terintegrasi pada kegiatan saintifik yaitu, mengamati,

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Menurut Sukardi (2012:33)

validasi konstruk merupakan suatu sifat yang tidak dapat diobservasi, tetapi kita

dapat merasakan pengaruhnya melalui salah satu indera kita. Menurut Haviz

(2013:33), validasi konstruk merupakan suatu kegiatan untuk memeriksa dan

menilai, apakah suatu produk yang dihasilkan sudah memiliki komponen-

komponen yang diharapkan dan langkah-langkah yang mengarah pada pencapaian

tujuan pembelajaran.

C. Teknis

Pada aspek teknis, penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik

dinyatakan sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa penuntun praktikum yang

dikembangkan memiliki tulisan yang mudah dibaca, gambar yang dapat

menambah pemahaman mahasiswa dan warna yang yang menarik minat belajar

mahasiswa. Menurut Daryanto (2010:19-20), dalam membuat sebuah media

visual, unsur-unsur yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan titik-titik, garis-

garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan dan simbol-simbol.
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D. Bahasa

Pada aspek bahasa, penuntun praktikum fisiologi hewan berbasis saintifik

dinyatakan sangat valid. Hal ini membuktikan bahwa penuntun praktikum yang

dikembangkan memiliki tulisan yang mudah dipahami, tidak memiliki makna

yang ganda dan sesuai dengan pemakaian kaidah penulisan baik dan benar.

Menurut Sanjaya (2008:82), untuk menyampaikan suatu pesan diperlukan

kemampuan seseorang dalam menuliskan kalimat yang baik dengan gaya bahasa

yang mudah dipahami.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan penuntun fisiologi hewan

berbasis saintifik diperoleh hasil sangat valid, dengan demikian produk hasil

pengembangan dapat dilanjutkan ujicoba praktikalitas dan efektivitas.
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ABSTRACT

Heredity is the inheritance of traits from one generation to the next. This topic
discuss about monohybrid cross, dihybrid cross and modification of Mendel ratio.
In classroom learning process of Grade XII at MAN 2 Padang, there is no media
that is capable to visualize the process of how crosses occur and why there can be
modifications to the Mendel law, because the available media has not well
described the contents of heredity materials. This research aims to determine
instructional requirements in the development of learning media of hereditary
materials. The research is a development research using Four-D (4-D) model
consisting of 4 stages: define phase, design phase, develop phase and disseminate
phase. This study was conducted on the define phase stage. From the result of
curriculum analysis, to reach the standard of competence and basic competence
which students must have in this heredity material, 15 indicators of competency
achievement for 27 learning objectives presented in 13 learning materials are
developed. The result of the curriculum analysis is used as a consideration in
designing learning media of hereditary materials.

Keywords: curriculum analysis, heredity, media development

ABSTRAK

Hereditas merupakan transmisi ciri dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Materi ini menyajikan persilangan monohibrid, persilangan dihibrid dan
modifikasi rasio mendel. Pada proses pembelajaran di kelas XII MAN 2 Padang,
belum ada media yang mampu untuk memvisualisasikan bagaimana proses
persilangan berlangsung dan kenapa bisa terjadi modifikasi terhadap hukum
mendel, karena media yang tersedia belum mendeskripsikan dengan baik isi
materi hereditas ini. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan dan menentukan
persyaratan instruksional dalam pengembangan media pembelajaran pada materi
hereditas yang dikembangkan. Penelitian merupakan penelitan pengembangan
dengan menggunakan model Four-D (4-D) yang terdiri atas 4 tahap yaitu: define
phase, design phase, develop phase dan disseminate phase. Penelitian ini
dilakukan pada define phase. Dari hasil analisis kurikulum, untuk mencapai
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standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa terhadap
materi hereditas ini, maka dikembangkan 15 indikator pencapaian kompetensi
untuk 27 tujuan pembelajaran yang disajikan dalam 13 materi pembelajaran. Hasil
dari analisis kurikulum tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
merancang media pembelajaran materi hereditas.

Kata kunci: analisis kebutuhan kurikulum, hereditas, pengembangan media

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, maka

guru harus mampu berperan menjadi desainer pembelajaran. Seorang desainer

pembelajaran dituntut untuk dapat merancang pembelajaran dengan memanfaat

berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran

berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu guru harus merancang

media yang sesuai agar siswa memperoleh pengalaman belajar, sebab hakikatnya

adalah proses perubahan perilaku berkat adanya pengalaman (Sanjaya, 2012: 61).

Pentingnya penggunaan media dalam proses pembelajaran karena media

mempunyai kelebihan yang mampu mengatasi kekurangan dalam proses

pembelajaran, misalnya mampu menyampaikan ulangan pesan yang sama secara

konsisten. Tapi tidak satupun media yang dapat sesuai untuk segala macam

kegiatan belajar. Oleh karena itu perlu dipilih media yang cocok, terutama dalam

materi hereditas.

Materi hereditas merupakan salah satu materi yang dipelajari di kelas XII

IPA SMA. Materi ini menyajikan tentang proses persilangan pada makhluk hidup

dan sifat yang diturunkan dari hasil persilangan yang dilakukan. Standar

kompetensi yang telah ditetapkan oleh pengembang kurikulum untuk

pembelajaran ini adalah memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas

serta implikasinya pada salingtemas. Untuk mencapai standar kompetensi ini

maka disusun kompetensi dasar yang harus dicapai siswa pada proses

pembelajaran. Menurut BSNP (2007:8) standar kompetensi merupakan kualifikasi

kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas

dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 374

Untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, maka

dalam proses pembelajaran disusunlah materi ajar yang sesuai dengan tuntutan

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tapi dalam pelaksanaannya ditemui

kesulitan saat menyajikan materi hereditas tersebut, yaitu materi hereditas

mempelajari berbagai macam bentuk persilangan dan banyak menggunakan soal,

baik soal yang menanyakan bagaimana proses terjadinya persilangan, soal

hitungan berapa kemungkinan keturunan yang mempunyai sifat dominan atau

resesif dari hasil persilangan tersebut, dan soal lainnya dalam materi tersebut.

Maka untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran dibutuhkan

media yang mampu memvisualisaikan materi tersebut dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan kurikulum terhadap

materi hereditas. Analisis kurikulum ini merupakan analisis ujung depan (front-

end analysis) dari tahap define model four-D. Menurut Thiagarajan, Semmel dan

Semmel (1974:6) tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan dan menentukan

persyaratan instruksional yang baik. Jadi hasil analisis kurikulum ini bermanfaat

untuk menetapkan dan menentukan persyaratan instruksional mengenai kriteria

media pembelajaran materi hereditas yang sesuai dengan tuntutan kurikulum

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efisien.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan pada tahp

define, yaitu menganalisis kebutuhan kurikulum terhadap materi hereditas. Untuk

menganalis kebutuhan kurikulum pada materi hereditas, maka digunakan metode

deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi hereditas, mempelajari transmisi ciri dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Studi ilmiah tentang hereditas yang merupakan salah satu materi

genetika, dimulai pada tahun 1860-an, ketika seorang biarawan Augustinian

bernama Gregor Mendel menyimpulkan prinsip dasarnya dengan menumbuhkan

kacang polong (Simon, Jane dan Jean. 2013: 146). Menurut Campbell dkk., (2013:

304) dalam hereditas, induk meneruskan kepada keturunan gen-gen diskret yang
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dipertahankan identitas dari generasi ke generasi. Materi hereditas yang dibahas

untuk siswa SMA kelas XII IPA ini adalah Hukum Mendel I (persilangan

monohibrid), Hukum Mendel II (persilangan dihibrid), modifikasi rasio Mendel,

tautan dan pindah silang, penentuan jenis kelamin, kelainan dan penyakit genetika

pada manusia dan perbaikan mutu genetik (Aryulina dkk., 2004:x). Pada

kurikulum, materi hereditas ini diajarkan dalam tatap muka sebanyak 12x45 menit.

Untuk menunjang proses pembelajaran materi hereditas ini agar tercapai

standar kompetensi dan komptenesi dasar, maka disusunlah kurikulum. Dalam

kurikulum aspek yang menunjang kurikulum adalah analisis standar kompetensi

(SK) dan analisis kompetensi dasar (KD). Standar kompetensi untuk pembelajaran

ini adalah: memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip hereditas serta

implikasinya pada salingtemas. Untuk mencapai standar kompetensi ini maka

dijabarkan menjadi lima kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi

dasar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

3. Memahami konsep dasar dan prinsip-
prinsip hereditas serta implikasinya pada
salingtemas.

3.1 Menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom.
3.2 Menjelaskan hubungan gen (DNA)-RNA-polipeptida

dan proses sintesis protein.
3.3 Menjelaskan keterkaitan antara proses pembelahan

mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat.
3.4 Menerapkan prinsip-prinsip hereditas dalam

mekanisme pewarisan sifat
3.5 Menjelaskan peristiwa mutasi dan implikasinya dalam

salingtemas

Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa pada materi hereditas

adalah KD 3.4, yaitu menerapkan prinsip-prinsip hereditas dalam mekanisme

pewarisan sifat. Agar penguasaan materi pola-pola hereditas dapat diukur untuk

menunjukkan ketercapaian KD 3.4, maka kompetensi dasar dirumuskan ke dalam

indikator pencapaian kompetensi, kemudian indikator pencapaian kompetensi

yang telah dirumuskan, dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran untuk masing-

masing kegiatan pembelajaran. Menurut Sagala (2007: 155) tujuan pembelajaran

merupakan titik awal yang sangat penting dalam pembelajaran, karena merupakan

komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan oleh guru dalam

pembelajaran, karena merupakan sasaran dalam proses pembelajaran. Pada Tabel
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2, dapat dilihat indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan materi

pembelajaran yang merupakan hasil perumusan dari KD 3.4.

Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran dan Materi Pembelajaran

Indikator Pencapaian Kompetensi Tujuan Pembelajaran
Materi

Pembelajaran

1. Menjelaskan hipotesa yang
diajukan Mendel tentang
pewarisan sifat.

2. Menerapkan Hukum Mendel
untuk menemukan ratio
perbandingan fenotipe
keturunannya.

3. Menerapkan Hukum Mendel
untuk menemukan ratio
perbandingan genotipe
keturunannya.

1. Siswa mampu menjelaskan hipotesa
yang diajukan Mendel tentang
pewarisan sifat.

2. Siswa mampu menerapkan Hukum
Mendel secara teoritis dan
menemukan ratio perbandingan
fenotipe keturunannya.

3. Siswa mampu menerapkan Hukum
Mendel secara teoritis dan
menemukan ratio perbandingan
genotipe keturunannya.

1. Prinsip-prinsip
hereditas

4. Menjelaskan hukum pemisahan
(segregasi), dikenal sebagai
Hukum Pertama Mendel dan
menerapkan penyilangannya
secara teoritis.

4. Siswa mampu menjelaskan hukum
pemisahan (segregasi), dikenal
sebagai Hukum Mendel I.

5. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis.

2. Hukum Mendel I
(persilangan
monohibrid)

5. Menjelaskan hukum berpasangan
secara bebas, dikenal sebagai
Hukum Kedua Mendel
(independent assortment) dan
menerapkan penyilangannya
secara teoritis.

6. Siswa mampu menjelaskan hukum
berpasangan secara bebas
(independent assortment), dikenal
sebagai Hukum Mendel II.

7. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis.

3. Hukum Mendel II
(persilangan
dihibrid)

6. Menjelaskan terjadinya
penyimpangan semu Hukum
Mendel dan aplikasinya.

8. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya penyimpangan semu
Hukum Mendel

9. Siswa mampu menjelaskan contoh
aplikasi Hukum Mendel terhadap
makhluk hidup.

4. Penyimpangan
semu Hukum
Mendel

7. Menjelaskan dominansi tidak
sempurna (incomplete
dominance), menerapkan
penyilangannya secara teoritis
dan membandingkannya dengan
hasil persilangan monohibrid.

10. Siswa d mampu menjelaskan
terjadinya dominansi tidak sempurna
(incomplete dominance),

11. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan monohibrid.

5. Incomplete
dominance

8. Menjelaskan kodominan,
menerapkan penyilangannya
secara teoritis dan
membandingkannya dengan
hasil persilangan monohibrid.

12. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa kodominan,

13. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan monohibrid.

6. Kodominan

9. Menjelaskan alel ganda,
menerapkan penyilangannya
secara teoritis dan
membandingkannya dengan
hasil persilangan monohibrid.

14. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa alel ganda,

15. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan monohibrid.

7. Alel ganda

10. Menjelaskan epistasis resesif
(kriptomeri), menerapkan
penyilangannya secara teoritis
dan membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

16. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa kriptomeri

17. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

8. Epistasis resesif
(kriptomeri)
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Indikator Pencapaian Kompetensi Tujuan Pembelajaran
Materi

Pembelajaran

11. Menjelaskan epistasis dominan,
menerapkan penyilangannya
secara teoritis dan
membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

18. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya epistasis dominan.

19. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

9. Epistasis dominan

12. Menjelaskan epistasis resesif
ganda (komplementer) ,
menerapkan penyilangannya
secara teoritis dan
membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

20. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa komplementer

21. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

10. Epistasis resesif
ganda
(komplementer)

13. Menjelaskan epistasis dominan
ganda (polimeri), menerapkan
penyilangannya secara teoritis
dan membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

22. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa polimeri

23. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

11. Epistasis dominan
ganda (polimeri)

14. Menjelaskan epistasis dominan
resesif, menerapkan
penyilangannya secara teoritis
dan membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

24. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya epistasis dominan resesif.

25. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

12. Epistasis dominan
resesif

15. Menjelaskan interaksi gen
(atavisme), menerapkan
penyilangannya secara teoritis
dan membandingkannya dengan
hasil persilangan dihibrid.

26. Siswa mampu menjelaskan
terjadinya peristiwa atavisme.

27. Siswa mampu menerapkan
penyilangannya secara teoritis dan
membandingkannya dengan hasil
persilangan dihibrid.

13. Interaksi gen
(atavisme)

Dari perumusan tujuan pembelajaran dari indikator pencapaian

kompetensi, maka disusunlah pokok-pokok materi pembelajaran secara sistematis

agar pembelajaran lebih terarah dan terorganisir. Menurut Hamalik (139: 2008),

materi atau bahan pembelajaran merupakan isi kurikulum yang sangat dekat

kaitannya dengan strategi instruksional. Bahan pembelajaran bukan semata-mata

berarti semua uraian yang tertera dalam buku sumber atau sumber cetak lainnya,

melainkan memiliki klasifikasi tertentu. Berdasarkan klasifikasi itulah, kemudian

guru memilih bahan ajar mana yang akan disajikan dalam perencanaan untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai

kerangka acuan. Bahan pembelajaran umumnya diklasifikasikan dalam tiga

bidang, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Hal ini sesuai dengan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai.

Pokok-pokok materi pembelajaran yang telah disusun secara sistematis

dan terfokus, dijadikan sebagai pertimbangan dalam merancang media
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pembelajaran pada materi hereditas, agar menjadikan pembelajaran lebih

bermakna. Menurut Sagala (2007: 155) setelah guru mempersiapkan rencana

pembelajaran, dan merumuskan tujuan umum pelajaran yang aakan dicapai, maka

langkah berikutnya adalah menyiapkan pokok-pokok materi dan bahan ajar dalam

kegiatan pembelajaran, menetapkan media dan alat pengajaran yang dapat

digunakan memperjelas dan mempermudah memahami materi pelajaran oleh

siswa yang disampaikan oleh guru.

Menurut Arsyad (2009: 2-3) media adalah bagian yang tidak terpisahkan

dari proses belajar mengajar, demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya

dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Diharapkan dengan adanya

media yang dapat mendukung kebutuhan kurikulum ini, maka siswa dapat belajar

dengan baik dan mampu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Menurut

Dimyati dan Mudjiono (1999: 25), dengan belajar maka kemampuan siswa

meningkat. Ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa semakin berfungsi.

Salah satu acuan sebagai landasan teori dalam mengembangkan media

pembelajaran agar standar kompetensi dan kompetensi materi hereditas tercapai

adalah kerucut pengalaman Dale (Dale’s cone of experience) (Dale, 1969). Untuk

memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi

siswa, Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang dianut secara luas untuk

menentukan alat bantu atau media yang sesuai agar siswa memperoleh

pengalaman belajar secara mudah. Menurut Sanjaya (2012: 68-69) dari kerucut

pengalaman Dale, siswa akan lebih konkrit memperoleh pengalaman langsung,

melalui benda-benda tiruan, pengalaman melalui drama, demonstrasi wisata dan

melalui pameran. Hal ini memungkinkan karena siswa dapat secara langsung

berhubungan dengan objek yang dipelajari, sedangkan siswa lebih abstrak

memperoleh pengetahuan melalui benda atau perantara seperti televisi, gambar

hidup/film, radio atau tape recorder, lambang visual, lambang verbal, tapi tidak

semua pengalaman belajar dapat diperoleh secara langsung. Dalam keadaan ini

media dapat digunakan agar lebih memberikan pengetahuan yang konkrit dan

tepat serta mudah dipahami. Dengan adanya kerucut penglaman Dale, maka dapat

diketahui bagaimana kriteria media yang bisa menyampaikan materi dengan baik

dan cocok digunakan dalam proses pembelajaran.
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Menurut Sagala (2007: 156) dewasa ini tujuan pembelajaran telah berpusat

kepada siswa, keberhasilan pembelajaran lebih banyak dinilai dari seberapa jauh

perubahan tingkah laku yang diharapkan terhadap siswa, sehingga tujuan

pembelajaran yang berpusat pada siswa dirasakan dapat memberikan petunjuk

yang terarah bagi perkembangan alat evaluasi, pemilihan materi dan kegiatan

pembelajaran, penetapan media dan alat pengajaran.

Media yang dianggap cocok berdasarkan tujuan pembelajaran materi

hereditas ini adalah media yang dapat berinteraksi langsung dengan siswa, yaitu

media pembelajaran interaktif yang bersifat multimedia yang menyajikan materi

secara visual dan audio, karena untuk menyajikan materi hereditas ini diperlukan

media dengan sajian yang dapat menyajikan proses persilangan dan bagaimana

proses persilangan tersebut dapat menghasilkan individual baru yang memiliki

sifat induknya, dan berapa kemungkinan sifat-sifat tersebut dapat diwariskan oleh

induk kepada keturunannya.

Agar lebih memahami materi hereditas tersebut, maka dalam media

diberikan metode pembelajaran metode drill. Menurut Roestiyah (2008: 125)

metode drill adalah suatu pendekatan yang dapat diartikan sebagai suatu cara

mengajar dimana siswa melaksanakan latihan, agar siswa memiliki keterampilan

yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari siswa. Penelitian mengenai pemakaian

metode drill ini telah diujikan oleh Faizah (2013: 49) dengan menggunakan

penerapan metode pembelajaran drill dan quick on the draw, menyatakan bahwa

dengan latihan, siswa dapat menerapkan secara langsung konsep yang mereka

terima sebelumnya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kurikulum, maka didapatkan hasil bahwa media

yang dianggap cocok dalam proses pembelajaran pada materi hereditas adalah

media pembelajaran interaktif dengan menggunakan metode drill.
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ABSTRACT 

Student worksheet (LKS) is a learning-teaching process is tool to complete the 

teaching learning progress. LKS should be designed by the it self based on main 

material and the goal. In the senior hight school 4 Pariaman, almost of LKS used 

is publisher’s one. Based on the finding of the analysis and interview with the 

biology teacher of senior hight school 4 Pariaman, mentioned that publishers’ 

LKS has many weaknesses, such as lack of materials, unvariety task, some 

examples ar not match with student’s condition and characteristic. Beside it, the 

teacher did not do the research about the biodiversity, that caused most of students 

got some to understand this concept. To solve this problem, LKS based on 

discovery have been designed. The aim of this research is to know  the validity of 

using LKS based Discovery on a material biodiversity.The development research 

used 4D model that are define, design, and development. Validity is done by three 

persons of lectures and a biology teacher of senior hight school 4 Pariaman. The 

result of testing the validator showed category very valid (93,83%). The 

conclusion LKS based Discovery into biodiversity is very valid. 

 

Keywords: student worksheet, Discovery, research and development, 4D,  

                   biodiversity 

 

ABSTRAK 

 

Lembar kerja siswa (LKS) adalah proses belajar mengajar merupakan alat untuk 

menyelesaikan kemajuan belajar mengajar. LKS harus dirancang sendiri 

berdasarkan bahan utama dan tujuannya. Di sekolah menengah atas 4 Pariaman, 

hampir dari LKS yang digunakan adalah penerbit. Berdasarkan temuan analisis 

dan wawancara dengan guru biologi sekolah menengah atas 4 Pariaman, 

disebutkan bahwa LKS penerbit memiliki banyak kelemahan, seperti kekurangan 

bahan, tugas yang tidak beraneka ragam, beberapa contoh tidak sesuai dengan 

kondisi dan karakteristik siswa. Selain itu, guru tersebut tidak melakukan 

penelitian tentang keanekaragaman hayati, yang menyebabkan sebagian besar 

siswa mendapat beberapa pemahaman tentang konsep ini. Untuk mengatasi 

masalah ini, LKS berdasarkan penemuan telah dirancang. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui validitas penggunaan LKS berdasarkan Discovery 

pada keanekaragaman hayati material. Penelitian pengembangan menggunakan 
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model 4D yaitu define, design, dan development. Validitas dilakukan oleh tiga 

orang dosen dan guru biologi sekolah menengah atas 4 Pariaman. Hasil pengujian 

validator menunjukkan kategori sangat valid (93,83%). Kesimpulan penemuan 

LKS berdasarkan keanekaragaman hayati sangat valid. 

 

Kata kunci: lembar kerja siswa, Discovery, penelitian dan pengembangan, 4D, 

                   Keanekaragaman hayati 
 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan  di ruang 

praktek/laboratorium. Sehubungan dengan tugas ini, guru hendaknya selalu 

memikirkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran tersebut, diantaranya dengan membuat perencanaan 

pembelajaran dan menyiapkan sumber belajar yang tepat. Salah satu upaya nyata 

yang dilakukan guru adalah membuat bahan ajar.  

Prastowo (2011:17) menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bahan 

(baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul, handout, model 

atau market, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif dan LKS. Menurut Hamdani 

(2011:74), Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran.  

Wawancara yang penulis lakukan kepada guru biologi di SMA Negeri 4 

Pariaman pada tahun 2016 diperoleh informasi bahwa LKS dari penerbit memiliki 

beberapa kelemahan diantaranya materi yang disajikan terlalu sedikit, tugas tidak 

variatif, contoh-contoh yang diberikan kadang tidak sesuai dengan kondisi siswa 

dan karakteristik siswa. Selain itu, LKS dari penerbit tidak memiliki petunjuk 

belajar sedangkan dalam PBM digunakan LKS dari penerbit. Guru juga 

mengatakan belum melakukan pengamatan untuk memahami konsep materi 

keanekaragaman hayati, ini disebabkan karena pada LKS dari penerbit tidak 

disediakan lembar pengamatan.  
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Berdasarkan data yang penulis dapatkan melalui angket yang diberikan 

kepada siswa didapatkan 89% siswa sudah memiliki bahan ajar pada mata 

pelajaran biologi, 39% siswa yang suka membaca bahan ajar, 79% siswa 

mengalami kesulitan memahami materi yang disajikan dalam bahan ajar, 25% 

siswa menyatakan mudah memahami kata-kata yang digunakan bahan ajar, 57% 

siswa mengatakan bahan ajar tersebut menarik, 89,3% siswa menggunakan bahan 

ajar dalam bentuk LKS, 25% siswa yang menyatakan dalam LKS tersebut 

terdapat petunjuk belajar, dan  25% siswa menyatakan LKS tersebut menarik, 

95% siswa menyatakan belum pernah menggunakan LKS berbasis Discovery. 

Selain itu siswa juga mengatakan bahwa materi keanekaragaman hayati sulit 

untuk dipahami. 

  Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa belum terdapatnya bahan 

ajar dalam bentuk LKS yang sesuai dengan standar dan siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep keanekaragaman hayati. Untuk membantu 

guru dan siswa dalam mengatasi masalah tersebut perlu dikembangkan bahan ajar 

berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berbasis pengamatan. LKS berbasis 

Discovery  cocok digunakan sebagai solusi karena  menurut Sani (2013:220-221) 

Discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi 

yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Berdasarkan latar belakang di 

atas maka telah dilakukan penelitian dengan judul “Validitas Lembar Kerja Siswa 

(LKS) berbasis Discovery pada Materi Keanekaragaman Hayati untuk Kelas X di 

SMA/MA”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKS berbasis Discovery yang 

valid pada materi keanekaragaman hayati kelas X SMA/MA. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian pengembangan 

adalah 4D. Model ini terdiri dari empat tahap pengembangan, yaitu define, design, 

develop, dan disseminate. Model ini dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel 

dalam Trianto (2012:189). Tahap define bertujuan untuk menetapkan dan 

mendefenisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Pada tahap 

ini dilakukan beberapa langkah yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, analisis 

tugas, analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Tahap design bertujuan 
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untuk menyiapkan materi pelajaran. Hal ini dimulai setelah tujuan pembelajaran 

dibuat. Tahap develop  bertujuan untuk mengahsilkan LKS yang akan divalidasi 

oleh dosen dan guru. 

Data dalam penelitian ini adalah angket uji validitas oleh dosen STKIP 

PGRI Sumatera Barat dan guru biologi SMAN 4 Pariaman. Angket disusun 

menurut skala likert dalam Riduwan (2013:13) sebagai berikut : 5= Sangat Baik, 

4= Baik, 3= Sedang, 2= Buruk, 1= Buruk Sekali 

Teknik analisis data validitas ditentukan dengan cara menentukan skor 

tertinggi dan menjumlahkan skor dari masing-masing responden. Kemudian 

memberikan nilai dengan cara: 

Jumlah skor yang diperoleh  x 100% 

              Skor tertinggi 
 

% v = 
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III. HASIL  
 

Tabel 1. Hasil Uji Validasi LKS Berbasis Discovery oleh Dosen dan Guru 

No Aspek Penilaian Validator Nilai 

Validitas 

Kriteria 

1 2 3 4 

1. Kelayakan Isi 42 37 42 43 91% Sangat valid 

2. Kebahasaan 23 23 23 25 94% Sangat valid 

3. Penyajian 68 70 70 75 94,33% Sangat valid 

4. Kegrafikaan 27 28 30 30 95,83% Sangat valid 

Total 375,33%  

Rata-rata 93,83% Sangat valid 

 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil validitas LKS berbasis Discovery oleh dosen dan guru dari segi 

kelayakan isi  adalah kriteria sangat valid dengan nilai 91%. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa LKS yang dibuat sudah sesuai dengan kurikulum KTSP, 

menunjang SK dan KD yang sudah ditetapkan. LKS ini dirancang berdasarkan 

perkembangan anak, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, dan bermanfaat 

untuk menambah wawasan. Sudjana (2013:71) menyatakan bahwa hal yang harus 

diperhatikan dalam sebuah bahan ajar adalah tuntutan kurikulum. Artinya, secara 

minimal bahan ajar itu wajib diberikan sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

Pada hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan menggunakan LKS 

berbasis Discovery pembelajaran lebih terarah dan terhindar dari materi yang 

tidak menunjang tercapainya penguasaan kompetensi sebagaimana dikemukakan 

oleh Majid (2011:21-22) bahwa konsep pembelajaran berbasis kompetensi 

mensyaratkan dirumuskannya secara jelas kompetensi yang harus dimiliki atau 

ditampilkan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan tolak ukur 

pencapaian kompetensi, maka dalam kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar 

dari mempelajari materi yang tidak menunjang tercapainya kompetensi. 

Dari segi kebahasaan, validitas LKS berbasis Discovery oleh dosen dan 

guru adalah kriteria sangat valid dengan nilai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa 

LKS yang dibuat sudah sesuai dengan EYD, kejelasan bentuk dan ukuran huruf 

yang digunakan sudah tepat, informasi yang diberikan jelas, serta penggunaan 

bahasa secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Steffen-Peter 

Ballstaedt (dalam Diknas, 2008:18) bahwa penyusunan bahan ajar cetak harus 

memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah bahasa yang mudah, menyangkut 
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mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat,  jelasnya hubungan antar kalimat, dan 

kalimat yang tidak terlalu panjang.  

Dari segi penyajian, validitas LKS berbasis Discovery adalah kriteria 

sangat valid dengan nilai 94,33%. Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dibuat 

mempunyai kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai sesuai karakteristik 

siswa. Uno dan Nurdin (2011:36) menyatakan bahwa dalam mengembangkan 

program pembelajaran hendaknya dilakukan penyesuaian antar tujuan dan isi 

pembelajaran dengan karakteristik siswa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

minat dan kemampuan siswa, dan dapat mengarahkan siswa membangun konsep. 

Berdasarkan hasil validitas, urutan penyajian materi pada LKS sudah jelas 

dan sistematis, LKS dapat memotivasi siswa dalam belajar, dan kegunaan LKS 

jelas karena memiliki informasi yang lengkap. Uno dan Nurdin (2011:23) 

menyatakan bahwa urutan penyampaian informasi yang sistematis akan 

memudahkan peserta didik cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh 

gurunya. Kemudian menurut Diknas (2008:10) menyatakan bahwa motivasi 

belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, 

seorang siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih berhasil 

dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dirancang memudahkan 

peserta didik memahami materi pelajaran dan pesera didik akan lebih berhasil 

dalam belajar. 

Dari segi kegrafikan, validitas LKS berbasis Discovery adalah kriteria 

sangat valid dengan nilai 95,83%. Hal ini menunjukkan bahwa LKS yang dibuat 

dalam penggunaan font, jenis dan ukurannya sudah tepat. Dalam penulisan materi 

dalam LKS digunakan huruf serif (Century) dengan ukuran 11pt. Menurut Sitepu 

(2012:139-140) huruf serif dipergunakan untuk isi/uraian materi dalam naskah 

dan huruf serif lebih sesuai untuk kelas yang lebih tinggi (SMA/MA/SMK/MKA 

kelas 10-12) dengan ukuran 10pt-11pt. 

Berdasarkan hasil validitas kesesuaian layout atau tata letak LKS sudah 

tepat karena sejak awal pertemuan sudah dirancang secara konsisten tata letak 

judul, subjudul, ilustrasi, teks, nomor halaman dan margin sampai pertemuan 

akhir. Sitepu (2012:135) menyatakan bahwa sejak perencanaan awal sudah dibuat 

rancangan tata letak yang mengatur tempat judul, subjudul, nomor halaman dan 
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judul berjalan. Kemudian warna dan gambar sudah sesuai dan dapat dikatakan 

desain LKS menarik  karena sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan hasil 

analisis angket. Dengan demikian LKS berbasis Discovery pada materi 

keanekaragaman hayati  yang dirancang  secara keseluruhan dari segi kelayakan 

isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafikaan memperoleh nilai dengan kriteria 

sangat valid (93,83%). 

 

V. KESIMPULAN 

   Berdasarkan hasil penelitian pengembangan LKS yang telah dilakukan, 

diperoleh simpulan bahwa LKS berbasis Discovery pada materi keanekaragaman 

hayati kriteria sangat valid (93,83%). 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to identify the influence of applying type Everyone is a 

Teacher Here (ETH) toward student result in biology subject, student of junior 

high school 2 Koto Baru, grade VIII. This is an experimental research. The 

population in this research is the whole student in the grade VIII of junior high 

school 2 Koto Baru. Sample colecting technique is purposive sampling. 

Inbtrument used in cognitive field is written test in multiple choice. Data analysis 

is using T-tes. Last score rate in the experimental class is 67,69 and 60,46 in the 

controll class. After the T-tes and get T coont >T table, the hypothesis is accepted. It 

can be concluded that by applying avtive learningtype Everyone Is A Teacher 

Here (ETH) strategy along influences result in biology subject especially to the 

blood circulation system material on the student of junior high school 2 Koto Baru 

in the grade VIII. 

 

Keywords : Everyone Is A Teacher Here (ETH), students, score result. 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan tipe 

Setiap orang adalah Guru Disini (ETH) terhadap hasil belajar siswa biologi, siswa 

SMP 2 Koto Baru, kelas VIII. Ini adalah penelitian eksperimental. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 2 Koto Baru. Teknik 

pengambilan sampel sampel adalah purposive sampling. Inbtrumen yang 

digunakan dalam bidang kognitif adalah tes tertulis dalam pilihan ganda. Analisis 

data menggunakan T-tes. Tingkat skor terakhir di kelas eksperimen adalah 67,69 

dan 60,46 pada kelas kontrol. Setelah T-tes dan mendapatkan T coont> T tabel, 

hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan teknik 

pembelajaran avtive Everyonet's A Here Here (ETH) sepanjang pengaruh biologi 

subjek terutama materi sistem peredaran darah pada siswa sekolah menengah 

pertama 2 Koto Baru di kelas VIII. 

 

Kata kunci: Setiap orang adalah guru di sini (ETH), siswa, hasil skor. 
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I. PENDAHULUAN  

Belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian 

kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

suasana interaksi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. 

Tujuan pembelajaran akan tercapai apabila guru mengarahkan siswa ke arah yang 

lebih baik dan dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif maupun 

psikomotor. Oleh karena itu guru dituntut untuk sabar,ulet serta mampu 

menciptakan proses belajar mengajar yang lebih aktif. 

Pembelajaran aktif (Active Learning) adalah aktifitas pembelajaran 

terfokus pada siswa. Belajar aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, 

mendukung dan menarik hati dalam belajar untuk mempelajari sesuatu dengan 

baik. Belajar aktif membantu untuk mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan 

tentang pelajaran tertentu, dan mendiskusikan dengan yang lain. Belajar aktif 

penting bagi siswa dalam memecahkan masalah sendiri, menemukan contoh-

contoh, mencoba keterampilan-katerampilan, dan mengerjakan tugas yang 

tergantung pada pengetahuan yang telah peserta didik miliki atau yang akan 

dicapai (Silberman, 2009). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis yang telah dilakukan 

pada bulan Juli 2016 dengan salah seorang guru biologi yaitu Ibu Supriyati,S.Si 

terhadap hasil belajar biologi siswa di kelas VIII SMP Negeri 2 Koto Baru, 

ternyata masih banyak nilai siswa yang masih rendah atau berada di bawah 

kriteriaketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran IPA yaitu 75. Faktor yang 

menyebabkan hasil belajar biologi siswa masih rendah adalah masih banyak siswa  

yang merasa kesulitan dalam mendeskripsikan materi sistem peredaran darah. 

Seperti membedakan struktur dan fungsi dari komponen-komponen darah, 

struktur dan fungsi organ peredaran darah,  memahami mekanisme peredaran 

darah serta macam-macam penggolongan darah pada manusia. Adanya 

ketidakpahaman ini membuat siswa tidak mampu menjelaskan dan mengerti 

dengan baik mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Hal ini 

berdampak pada hasil belajar biologi siswa dapat dilihat dari hasil ulangan harian 

siswa pada materi sistem peredaran darah pada manusia semester 1 kelas VIII 

SMP Negeri 2 Koto Baru pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu dengan  rata-rata 
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ulangan harian, kelas VIIIa (71,5), kelas VIIIb (72,4), kelas VIIIc (69,4), kelas 

VIIId (70,3). Dari total keseluruhan  siswa yang berjumlah 73 orang, yang 

mencapai ketuntasan berjumlah 22 orang yaitu sekitar (38,4%), sedangkan siswa 

yang tidak mencapai ketuntasan adalah 51 orang dengan persentase 69,9%. Dapat 

dilihat bahwa persentase siswa yang tidak tuntas lebih banyak dari persentase 

yang tuntas. Menurut Djamarah (2010:107) tingkat keberhasilan dinyatakan 

kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari (60%) dikuasai oleh 

siswa. Menurut pernyataan guru yang diwawancarai, materi sistem peredaran 

darah termasuk salah satu materi yang tergolong sulit karena pada materi ini 

mempelajari mekanisme peredaran darah dimana mekanisme tersebut tidak dapat 

dilihat secara langsung oleh siswa dan pada buku cetak gambar yang tersedia juga 

tidak terlalu jelas dan lengkap sehingga siswa sulit dalam memahami materi 

tersebut dan dibutuhkan media atau bahan ajar yang dapat mewakili penyampaian 

materi. 

Mengatasi masalah di atas penulis mengambil solusi dengan menerapkan 

strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ini dapat mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki siswa dan dapat menumbuhkan aktivitas siswa 

dalam belajar. Salah satu contoh strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan  

adalah strategi pembelajaran aktif tipe Everyone is a Teacher Here (ETH). 

Sebagaimana menurut Silberman (2013:183) strategi ini merupakan strategi untuk 

mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggung jawaban individu dan juga 

memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk bertindak sebagai guru.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran 

aktif tipe Everyone is A teacher here terhadap hasil belajar biologi siswa pada 

materi sistem peredaran manusia kelas VIII SMP Negeri 2 Koto Baru. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan rancangan 

penelitian yaitu randomized control group postest only desain yang didasari 

adanya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester ganjil Bulan Oktober 2016 di kelas VIII SMP Negeri 2 Koto Baru tahun 

pelajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Koto Baru yang terdaftar pada tahun pelajaran 2016/2017.  
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Teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Instrumen  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilaian ranah kognitif yaitu berupa 

lembaran soal pilihan ganda yang diberikan pada akhir penelitian melalui tes hasil 

belajar. Teknik analisis data dalam pengujian hipotesis menggunakan uji-t.  

 

III. HASIL 

Penilaian hasil belajar siswa pada ranah kognitif ini dilakukan pada akhir 

penelitian berupa soal pilihan ganda dengan jumlah soal 45 butir. Nilai rata-rata 

yang diperoleh pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, hal ini dapat 

dilihat pada nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 67,69. Dari total keseluruhan 

siswa pada kelas eksperimen yang mengikuti tes, siswa yang mencapai ketuntasan 

adalah 12 orang yaitu dengan persentase 50%. Sedangkan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada kelas kontrol yaitu 60,46 dengan siswa yang mencapai 

ketuntasan hasil belajar berjumlah 8 orang, presentase ketuntasan 33,33%. Hasil 

penilaian pada kelas eksperimen dan  kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.Nilai Rata-rata Tes Akhir Siswa kelas sampel 

 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 Koto 

Baru, terlihat bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan menggunakan 

strategi pembelajaran aktif  tipe Everyone Is A Teacher Here (ETH) lebih baik 

dari pada hasil belajar siswa kelas kontrol dengan menggunakan metode diskusi 

dan tanya jawab. Dari analisis data yang diperoleh nilai rata-rata tes akhir kelas 

eksperimen adalah 67,69 dan kelas kontrol rata-rata hasil belajar yaitu 60,46. Dari 

total keseluruhan siswa pada kelas eksperimen yang mengikuti tes, siswa yang 
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mencapai ketuntasan adalah 12 orang yaitu dengan persentase 50%, sedangkan 

pada kelas kontrol 8 orang dengan persentase 33,33%.  Jika dilihat dari uraian di 

atas lebih banyak kelas eksperimen yang tuntas dibandingkan kelas kontrol. Dari 

50% siswa yang mencapai ketuntasan, ini menggambarkan bahwa tingkat 

keberhasilan belajar siswa dengan menggunakan strategi active learning tipe 

Everyone is a Teacher Here (ETH) masih tergolong kurang. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Djamarah dan Zain (2013:107) mengatakan bahwa tingkatan 

keberhasilan tersebut dikatakan kurang apabila bahan pelajaran yang diajarkan 

kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Penelitian ini belum menunjukkan hasil 

belajar siswa mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini disebabkan 

karena siswa baru mengenal strategi active learning tipe Everyone is a Teacher 

Here (ETH).  

Pada saat proses pembelajaran ada beberapa siswa menuliskan pertanyaan 

pada kartu indeks yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga ada 

beberapa tujuan pembelajaran yang tidak terwakili. Pada pertemuan pertama 

tujuan pembelajaran yang tidak terwakili 23%, pada pertemuan kedua 27%. 

Namun hal tersebut bukan berarti penerapan strategi active learning tipe Everyone 

is a Teacher Here (ETH) tidak baik digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Tingginya hasil belajar pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas 

kontrol adalah karena pada kelas eksperimen  menerapkan strategi pembelajaran 

aktif tipe Everyone is a Teacher Here (ETH). Strategi pembelajaran ini dapat 

melibatkan siswa terlibat lebih aktif saat proses pembelajaran, karena setiap siswa 

diberi kesempatan untuk belajar dan bertindak sebagai guru dihadapan teman-

temanya, saling berbagi pengetahuan, sehingga menimbulkan rasa tanggung 

jawab pada diri siswa terhadap materi yang dipelajari. Sesuai dengan pendapat 

Silberman (2013:183) strategi ini merupakan strategi yang mudah untuk 

mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan pertanggung jawaban individu. Hal ini 

terlihat dari setiap siswa dituntut membuat sebuah pertanyaan pada kartu indeks 

berdasarkan apa yang mereka amati dan materi yang kurang dipahami, setiap 

siswa dituntut untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan yang mereka dapatkan, 

kemudian mempresentasikan jawaban di depan kelas. Dengan membuat 

pertanyaan pada kartu indeks dapat meningkatka kemampuan berfikir, rasa ingin 
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tahu dan tanggung jawab siswa terhadap materi yang kurang dipahami, serta 

berani menjelaskan kepada teman-temanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Silberman (2013:177) bahwa mengajar teman sebaya memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik pada waktu yang 

sama, sehingga menjadi narasumber bagi siswa yang lain. 

Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan karena siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Terlihat kurangnya minat siswa untuk bekerja sama dengan 

anggota kelompok lain. Saat temannya membacakan hasil diskusi didepan kelas 

mereka yang dibelakang cenderung tidak memperhatikan temanya, mereka hanya 

sibuk dengan kegiatan mereka sendiri atau berbicara dengan teman yang lainnya. 

Hal ini sejalan dengan adanya kelemahan metode diskusi menurut Djamarah dan 

Zain (2013:88) pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan waktu 

yang panjang, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar, peserta mendapat 

informasi yang terbatas, dan diskusi akan dikuasai oleh orang-orang yang suka 

berbicara atau ingin menonjolkan diri saja. Hal ini terlihat bahwa dalam proses 

pembelajaran hanya berlansung satu arah sehingga kurangnya interaksi antara 

guru serta siswa dan siswa lainnya. Hal ini terlihat bahwa siswa hanya 

mengandalkan dan mendengarkan temannya yang rajin saja sehingga tidak 

tercipta komunikasi yang baik. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar pada 

kelas kontrol rendah atau masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan strategi active learning tipe Everyone is a Teacher Here 

(ETH) berpengaruh positif terhadap hasil belajar biologi siswa pada materi sistem 

peredaran darah pada manusia kelas VIII SMP Negeri 2 Koto Baru.   
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IMPLEMENTATION OF COOPEATIVE LEARNING MODELS TYPE
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HUMAN MOTION SYSTEM CLASS XI SENIOR HIGH SHOOL 3

LENGAYANG

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK
PAIR SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA

PADA MATERI SISTEM GERAK MANUSIA
KELAS XI SMAN 3 LENGAYANG

Jumaida Eka Putri
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email : Jumaidaekaputri01@gmail.com

ABSTRACT

The result of biology class XI student of SMAN 3 Lengayang on the material
motion system of human remains under a minimum completeness criteria (KKM)
is 75. The low learning result of students because during the learning process
students have difficulty in understanding the sub subject matter on the human
motion system material. The purpose of this research is to know the application of
cooperative learning model of Think Pair Share type to the students' biology
learning result on the material of human movement system of class XI SMAN 3
Lengayang. This research is experimental research by using Randomized Design
Posttest Only Control Group Design. The population in this study were all
students of class XI SMAN 3 Lengayang in year 2016/2017 academic. The
technique sampling is purposive sampling and selected class XIIPA1 as
experimental and class XIIPA2 as control. Instruments used in the cognitive
domain was the written test in the form of multiple choice questions. Data
analysis techniques in the study is the t-test, to test the normality, homogeneity,
and hypothesis testing with a level of α = 0,05. The result seen that the average
value of the experimental class had an average higher than the control class,
where on average cognitive experimental class is 79.65 while the control class is
68.10. Hypothesis test obtained th = 4.31 and ttable = 1.67, because th> ttable then the
hypothesis is accepted. It can be concluded that the implementation of cooperative
learning model type Think Pair Share can affect both the student's biology
learning outcomes in the class motion system material XI SMAN 3 Lengayang.

Keywords: Learning Outcomes Biology, Think Pair Share

ABSTRAK

Hasil belajar biologi siswa kelas XI SMAN 3 Lengayang pada materi sistem gerak
manusia masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75.
Rendahnya hasil belajar siswa karena selama proses pembelajaran siswa
mengalami kesulitan dalam memahami sub materi pokok pada materi Sistem
gerak manusia. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan
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model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar
biologi siswa pada materi sistem gerak manusia kelas XI SMAN 3 Lengayang.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan
menggunakan rancangan Randomized Control Group Postest Only Desain.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 3 Lengayang
Tahun Pelajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel adalah purposive
sampling sehingga terpilih kelas eksperimen XI IPA1 dan kelas kontrol XI IPA2.
Instrumen yang digunakan pada ranah kognitif adalah tes tertulis dalam bentuk
soal pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah
uji-t, dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan
taraf α = 0,05. Hasil yang terlihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen memiliki
rata-rata lebih tinggi dibanding kelas kontrol, dimana pada ranah kognitif rata-rata
kelas eksperimen 79,65 sedangkan kelas kontrol 68,10. Uji hipotesis yang
diperoleh th = 4,31 dan ttabel = 1,67, karena th > ttabel maka hipotesis diterima. Dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair
Share dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar biologi siswa pada materi
sistem gerak manusia kelas XI SMAN 3 Lengayang.

Kata kunci: Hasil Belajar Biologi, Think Pair Share

I. PENDAHULUAN

Siswa yang aktif dalam proses pembelajaran akan dapat menimbulkan

interaksi yang baik antar sesama siswa maupun guru, karena dengan aktifnya

siswa dalam belajar akan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya baik

secara individu maupun kelompok. Sebagaimana menurut Sanjaya (2009:102)

siswa yang aktif selama proses pembelajaran akan memiliki kesempatan untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat

dioptimalkan. Sebaliknya, siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran maka

potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis pada bulan Juli 2016

dengan salah satu guru biologi di SMAN 3 Lengayang, ternyata selama proses

pembelajaran siswa mengalami kesulitan dalam memahami sub materi pokok

pada materi sistem gerak manusia diantaranya sistem rangka, proses osifikasi

(penulangan), hubungan antartulang (artikulasi), persendian, otot, mekanisme

gerak otot, sumber energi untuk kontraksi otot, perbedaan antara otot polos, lurik

dan jantung,serta kelainan/penyakit pada sistem gerak manusia.

Kesulitan dalam memahami materi inilah yang dapat mempengaruhi

kualitas pencapaian hasil belajar siswa sehingga mempengaruhi keberhasilan
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proses belajar. Sesuai dengan pendapat Hamalik (2009) bahwa kesulitan belajar

adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

dalam pencapaian hasil belajar atau suatu kondisi seorang siswa tidak dapat

memenuhi ukuran yang telah ditentukan.

Dengan demikian akan menyebabkan kondisi proses belajar menjadi tidak

kondusif dan tidak efektif sehingga menghambat siswa dalam memahami materi

pelajaran secara aktif khususnya pada materi sistem gerak manusia.

Rendahnya hasil belajar siswa terlihat pada materi sistem gerak manusia

dengan nilai rata-rata ulangan harian biologi siswa kelas XI semester I pada tahun

pelajaran 2015/2016 yaitu siswa kelas XI IPA1 (74.58), kelas XI IPA2 (69.42), dan

kelas XI IPA3 (68.65). Dengan terlampirnya nilai di atas menunjukan bahwa hasil

belajar biologi siswa kelas XI SMAN 3 Lengayang khususnya pada materi sistem

gerak manusia masih berada di bawah KKM yaitu 75.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memberikan solusi bahwa

untukmencapai tujuan pembelajaran guru seharusnya memilih model yang tepat

yang dapat membangkitkan keaktifan dan semangat siswa, memotivasi siswa,

menumbuhkan kemampuan berpikir siswa dan saling bekerjasama selama proses

pembelajaran berlangsung. Salah satu cara yang dapat membangkitkan semangat

dan keaktifan siswa dalam belajar adalah dengan menerapkan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share.

Menurut Lufri (2007:50), model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair

Share ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerjasama

dengan orang lain serta dapat mengembangkan potensi siswa secara aktif.

Kelebihan yang dimiliki dari model pembelajaran tipe Think Pair Share adalah: 1)

Proses kegiatan belajar mengajar tidak bergantung pada guru dan siswa

dirangsang untuk lebih aktif sehingga yang diharapkan dapat menumbuhkan

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari beberapa

sumber, dan dapat saling bertukar informasi antar peserta didik, 2) Memberi

peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu

satu sama lain, dan 3) Peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan

membandingkan ide-ide lain dengan orang lain.
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Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian tentang

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share terhadap Hasil

Belajar Biologi Siswa pada Materi Sistem Gerak Manusia Kelas XI SMAN 3

Lengayang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Think Pair Share terhadap hasil belajar Biologi siswa pada materi

sistem gerak manusia kelas XI SMAN 3 Lengayang pada ranah kognitif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini telah

dilaksanakan pada bulan Oktober-November di SMAN 3 Lengayang pada kelas

XI semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 3

Lengayang Tahun Pelajaran 2016/2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan

teknik Purposive Sampling sehingga diperoleh sampel kelas XI IPA1 sebagai kelas

eksperimen dan kelas XI IPA2 sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan

adalah tes tertulis dalam bentuk soal objektif. Teknik analisis data menggunakan

uji-t dengan taraf 0,05.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas, yaitu

pembelajaran biologi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share dan variabel terikat, yaitu hasil belajar biologi setelah

menerapkan model kooperatif tipe Think Pair Share. Rancangan penelitian yang

digunakan adalah Randomised Control Group posttest Only Design. Teknik

analisis data terdiri atas uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.

III. HASIL

Terlampirnya nilai rata-rata di atas didapat setelah dilakukan uji normalitas,

uji homogenitas dan uji hipotesis. Hasil analisis untuk uji normalitas pada

penilaian kognitif pada kelas eksperimen diperoleh L0 = 0,01897 dengan Ltabel =

0,159 dan kelas kontrol diperoleh L0= 0,04685 dengan Ltabel = 0,151. Dengan

demikian kedua sampel berdistribusi normal. Hasil analisis uji homogenitas

didapatkan hasil bahwa kedua sampel memiliki Fh = 0,48 dengan Ftabel = 1,84.

Dengan demikian kedua kelas sampel memiliki varians yang homogen dan



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 397

berdistribusi normal. Pada uji hipotesis yaitu uji-t diperoleh th = 4,31 dan ttabel =

1,67 hipotesis diterima. Rata-rata hasil belajar biologi siswa kelas eksperimen

(79,65) dan kelas kontrol adalah (68,10). Dengan lebih jelasnya dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Rata-Rata Hasil Belajar Biologi Siswa

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa hasil

belajar biologi dengan menggunakan model pembelajaran Think Pair Share

disertai handout bergambar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen nilai yang paling tinggi 95,38 dan nilai yang

terendah 63,08. KKM yang ditetapkanyaitu 70, dimana siswa yang mencapai nilai

KKM 87,10 % dan siswa yang tidak mencapai nilai KKM 12,90 %, sedangkan

pada kelas kontrol proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode

ceramah, tanya jawab dan diskusi. Pada kelas kontrol nilai yang tertinggi adalah

86,15 dan nilai yang terendah 41,54. Siswa yang mencapai KKM 50 % dan siswa

yang tidak mencapai KKM 50 %. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh pada

kelas eksperimen adalah 79,65 sedangkan pada kelas kontrol adalah 68,10.

Dengan terlampirnya nilai rata-rata di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai

siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Sebagaimana menurut

Djamarah (2010:107) setiap proses belajar mengajar setidaknya menghasilkan

hasil belajar yang baik atau minimal mencapai 76 % sampai 99 % bahan pelajaran

yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

Dengan adanya perbedaan hasil belajar di atas disebabkan karena selama

proses pembelajaran siswa kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran
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kooperatif tipe Think Pair Share yang di dalam kelompok diskusinya hanya

beranggotakan 2 orang, sehingga siswa tersebut diberikan kesempatan untuk

berpikir sendiri, menjawab dan saling membantu dan berbagi ide satu sama

lainnya. Selain itu siswa menjadi lebih aktif, lebih termotivasi dalam belajar dan

kemudian siswa akan terlatih berpikir secara mandiri dalam menanggapi dan

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru serta membagikan ide yang

dimilikinya kepada siswa lain.

Kenyataan di lapangan bahwa tidak semua siswa yang ikut serta aktif,

serius, dan termotivasi dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat terlihat pada

saat siswa diminta untuk berpikir sendiri (Thinking) mengenai pertanyaan yang

diberikan guru. Siswa yang aktif, semangat dan serius dalam belajar cenderung

termotivasi mengerjakan dan menjawab pertanyaan dengan sendiri dibandingkan

dengan siswa yang kurang aktif, tidak serius dan kurang termotivasi dalam belajar.

Dengan demikian ini sangat berdampak kepada diri siswa tersebut, karena apabila

siswa mengerjakan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan termotivasi

untuk belajar maka siswa tersebut akan lebih memahami materi yang

dipelajarinya. Sebaliknya, siswa yang hanya menunggu dan mencotek jawaban

siswa lainnya dan tidak termotivasi untuk belajar maka tidak akan sepenuhnya

dapat memahami materi yang diajarkan. Sebagaimana menurut Aunurrahman

(2010:180) siswa yang memiliki motivasi untuk belajar akan nampak melalui

kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar, seperti aktif bertanya,

mengerjakan latihan yang diberikan, mencatat dan melakukan evaluasi sesuai

dengan tuntutan pembelajaran. Sebaliknya, siswa yang tidak termotivasi dalam

belajar, umumnya kurang mampu bertahan belajar lebih lama dan kurang

sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas.

Kemudian pada tahap berdiskusi terlihat bahwa hanya ada beberapa

pasangan saja yang saling bekerjasama dalam berdiskusi. Siswa yang bekerja

sama tersebut saling berbagi pendapat, ide serta melengkapi kekurangan-

kekurangan yang mereka dapatkan pada tahap awal, sedangkan pasangan

kelompok lainnya cenderung asyik dengan dirinya masing-masing. Jika saat

berdiskusi siswa yang satu saling mencocokkan kesesuaian jawaban rekannya

dengan pemahaman yang dia miliki, kemudian ada jawabannya tidak sesuai dan
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langsung menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut, maka siswa akan bertambah

paham dengan materi yang dipelajarinya serta materi tersebut akan lama tertinggal

di dalam pikirannya. Sebagaimana menurut Nurhadi (2004:120) dalam rangka

pengembangan potensi siswa dalam berintegrasi sosial, saling memotivasi teman,

dan saling berbagi akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan dalam belajar.

Kelas kontrol, siswa diberi perlakuan diskusi kelompok. Diskusi kelompok

merupakan suatu proses interaksi secara verbal antara dua atau lebih individu

yang saling bertatap muka untuk saling berbagi informasi, mempertahankan

pendapat, dan saling menyelesaikan masalah. Di dalam diskusi kelompok pada

kelas kontrol hanya sebagian siswa yang ikut berperan aktif serta berpartisipasi

dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan sebagian siswa lainnya lebih

mengandalkan teman kelompoknya. Di sinilah letak titik kelemahan dari diskusi

kelompok, dimana siswa cenderung mengandalkan siswa pintar saja tanpa adanya

kerjasama dan partisipasi kelompok, siswa sering ribut dan mengganggu teman

lainnya, serta materi yang didiskusikan hanya mampu dikuasai oleh siswa yang

aktif dalam belajar saja. Inilah yang menjadi penyebab utama rendahnya hasil

belajar yang diperoleh siswa. Akibatnya materi yang diajarkan tidak dapat

dipahami dan dikuasai oleh siswa. Selain itu, sumber belajar yang digunakan

dalam diskusi kelompok hanya berupa buku paket yang disediakan oleh guru.

Sebagaimana menurut Suryosubroto (2002:279), partisipasi adalah keterlibatan

mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut serta bertanggung

jawab didalamnya. Partisipasi siswa dalam kelompok sangatlah penting karena

dengan dilakukan hal tersebut dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif

dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan pembelajaran yang sudah

direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan

bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatiftipe Think Pair Share

dapat berpengaruh baik terhadap hasil belajar biologi siswa pada materi sistem

gerak manusia kelas XI SMAN 3 Lengayang.
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ABSTRACT

Activeness and independence of students in learning should be supported by
learning media that can foster an active and independent attitude of students and
involve students actively in making discoveries in order to construct an
understanding of the concepts of the material learned and facilitate students in
understanding the concept. Based on this case has been developed in the form of
comic learning media on the material of the human nervous system. This research
was a developmental research which was used three phase of 4-D model, it
consisted of define, design, and develop. Validation module is one of the stages
develop. To obtain a valid module, module validation performed by the validator.
Determination validator using purposive sampling method, which consists of two
lecturers (1 experts of anatomy of human physiology and 1 expert of learning
media) and 2 junior high school biology teacher. Data was collected by using
validation filled sheet validator. Validity module includes three aspects, namely
the deductive, construction and technical. The data was analyzed by quantitatively
and descriptively. Based on the result of analysis, can be concluded the comic
learning media in the form of comics on the human nervous system subjectfor
junior high school was valid criteria, with an average value ofvalidity was 78,33%
and the value of validity can be tested practicalities and effectiveness to see the
efficiency of its use in schools.

Keywords: validity, media, comic, human neural system

ABSTRAK

Keaktifan dan kemandirian siswa dalam pembelajaran harus didukung oleh media
pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap aktif dan mandiri siswa serta
melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan penemuan-penemuan guna
mengkonstruk pemahaman konsep dari materi yang dipelajari serta
mempermudah siswa dalam memahami konsep. Berdasarkan hal tersebut telah
dikembangkan media pembelajaran berbentuk komik pada materi sistem saraf
manusia. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan
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model 4-D, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu define (pendefinisian), design
(perancangan) dan develop (pengembangan). Validasi modul merupakan salah
satu tahap dari develop. Untuk mendapatkan modul yang valid, dilakukan
validasi modul oleh validator. Penetapan validator menggunakan metode
purposive sampling, yang terdiri dari 2 orang dosen (1 orang ahli anatomi
fisiologi manusia dan 1 orang ahli media pembelajaran) dan 2 orang guru
Biologi SMP. Pengumpulan data menggunakan lembaran validasi yang diisi
validator. Validitas modul yang dinilai mencakup tiga aspek, yaitu aspek ditaktik,
konstruksi dan teknis. Data diolah secara kuantitatif serta dianalisis secara
deskriptif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan media pembelajaran berbentuk
komik pada materi sistem saraf manusia untuk SMP sudah memenuhi kriteria
valid, dengan rata-rata nilai validitas 78,33% dan sudah bisa diuji praktikalitas dan
efektifitasnya untuk melihat efisiensi penggunaannya di sekolah

Kata kunci: validasi,media, komik, sistem saraf manusia

I. PENDAHULUAN

Sebagai upaya membangun keaktifan dan kemandirian siswa serta

pembentukan karakter dari peserta didik, telah dilakukan perubahan paradigma

pembelajaran dari berbasis Teacher Center Learning (TCL) menjadi Student

Center Learning (SCL). Pembelajaran berbasis SCL menuntut keaktifan dan

kemandirian siswa dan dalam pelaksanaannya harus didukung oleh ketersediaan

sumber belajar dan media pembelajaran yang memadai. Guru sebagai fasilitator

dituntut mempunyai strategi, aktif dan kreatif dalam menyiapkan perangkat

pembelajaran dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar agar pembelajaran

lebih efektif (Nugroho dkk., 2012: 1). Salah satu kreatifitas yang dapat dilakukan

guru adalah membuat dan memilih media pembelajaran yang dapat menumbuhkan

sikap aktif dan mandiri siswa. Media pembelajaran yang digunakan harus bisa

membantu dan melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan penemuan-

penemuan guna mengkonstruk pemahaman konsep dari materi yang dipelajari.

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam kegiatan belajar

mengajar,berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada

siswa dalam rangka mendorong motivasi belajar, menjelaskan dan mempermudah

konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit dan mudah

dipahami. Sehingga media dapat berfungsi untuk mempertinggi daya serap dan

retensi siswa terhadap materi pembelajaran (Aznawir dan Usman, 2002: 20).

Menurut (Hamalik,1986 dalam Arsyad,2010:15) bahwa pemakaian media
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pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa.

Pada umumnya disekolah sudah banyak media pembelajaran yang tersedia,

seperti chart, torso, gambar, powerpoint, handout dan LKS. Tetapi media tersebut

belum bias menarik perhatian siswa untuk belajar. Kelemahan dari media yang

digunakan di sekolah, tidak memakai warna yang jelas, gambar yang ditampilkan

kurang menarik sehingga siswa merasa bosan, materi atau gambar yang

ditampilkan tidak bias diulang lagi sehingga siswa susah untuk mengingat materi

yang diajarkan. Dalam pembelajaran biologi sangat dibutuhkan media

pembelajaran yang menarik, karena pembelajaran biologi selama ini dianggap

sulit dan membosankan, pembelajaran biologi dianggap hanya hafalan dan banyak

menggunakan istilah-istilah latin serta banyak mekanisme yang susah dimengerti

oleh siswa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru

biologi di SMP Pertiwi Siteba Padang, ditemukan salah satu materi yang sulit

dipahami dan dimengerti oleh siswa adalah sistem saraf pada manusia. Sistem

saraf merupakan salah satu materi pelajaran biologi yang cukup rumit, karena

mempelajari bagian-bagian saraf yang sulit dilihat tanpa alat bantu, banyak

menggunakan bahasa latin sehingga sulit dipahami siswa.Berhubungan dengan hal

tersebut, guru harus mampu mengembangkan media pembelajaran yang lebih

memotivasi siswa untuk belajar, salah satu media pembelajaran yang penulis rasa

mampu meningkatkan minat siswa adalah media komik. Penggunaan media komik

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa

terhadap suatu pokok bahasan yang dianggap sulit untuk dimengerti, merangsang

aktivitas diskusi, membangun pemahamanan dan memperpanjang daya ingat

(Waryuningsih,2011:6).

Menurut Usman dan Asnawir (2002: 55) komik merupakan mediayang

mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami. Oleh sebab itu media

komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. Berdasarkan

hasil survey di Philipina yang dikemukan oleh Andre Rinanto (1982 dalam Usman

dan Asnawir, 2002: 55) menunjukkan bahwa setiap minggu anak-anak yang

berumur lebih dari 14 tahun, 16% membaca komik,17-19 tahuns ekitar29,9%, 20-
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29 tahun sekitar 24,9%, 30-44 tahun sekitar 24,6% dan diatas 45 tahun sekitar

14,6%, dilihat dari pendidikan pembaca komik atau cerita bergambar tersebut,

maka yang berpendidikan tingkat sekolah dasar sekitar 19,1%, sekolah lanjutan

sekitar 43,7% dan perguruan tinggi sekitar 37,2 %. Hasil penelitian (Nurlatifah,

Juanda dan Maryuningsih, 2015) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan media komik meningkat signifikan

dibandingkan hasil belajar siswa yang hanya menggunakan buku paket. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan media komik dapat menjadi alternatif pemilihan

media pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas maka telah dikembangkan media

pembelajaran berbentuk komik pada materi sistem saraf manusia. Suatu media

pembelajaran layak digunakan dalam proses pembelajaran apabila sudah teruji

validitasnya. Untuk melihat validitas dari media pembelajaran yang sudah

dikembangkan maka telah dilakukan penelitian yang berjudul validitas media

pembelajaran berbentuk komik pada materi sistem saraf manusia untuk SMP

dengan tujuan untuk mengetahui apakah media pembelajaran berbentuk komik

yang dikembangkan sudah valid dan bisa digunakan dalam pembelajaran.

II. METODE PENELITIAN

Pengembangan media ini menggunakan Model 4-D yang dikemukakan

oleh Thiagarajan dkk. dalam Trianto (2011: 189). Model ini terdiri dari 4 tahap,

yaitu 1) pendefinisian (define), 2) perancangan (design), 3) pengembangan

(develop) dan 4) penyebaran (dessiminate). Pada penelitian ini hanya dilakukan 3

tahap, yaitu pendefinisian, perancangan dan pengembangan serta tahap

pengembangan baru dilakukan sampai tingkat uji validitas produk. Analisis

validitas modul dengan menggunakan rumus dari Purwanto (2009: 82)

III. HASIL

Hasil validator media pembelajaran berbentuk komik dapat dilihat pada

Tabel 1 berikut.
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Tabel 1. Validitas Media Pembelajaran Berbentuk Komik Pada Materi Sistem Saraf Manusia
oleh Dosen dan Guru

No Aspek Penilaian
Jumlah

Nilai Validitas (%) Kriteria
1 2 3 4

1 Didaktik 39 39 41 42 161 84 Valid

2 Konstruksi 30 28 29 26 113 79 Valid

3 Teknis 13 13 10 10 46 72 Valid

Rata-rata nilai validitas 78,33 % Valid

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa validitas media pembelajaran

berbentuk komik dinyatakan valid dari segi didaktik, konstruksi dan teknis

dengan rata-rata validitas 78,33 %, sehingga media pembelajaran berbentuk

komik dapat digunakan untuk pembelajaran. Usman dan Asnawir (2002:11)

menjelaslan bahwa kedudukan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar,

media dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya.

Dilihat dari aspek didaktik, modul ini dinyatakan valid dengan nilai

validitas 84 %. Kriteria ini diperoleh karena materi yang disajikan pada media

pembelajaran berbentuk komik telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan

sudah menunjang pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar serta sesuai

dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kriteria yang perlu

diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah kesesuaian

dengan tujuan pembelajaran, praktis, luwes dan keterampilan dan kemampuan

dalam menggunakannya (Arsyad, 2013: 74).

Selain itu media berbentuk komik menyajikan materi pembelajaran dalam

bentuk pesan yang disampaikan melalui cerita yang menarik sehingga dapat

merangsang keinginan siswa untuk membaca dan memahami konsep dan pesan

yang disajikan dalam cerita. Briggs (1970 dalam Sadiman dkk., 2009: 6)

menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan

serta merangsang siswa untuk belajar.

Selain itu, cerita tentang konsep-konsep dari materi yang disajikan pada

media dilengkapi dengan gambar yang menarik, lucu serta mudah dikenali siswa,

sehingga siswa antusias untuk membaca dan selanjutnya akan merangsang
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imajinasi dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang dipelajari. Hal ini

sangat membantu siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep dari materi

yang dipelajari. Komik mempunyai unsur dasar visual yaitu komik dapat dipakai

sebagai alat penyampai dan pesan yang berisi arti dan makna sehingga terjadi

komunikasi visual antara pesan yang disampaikan oleh komik tersebut dengan si

pembaca melalui daya imajinasinya (Arjuna, 2011: 2).

Dari aspek konstruksi, modul yang dirancang juga sudah valid dengan

nilai rata-rata 79 %. Hal ini disebabkan karena materi yang disajikan memiliki

rincian materi pokok dengan sederhana dan jelas, ilustrasi yang digambarkan

sudah sesuai dan memperjelas konsep. Media komik ini dilengkapi dengan

rangkuman dan daftar istilah yang sesuai dengan materi, sehingga memudahkan

siswa untuk memahami materi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Arjuna

(2011:8) yaitu isi materi dari komik pembelajaran yang dikembangkan harus

sesuai dengan pesan (informasi) yang hendak disampaikan. Sehingga dengan

pengembangan media berupa komik pembelajaran dapat mempermudahkan

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Dari aspek teknis modul ini juga dinyatakan valid, dengan rata-rata

validitas 72 %. Hal ini disebabkan karena media sudah menggunakan bahasa yang

mudah dimengerti, huruf yang jelas dan mudah dibaca, serta gambar yang

digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan

karakteristik siswa serta media ini sudah memiliki penampilan dan pemilihan

warna yang menarik. Prastowo (2011: 73) menyatakan bahwa dalam penyusunan

bahan ajar cetak harus menggunakan bahasa yang jelas dan baik serta kosa kata,

kalimat, hubungan antar kalimat serta kalimat yang digunakan tidak terlalu

panjang.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh

kesimpulan bahwa media pembelajaran berbentuk komik pada materi sistem saraf

manusia untuk SMP memiliki validitas yang valid, baik dari aspek didaktik,

konstruksi dan teknis.
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ABSTRACT

Learning media is a teaching aid use to extend message in learning process and
that can stimulate thoughts, feelings, attention and appear learning motivation in
order it can encourage effective and efficient in learning process. One of the
learning media use at the collage is microsoft power point. The using of this
media hoped that it can increase education quality. The quality of education can
be achieved if the learning process effectively and functional. This research aims
to know biology students perseption of STKIP PGRI West Sumatera toward using
the media power point in learning process. This research is a descriptive research
which are the population of this research are all of the biology students of STKIP
PGRI West Sumatera 2015 academic years. The sampling technique is
proportional stratified random sampling. The variable in this research is the using
of instructional media applications microsoft power point in learning process,
with instruments such as questionnaires. Data were analyzed by qualitative
descriptive statistical techniques. This research shows that biology students
perceptions of STKIP PGRI West Sumatera toward of using the media power
point in learning process in general are in both categories, with the acquisition of
a percentage of 71.26%.

Keywords: students perceptions, learning media, power point

ABSTRAK

Media pembelajaran adalah alat bantu pengajaran untuk menyampaikan pesan
dalam proses pembelajaran dan dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian
dan motivasi belajar agar dapat mendorong efektif dan efisien dalam proses
pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang digunakan di kelas adalah
microsoft power point. Penggunaan media ini diharapkan bisa meningkatkan
kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan bisa tercapai jika proses pembelajaran
berjalan efektif dan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
siswa biologi STKIP PGRI Sumatera Barat terhadap penggunaan media power
point dalam proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
yang merupakan populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa biologi
STKIP PGRI Tahun Ajaran 2015 di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel
adalah stratifed random sampling proporsional. Variabel dalam penelitian ini
adalah penggunaan aplikasi media pembelajaran microsoft power point dalam
proses pembelajaran, dengan instrumen seperti kuesioner. Data dianalisis dengan

mailto:megahati71@gmail.com
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teknik statistik deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi
siswa biologi STKIP PGRI Sumatera Barat terhadap penggunaan media power
point dalam proses pembelajaran pada umumnya adalah pada kedua kategori,
dengan perolehan prosentase 71,26%.

Kata kunci : persepsi siswa, media pembelajaran, power point

I. PENDAHULUAN

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai

perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih pempertinggi efektifitas dan

efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Arikunto, 1987:15). Salah satu

usaha nyata dewasa ini dalam dunia pendidikan adalah telah digunakan media

pembelajaran berbasis teknologi dalam proses perkuliahan. Salah satu media

pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran

adalah microsoft power point. Power point merupakan bagian dari program

microsoft, yang lebih dikenal dengan microsoft power point. Microsoft Power

point merupakan soft ware yang digunakan untuk presentasi, memadukan teks,

gambar, foto, video, animasi, audio grafik. dan chart. Penggunaan hal ini

diharapkan mampu mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap materi

pembelajaran, masing-masing orang mempunyai cara pandang atau persepsi yang

berbeda-beda. Kesalahan persepsi ini akan berpengaruh terhadap minat dan hasil

belajar, sekali siswa mempunyai persepsi yang salah mengenai apa yang disajikan,

maka akan sulit untuk mengubah persepsi tersebut.

Menurut Slameto (2003:105) persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh

berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain, sekalipun situasinya sama.

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan individual,

kepribadian, sikap, motivasi. Persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu

perception yang berarti tanggapan atau daya memahami sesuatu. Dalam kamus

besar bahasa Indonesia (2007:863) persepsi adalah tanggapan (penerimaan)

langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

panca inderanya. Berkaitan dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa persepsi

merupakan tanggapan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu atau respon

terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan, baik dirasakan lewat
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penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasaan. Respon yang

ditimbulkan dapat berupa respon positif maupun respon negatif.

Pada program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat,

beberapa orang dosen telah menggunakan multimedia dalam bentuk aplikasi

microsoft power point sebagai media yang digunakan dalam proses

perkuliahan. Penggunaan media ini dapat mempermudah dosen dalam

memaparkan materi yang disampaikan dalam proses perkuliahan. Berdasarkan hal

tersebut maka telah dilakukan penelitian persepsi mahasiswa Program Studi

Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat terhadap penggunaan media

pembelajaran aplikasi microsoft power point dalam proses perkuliahan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang

persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera

Barat terhadap penggunaan media pembelajaran dalam proses perkuliahan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh

informasi dan gambaran mengenai keadaan saat ini, tentang variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dikumpulkan informasi tentang persepsi mahasiswa

Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat terhadap

penggunaan media pembelajaran aplikasi microsoft power point dalam proses

perkuliahan. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat, tahun masuk 2015. Untuk

mendapatkan sampel maka digunakan teknik propotional stratifed random

sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi yang terbagi atas tingkat-tingkat

atau strata (Lufri, 2007:82). Dalam hal ini stratanya adalah tahun masuk

(angkatan). Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 15%, berdasarkan

(Arikunto, 1993:107). Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

membuat kisi-kisi instrumen, membuat instrumen penelitian, mengadakan uji

validitas angket kepada validator, menganalisis dan merevisi angket, menyebar

angket kepada responden, menganalisis data, menyusun laporan penelitian.
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III. HASIL

Dari hasil penelitian ini bahwa persepsi mahasiswa terhadap penggunaan

media power point dalam proses perkuliahan secara umum masuk dalam kategori

baik dengan perolehan persentase keseluruhan sebesar 71,26%. Untuk data yang

lebih rinci, maka hasilnya dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini sebagai

berikut:

Tabel 1. Pengelompokan Data tentang Efektifitas Penggunaan Media Power Point dalam Proses Perkuliahan

Sub
Variabel

Indikator Skor dalam% Kategori

I. 1. Kesesuaian media power point
dengan ilmu biologi.

2. Rancangan slide power point
dalam proses perkuliahan.

3. Kesesuaian materi dalam slide
power point.

4. Pengaruh media power point
dalam proses perkuliahan.

5. Kemampuan dasar dosen
menggunakan media power point
dalam proses perkuliahan.

6. Sarana dan Prasarana penunjang
media power point.

7. Layanan penunjang penggunaan
media power point dalam proses
perkuliahan.

77,18

76,91

77,49

68,72

73,59

59,72

61,94

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Cukup baik

Baik

Rata-rata 70,79 Baik

II. 8.Penyajian media power point dalam
proses perkuliahan.

71,74 Baik

%Variabel 71,26 Baik

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa persepsi mahasiswa

program studi pendidikan biologi STKIP PGRI Sumatera Barat terhadap

penggunaan media power point dalam proses perkuliahan di Program Studi

Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat secara keseluruhan berada pada

kategori baik dengan perolehan persentase sebesar 71,26%. Namun pada indikator

sarana dan prasarana penunjang penggunaan media power point, perolehan

persentasenya masih pada kategori cukup baik, hal ini menandakan masih
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kurangnya sarana dan prasarana penunjang penggunaan media power point seperti

jumlah infokus, fasilitas listrik, ketersediaan layar multimedia dalam ruangan

perkuliahan.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena

sebagai alat pengerak suatu pendidikan (Sumarno, 2012). Sarana pendidikan

merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik

yang bergerak, maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat

berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa program studi Pendidikan Biologi STKIP

PGRI Sumatera Barat terhadap penggunaan media pembelajaran dalam bentuk

aplikasi microsoft power point dalam proses perkuliahan secara keseluruhan

adalah 71,26% berada pada kategori baik. Meskipun demikian, pada indikator

sarana dan prasarana perolehan persentasenya sebesar 59,72% pada kategori

cukup baik, hal ini menandakan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang

penggunaan media power point seperti jumlah infokus, fasilitas listrik, layar

multimedia dalam ruangan perkuliahan.
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ENHANCEMENT EQUITY STUDENT LEARNING ACTIVITIES WITH
APLICATION AS LEARNING MODEL NUMBER HEAD TOGETHERWITH

REWARD IN CLASS X STUDENT IN SMAN 2 SUTERA

UPAYA PENINGKATAN AKTIFITAS BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN
MODEL PEMBELAJARAN NUMBER HEAD TOGETHER DISERTAI REWARD

PADA SISWA KELAS X DI SMA N 2 SUTERA

ASVIRIRIANTI
SMAN 2 SUTERA Kabupaten Pesisir Selatan

ABSTRACT

The learning process at school is at the core of the overall educational process. This
can not be separated from the role of the teacher as a facilitator and motivator. During
the learning process occurs the interaction between students and teachers to achieve
the goals that have been formulated. Achievement of the goal is seen through the
completeness of student learning outcomes. The fact that experienced by the teacher
BIOLOGI in SMA N 2 SILK, the learning result is still low. This can be seen from
the number of students still below the KKM BIOLOGI = 85). One of the causes of
the low learning outcomes of BIOLOGY is the low level of student activity in the
learning process. Given the importance of the role of teachers in the implementation
of learning activities. To improve students' learning activities, teachers need creativity
in choosing and implementing appropriate learning strategies. This can be observed
from the percentage of students who are active when doing the learning. In the first
cycle the level of student activity is less that is 38.89%. Next in the second cycle
increased to 72.22% (good student activity level). It can be concluded that the actions
performed successfully.

Keyword: learning, education, Number Head Together, students

ABSTRAK

Proses pembelajaran di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan secara
keseluruhan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai fasilitator dan
motivator. Selama proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dengan guru
untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketercapaian tujuan tersebut terlihat
melalui ketuntasan hasil belajar siswa. Kenyataan yang dialami oleh guru biologi di
SMAN 2 SUTERA, hasil belajarnya masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya
nilai siswa yang masih di bawah KKM biologi 85. Salah satu penyebab rendahnya
hasil belajar biologi adalah rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran.
Mengingat pentingnya peran guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk
meningkatkan aktivitas belajar siswa, diperlukan kreativitas guru dalam memilih dan
menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian
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Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Hasil penelitian yaitu Pada siklus
pertama tingkat aktivitas siswa kurang yaitu 38,89%. Selanjutnya pada siklus kedua
meningkat menjadi 72,22 % (tingkat aktivitas siswa baik). Dapat disimpulkan bahwa
tindakan yang dilakukan berhasil.

Kata kunci : pembelajaran, pendidikan, Number Head Together, siswa

I. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran di sekolah merupakan inti dari proses pendidikan secara

keseluruhan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai fasilitator dan

motivator. Selama proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa dengan guru

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketercapaian tujuan tersebut terlihat

melalui ketuntasan hasil belajar siswa.

Kenyataan yang dialami oleh guru biologi di SMAN 2 SUTERA, hasil

belajarnya masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya nilai siswa yang masih di

bawah KKM biologi 85. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar biologi adalah

rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Kenyataan yang dialami oleh

guru biologi di SMAN 2 SUTERA, hasil belajarnya masih rendah. Hal ini terlihat

dari banyaknya nilai siswa yang masih di bawah KKM biologi 85. Salah satu

penyebab rendahnya hasil belajar biologi adalah rendahnya aktivitas siswa dalam

proses pembelajaran.

Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa, diperlukan kreativitas guru

dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Disini penulis

melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul ”Upaya Peningkatan Aktifitas

Belajar Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran Number Head Together

Disertai Reward Pada Siswa Kelas X Di SMAN 2 SUTERA”. Adapun tujuan

penelitian tindakan kelas ini antara lain Meningkatkan aktivitas siswa dalam

pembelajaran biologi di kelas X SMAN 2 SUTERA. Membantu guru

mengembangkan kemampuan diri agar senantiasa menggunakan model dan metode

pembelajaran yang bervariasi.
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II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action

Research), dimana suatu kelas diberi tindakan atau action karena adanya kesenjangan

atau masalah dalam proses pembelajaran.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelas X.2 SMAN 2 SUTERA Semester II Januari –

April 2017 tahun pelajaran 2016/2017.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas X.2 SMAN 2 SUTERA yang

terdiri dari 18 orang.

D. Rencana Tindakan

Permasalahan yang terjadi dilapangan merupakan pedoman untuk

merencanakan tindakan yang akan diberikan. Refleksi awal dalam penelitian ini

adalah saat proses pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa jarang yang mau

bertanya, mengeluarkan pendapat, ataupun memberi tanggapan.

E. Siklus Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan dalam 2 siklus. Siklus penelitian

diawali dengan pengamatan dan perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan

tindakan (action), observasi dan evaluasi hasil tindakan (observation and

evaluation), dan pelaksanaan refleksi (reflection).

III. HASIL

A. Hasil pengamatan dan Analisis Data

Keberhasilan tindakan yang diterapkan dalam usaha peningkatan aktivitas

belajar siswa di kelas dilihat dari banyaknya siswa yang aktif dalam proses belajar

mengajar, sebagai berikut:

a. Siklus 1

Siswa aktif = jumlah siswa aktif x 100%

Jumlah siswa
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= 7/18 x 100%

= 38,89 %

b. Siklus 2

Siswa aktif = jumlah siswa aktif x 100%

Jumlah siswa

=13/18x100%

= 72,22 %

Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil. Hal ini dapat di

perhatikan dari persentase siswa yang aktif saat di lakukan pembelajaran. Pada siklus

pertama tingkat aktivitas siswa kurang yaitu 38,89%. Selanjutnya pada siklus kedua

meningkat menjadi 72,22 % (tingkat aktivitas siswa baik).

IV. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberian

reward pada pembelajaran Biologi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di

kelas X.2 SMA N 2 SUTERA.

Pada saat siklus kedua tingkat aktivitas siswa lebih tinggi dari siklus pertama.

Hal ini disebabkan pada siklus kedua, siswa diberikan tanggung jawab untuk

memahami semua soal pada LDS. Sementara pada siklus pertama, siswa hanya

diminta bertanggungjawab pada soal yang bernomor sama dengan nomornya saja.

Akibatnya, pada siklus kedua seluruh siswa lebih antusias dan lebih aktif dalam

menanggapi,bertanya dan mengeluarkan pendapat terhadap hasil diskusi yang

dipresentasikan oleh masing-masing kelompok.

Untuk selanjutnya siswa akan terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif

tipe Numbered Head Together (NHT), dimana pada model pembelajaran ini siswa

akan terbiasa bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Selain itu juga siswa

terbiasa untuk aktif dalam proses pembelajaran, percaya diri dan menghargai

pendapat dari teman–temannya.
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V. Kesimpulan

Salah satu upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah dengan

menciptakan kompetisi antar siswa melalui pemberian reward sebagai motivasi siswa

agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pemberian reward dapat diterapkan pada

model pembelajaran kooperatif, seperti tipe Numbered Head Together (NHT).

Pembelajaran kooperatif tipe NHT juga memberikan dampak positif bagi

siswa, dimana siswa belajar bertanggung jawab, percaya diri, dan menghargai

pendapat orang lain. Dari hasil pengamatan diperoleh persentase keaktifan siswa pada

siklus I dan siklus II mengalami peningkatan, yaitu dari 38,89 % menjadi 72,22 %.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abu. 1990. Teknik Belajar Yang Efektif. Jakarta: Rineka Cipta.
Arikunto, Suharsimi. 1991. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bina Aksara.
Ellizar. 1996. Pengembangan Program Pengajaran Kimia. Padang : FMIPA IKIP

Padang.
Hamalik, Oemar. 2004. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem.

Jakarta: Bumi Aksara.
Lie,Anita.2002 . Cooperatif Learning, Mempraktikan Cooperatif Learning di Ruang-

Ruang Kelas. Jakarta : Gramedia
Majid, Abdul. 2006. Perencanaan Pembelajaran. Bandung: Remaja Rosda-karya.
Sadirman, A.M. 1996. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.
Slameto. 2001. Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
Usman, Moh. Uzer. 2000. Menjadi Guru Profesional. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 418

STUDENT INTEREST OF THE EYE STUDY LEARNING IN SMP N 3 IV
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MINAT SISWA TERHADAP MATA PELAJARAN IPA DI SMP N 3 IV
JURAI
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ABSTRACT

This research is a descriptive research that aims to find out how interest in learning
Biology students and the factors that influence it in SMP N 3 IV Jurai. The data in
this study were collected by using questionnaire instruments. The collected data is
then analyzed with descriptive statistic in the form of percentage. The interest in
biology of students of SMP N 3 IV Jurai is in the medium category. There are
53.66% of students, the interest of learning toward the middle category biology
lessons. There are 36.58% high-class students. And only 4.88% low category. Factors
influencing interest in biology of students of SMPN 3 IV JURAI are curriculum of
82,43%, student self is 72,34%, teaching method equal to 70,39%, teacher equal to
62,76%, and facility and infrastructure factor equal to 70.07%.

Keywords : Learning, Biology, student, descriptive research

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana minat belajar Biologi siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
pada SMP N 3 IV Jurai. Data dalam penelitian ini dikumpul dengan menggunakan
instrumen berupa angket. Data yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan statistik
deskriptif berupa persentase. Minat belajar biologi siswa SMP N 3 IV Jurai berada
pada kategori sedang . Terdapat 53,66 % siswa, minat belajarnya terhadap pelajaran
biologi kategori sedang. Terdapat 36,58% siswa kategori tinggi. Dan hanya 4,88 %
kategori rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar biologi siswa
SMPN 3 IV JURAI adalah kurikulum sebesar 82,43 %, diri siswa sebesar 72,34 %,
metode mengajar sebesar 70,39 %, guru sebesar 62,76 %, dan faktor sarana serta
prasarana sebesar 70,07 %.

Kata Kunci : Belajar, biologi, siswa, penelitian deskriptif

mailto:rona.androna@gmail.com
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I. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan pengajaran, unsur yang penting adalah bagaimana guru

dapat merangsang dan mengarahkan siswa dalam belajar, yang pada gilirannya dapat

mendorong siswa dalam pencapaian hasil belajar secara optimal. Mengajar dapat

merangsang dan membimbing dengan berbagai pendekatan, dimana setiap

pendekatan dapat mengarah pada pencapai tuain belajar yang berbeda. Tetapi apapun

subyeknya mengajar pada hakekatnya adalah menolong siswa dalam memperoleh

pengetahuan, keterampilan sikap serta ide dan apresiasi yang mengarah pada

perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa.

Masalah pendidikan yang banyak diragukan orang bisa diselesaikan dengan

baik. Hal mana semua unsur yang berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar

yang maksimal diperhatikan. Hanya saja kenyataan menunjukan, bahwa setiap kali

evaluasi pengajaran dilakukan seringkali hasilnya tidak memuaskan, termasuk dalam

pengajaran IPA-Biologi umumnya. Tentu saja banyak faktor yang berpengaruh, di

antaranya adalah minat belajar siswa terhadap pelajaran yang dimaksud, pantas untuk

dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abu Ahmad dkk, (1998) bahwa

bilamana tidak ada minat seseorang terhadap suatu pelajaran, akan timbul kesulitan

dalam belajarnya. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat

belajar siswa SMP N 3 IV Jurai terhadap mata pelajaran IPA-Biologi dan Mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar SMP N 3 IV Jurai terhadap mata

pelajaran IPA-Biologi.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental, sebab dalam

pengumpulan data sebelumnya tidak dilakukan manipulasi terhadap subjek

penelitian, jadi hanya berupa penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif.
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B. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah minat siswa terhadap

mata pelajaran IPA-Biologi. Sesungguhnya variabel minat merupakan variabel

bebas, karena dapat mempengaruhi kecenderungan belajar siswa terhadap mata

pelajaran IPA-Biologi, yang dalam penelitian ini diungkap apa adanya.

C. Ruang Lingkup Pembahasan dan Definisi Operasional

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada

bagaimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA-Biologi, dengan

mengangkat masalah yang terjadi pada siswa SMP N 3 IV Jurai.

Berdasarkan dari ruang lingkup pembahasan di atas, maka dapat

didefinisikan secara operasional tentang masalah pokok penelitian ini yaitu; suatu

pengkajian dengan melakukan telaah pustaka dan penelitian terhadap minat belajar

siswa SMP N 3 IV Jurai.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam pemilihan ini adalah keseluruhan siswa SMP N 3 IV Jurai.

Adapun sebaran populasi yang dimaksudkan seperti Tabel I berikut

Tabel I Sebaran Populasi Penelitian

KELAS
JENIS KELAMIN

JUMLAHLaki-laki Perempuan
VII.1 9 11 20
VII.2 8 13 21
Jumlah 17 24 41

2. Sampel

Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purpositif random

sampling. Dengan teknik tersebut yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian

ini adalah kelas VII.1 kelas dan kelas VII.2
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E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan deskriptif, kemudian

dianalisis kecenderungan-kecenderungan minat belajar sampel terhadap pelajaran

IPA-Biologi, yang dianalisis secara induktif dan deduktif.

III. HASIL

Pada bagian ini disajikan beberapa hal yang merupakan hasil penelitian dan

pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Data minat belajar IPA-Biologi selanjutnya dianalisis dengan statistik

deskriptif. Hasil terlihat pada tabel berupa distribusi frekuensi.

Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel Minat Belajar IPA-Biologi

Skor Kategori Frekuensi Potensi (%)
0 – 81
82 – 96
97 – 119
120 – 134
135 - 150

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

0
2
22
15
2

0
4,88
53,66
36,58
4,89

41 100

IV. PEMBAHASAN

Dari kelima faktor yang diamati dalam penelitian seperti yang telah

diuraikan di atas, faktor kurikulum merupakan faktor pertama yang paling dominan

mempengaruhi prestasi belajar IPA-Biologi siswa SDN Labuang Baji I Makassar.

Dalam hal ini adalah isi materi pelajaran IPA-Biologi seperti yang dijabarkan dalam

kurikulum 1994 yang akan dipelajari oleh siswa dipandang dapat mengarahkan siswa

dalam belajar. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan yang terkandung dalam

kurikulum 1994, yaitu membantu siswa dalam memahami konsep-konsep IPA-

Biologi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Anonim, 1993).
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Faktor kurikulum merupakan faktor pertama yang paling dominan

mempengaruhi prestasi belajar Faktor kedua yang mempunyai pengaruh cukup besar

adalah faktor dari dalam diri siswa sendiri. Faktor ketiga yang mempunyai pengaruh

terhadap prestasi belajar IPA-Biologi adalah metode mengajar yang digunakan oleh

guru. Selanjutnya faktor keempat yang juga mempengaruhi prestasi belajar IPA-

Biologi adalah faktor guru.

Komponen kelima yang ikut mempengaruhi prestasi belajar IPA-Biologi

adalah kelengkapan sarana dan prasarana untuk belajar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik

kesimpulan :

1. Minat belajar biologi siswa SMP N 3 IV Jurai berada pada kategori sedang .

Terdapat 53,66 % siswa, minat belajarnya terhadap pelajaran biologi kategori

sedang. Terdapat 36,58% siswa kategori tinggi. Dan hanya 4,88 % kategori

rendah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar biologi siswa SMP N 3 IV JURAI

adalah kurikulum sebesar 82,43 %, diri siswa sebesar 72,34 %, metode mengajar

sebesar 70,39 %, guru sebesar 62,76 %, dan faktor sarana serta prasarana sebesar

70,07 %.
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THE UTILIZATION OF CYTOKININ IN IMPROVING CHILLI
PRODUCTION (Capsicum annum L.)

PEMANFAATAN SITOKININ DALAMMENINGKATKAN PRODUKSI
TANAMAN CABAI (Capsicum annum L.)
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Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatra Barat
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ABSTRACT

Chilli cultivation is an attraction for farmers because it lies in its high economic value.
Along with the increasing number of residents the need for chillies is also uncreasing,
but the production produced by farmers can’t meet enough market demand. Besides,
the selling value of chilli in the market tends to be low due to its low quality. One way
to overcome the low production of chilli produced, that is with the use of Plant
Growth Regulator (ZPT). One of the ZPT that plays a role in the process of fruiting is
cytokinin. This study aims to determine the benefits of cytokinin in increasing the
production of chilli plants (Capsicum annum L). Research on the utilization of
cytokinin in improving chilli production (Capsicum annum L) has been done
September 2014 This study used Completely Randomized Design (RAL) with 6
treatments and 4 replication. Treatnent consisted of A: control, B cytokinin
concentration of 20 ppm, B: cytokinin concentration of 40 ppm, C: cytokinin
concentration of 60 ppm, D: cytokinin concentration of 60 ppm, E: cytokinin
concentration of 80 ppm, F: cytokinin concentration of 100 ppm. The results showed
that the concentration of 80 ppm is the best concentration in increasing the production
of chillies. Wether in avolding seeds, diameter and weight of chillies

Keywords: Production, Capsicum annum L., Cytokinin

ABSTRAK

Budidaya cabai menjadi daya tarik bagi petani karena terletak pada nilai ekonominya
yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan akan cabai
juga semakin meningkat, namun produksi yang dihasilkan oleh petani tidak dapat
memenuhi permintaan pasar. Disamping itu nilai jual cabai di pasaran cenderung
rendah disebabkan karena kualitasnya yang juga masih rendah. Salah satu cara
mengatasi rendahnya produksi cabai yang dihasilkan, yaitu dengan pemanfaatan Zat
Pengatur Tumbuh (ZPT). Salah satu ZPT yang berperan dalam proses pembentukan
buah adalah sitokinin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sitokinin
dalam meningkatkan produksi tanaman cabe (Capsicum annum L.) Penelitian tentang
pengaruh beberapa konsentrasi sitokinin terhadap produksi pada tanaman cabai
(Capsicum annum L.), telah dilakukan pada bulan September 2014. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan.
Perlakuan terdiri dari tanpa perlakuan (kontrol), konsentrasi sitokinin 20 ppm, 40 ppm,

mailto:novi.s3tia@gmail.com
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60 ppm,80 ppm, dan 100 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
konsentrasi 80 ppm merupakan konsentrasi terbaik dalam meningkatkan produksi
tanaman cabe. Baik itu persentase terbentuknya buah, rata-rata panjang buah, rata-rata
diameter buah dan bobot buah.

Kata kunci: Produksi, Capsicum annum L., Sitokinin

I. PENDAHULUAN

Budidaya cabai menjadi daya tarik bagi petani karena terletak pada nilai

ekonominya yang tinggi. Beberapa kelebihan tanaman cabai diantaranya adalah

berumur relatif singkat hanya sekitar 70-80 hari, mudah dilakukan dengan cara biasa

(konvensional) maupun semi intensif sampai intensif, serta memberikan keuntungan

usaha yang memadai karena memiliki nilai ekonomi tinggi (Ripangi, 2012).

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk kebutuhan akan cabai juga

semakin meningkat, namun produksi yang dihasilkan oleh petani tidak dapat

memenuhi permintaan pasar. Disamping itu nilai jual cabai di pasaran cenderung

rendah disebabkan karena kualitasnya yang juga masih rendah. Luas pertanaman

cabai di Indonesia pada tahun 2010 meningkat dari tahun 2009 sebesar 3,102 ha

dari 233,904 ha menjadi 237,105 ha akan tetapi produktivitasnya menurun dari 5.89

ton/ha menjadi 5.60 ton/ha (BPS, 2009).

Nilai jual cabe dipengaruhi oleh kualitas buahnya. Kualitas cabai yang

dihasilkan petani di Indonesia sendiri, dikatakan rendah karena buahnya sedikit dan

kecil, serta bijinya banyak, dibandingkan dengan hasil pertanian cabai di China,

Thailand, dan India. Cabai yang mempunyai kualitas terbaik adalah cabai yang bisa

berbuah lebat serta mempunyai buah yang besar atau lebih besar dari ukuran cabai

lainnya (Setiadi, 2006).

Salah satu cara mengatasi rendahnya produksi cabai yang dihasilkan, yaitu

dengan pemanfaatan Zat Pengatur Tumbuh (ZPT). Salah satu ZPT yang berperan

dalam proses pembentukan buah adalah sitokinin, ZPT ini merangsang pembelahan

sel dengan cepat (Pardal, 2008).

Toekidjo et al. (2013) telah melakukan penelitian tentang pengaruh induksi

Giberelin terhadap pembungaan dan kualitas benih cabai keriting. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa penyemprotan Giberelin pada kisaran konsentrasi 20 ppm dapat

mengurangi jumlah bunga yang gugur sedangkan pada konsentrasi 40 ppm dapat

memperpendek masa berbunga dan umur panen
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Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang

pemanfaatan sitokinin dalam meningkatkan produksi buah tanaman cabai (Capsicum

annum L.)

II. METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Alat

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah tanah kebun campur pasir

sebagai media tanam, ZPT sitokinin yang diperoleh dari toko pertanian, bibit tanaman

cabe, polibag, sedangkan alat yang dipakai adalah handspray, sendok semen.

B. Metode

Penelitian telah dilakukan pada bulan September 2014 di rumah kaca dan

laboratorium Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumbar Padang.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap:

1. Persiapan bibit

2. Persiapan media tanam

3. Penanaman

Aplikasi sitokinin. Bunga hermaprodit beserta bakal buahnya yang tampak

menggelembung dicelupkan dengan larutan Sitokinin sampai merata.

Masing-masing bunga hermaprodit tiap tanaman dicelupkan pada saat bunga

masih kuncup. Pencelupan dimulai pada saat bunga betina sudah lengkap

dengan bakal buahnya. Pencelupan dilakukan sebanyak 1 kali sebelum bunga

mekar (Annisah, 2004).

4. Panen

Parameter yang diamati adalah persentase terbentuk buah, panjang buah,

diameter buah, jumlah biji dan bobot buah

Data yang didapat dari hasil penelitian yaitu persentase terbentuknya buah,

panjang buah, diameter buah, dan bobot buah secara deskriptif.

III. HASIL

A. Persentase terbentuknya buah:

Tabel 1. Persentase terbentuknya buah pada tanaman cabai (Capsicum annum L.)
setelah diberi perlakuan beberapa konsentrasi sitokinin.

No Perlakuan Persentase terbentuknya buah (%)
1. A. Tanpa perlakuan 15
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2. B. 20 ppm konsentrasi sitokinin -
3. C. 40 ppm konsentrasi sitokinin -
4. D. 60 ppm konsentrasi sitokinin -
5. E. 80 ppm konsentrasi sitokinin 22
6. F. 100 ppm konsentrasi sitokinin 20

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase terbentuknya buah tertinggi

terdapat pada perlakuan E yaitu pemberian sitokinin pada konsentrasi 80 ppm.

B. Panjang buah, diameter buah tanaman cabai yang diberi perlakuan dengan
beberapa konsentrasi sitokinin.

Tabel 2. Rata-rata panjang buah, diameter buah, dan jumlah biji tanaman cabai
(Capsicum annum L.) yang diberi perlakuan dengan beberapa konsentrasi
sitokinin.

No Perlakuan Rata-rata Panjang buah
(cm)

Rata-rata Diameter buah (cm)

1. A. Tanpa perlakuan 6,50 0,9
2. B. 20 ppm konsentrasi sitokinin - -
3. C. 40 ppm konsentrasi sitokinin - -
4. D. 60 ppm konsentrasi sitokinin - -
5. E. 80 ppm konsentrasi sitokinin 6,83 1,25
6. F. 100 ppm konsentrasi sitokinin 6,10 1,20

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pemberian sitokinin sampai konsentrasi 80

ppm secara umum menunjukkan hasil yang lebih baik terhadap parameter yang

diamati yaitu rata-rata panjang buah dan diameter buah.

C. Rata-rata bobot buah tanaman cabai (Capsicum annum L.) yang diberi perlakuan
dengan beberapa konsentrasi sitokinin.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa pada beberapa perlakuan sitokinin

memberikan pengaruh terhadap bobot buah tanaman cabai. Buah cabai yang diberi

perlakuan sitokinin 80 ppm memiliki bobot buah yang lebih tinggi dibandingkan

perlakuan lainnya.

No Perlakuan Rata-rata bobot buah (gr)
1. A. Tanpa perlakuan 2,52
2. B. 20 ppm konsentrasi sitokinin -
3. C. 40 ppm konsentrasi sitokinin -
4. D. 60 ppm konsentrasi sitokinin -
5. E. 80 ppm konsentrasi sitokinin 5.00
6. F. 100 ppm konsentrasi sitokinin 4.88
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IV. PEMBAHASAN

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada perlakuan pemberian sitokinin mulai

dari 80 ppm telah dapat memacu terbentuknya buah . Menurut Lakitan (2001), hal ini

menunjukkan bahwa konsentrasi sitokinin yang diberikan mampu mengatur

pembentukan bunga dan buah, karena sitokinin merupakan hormon tanaman yang

mendorong pembelahan sel dengan cepat dan memainkan peranan penting dalam

pengaturan berbagai proses biologis seperti aktivitas pertumbuhan, perkembangan,

dan metabolisme.

Menurut Pardal (2008), hormon tumbuhan yang diberikan harus sesuai dengan

takaran yang dianjurkan dan tumbuhan yang akan dirangsang pembungaannya harus

dalam keadaan sehat, sudah cukup dewasa serta pertumbuhan vegetatifnya baik.

Kemampuan membaca kondisi tanaman sangat penting untuk mengetahui kondisi

C/N sehingga tanaman dapat segera berbuah secara maksimal dengan mutu yang baik.

Untuk pertumbuhan buah cabe pemberian sitokinin pada dosis 80 ppm sudah

mampu memacu pertubuhan buah cabe. Lakitan (2001) menyebutkan bahwa hal ini

disebabkan karena adanya pengaruh dari konsentrasi hormon sitokinin terhadap

ukuran buah cabai. Aplikasi zat pengatur tumbuh seperti sitokinin dalam pertanian

modern mencakup pengamanan hasil, memperbesar ukuran dan meningkatkan

kualitas produk,

Apabila konsentrasi ditingkatkan maka terjadi penurunan hasil hal ini

disebabkan karena pemberian Zat Pengatur Tumbuh pada jumlah yang tepat dapat

memacu pertumbuhan tanaman namun jika diberikan dalam konsentrasi yang

berlebihan justru tidak lagi memacu pertumbuhan tanaman namun dapat

menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Zat pengatur tumbuh adalah senyawa

organik tidak termaksud nutrisi yang pada konsentrasi aplikasi sangat

rendah, maupun merangsang, menghambat atau memodifikasi sebagai

proses fisiologi tanaman (Heddy, 1986)

Pemberian sitokinin pada dosis 80 ppm juga memberikan pengaruh terbaik

terhadap produksi buah cabe dapat dilihat dari rata-rata bobot buah cabe. Hal ini

diduga karena konsentrasi 80 ppm sudah dapat memacu pembelahan sel, sesuai

dengan konsep Zat Pengatur Tumbuh yaitu mengatur pertumbuhan tanaman pada

dosis tertentu. Sitokinin adalah merangsang pembelahan sel dengan cepat dan

mempengaruhi pembesaran sel (peningkatan ukuran). Menurut Salisbury dan Ross
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(2005), adanya pembesaran sel mengakibatkan ukuran sel yang baru lebih besar dari

sel induk. Pembelahan sel adalah peristiwa yang dominan dalam perkembangan buah,

terutama pada tahap awal perkembangannya.

Pertambahan ukuran sel menghasilkan pertambahan ukuran jaringan, organ

dan akhirnya meningkatkan ukuran tanaman (buah) secara keseluruhan maupun berat

tanaman tersebut. Peningkatan pembelahan sel menghasilkan jumlah sel yang lebih

banyak. Jumlah sel yang meningkat, termasuk didalam jaringan pada daun,

memungkinkan terjadinya peningkatan fotosintesis penghasil karbohidrat, yang dapat

mempengaruhi bobot tanaman. Di fase generatif ini pemberian hormon dari luar, akan

meningkatkan kapasitas jaringan penyimpanan hasil fotosintesis seperti buah.

Sitokinin dapat mempercepat pembelahan sel sehingga sel akan membesar dan

mampu menerima hasil fotosintesis lebih banyak yang berakibat ukuran jaringan

penyimpanan (buah) lebih besar (Salisbury dan Ross, 1995).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh bdapat

diambil kesimpulan bahwa pemberian sitokinin pada konsentrasi 80 ppm membantu

dalam meningkatkan produksi tanaman cabai (Capsicum annum L.).
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ABSTRACT

Hematology is a study to observe individual physiological condition for example is
fish. This study can be used to evaluate fish condition in cultivation area. The largest
area in West Sumatera is Lake Maninjau, most of fish can be found in this area is
Oreochormis niloticus. It become the most cultivate fish in the area due to high
tolerance to the environmental change. Along with environmental changes and
increasing number of cages, mass mortality of fish causes losses up to billions of
rupiah. This research is descriptive research based on environmental factor due to
changes in blood hematology. The results obtained are amount of erythrocytes,
hemoglobin and hematology in the blood of fish samples is very low and high levels
of water pollution such as ammonia and phospate in waters. Thus it can be concluded
that the waters of the Lake Maninjau area is not suitable anymore to fish cultivation.

Keywords: Hematology, Lake Maninjau, Oreochormis niloticus

ABSTRAK

Hematologi merupakan salah satu studi yang dilakukan dalam melihat kondisi
fisiologis suatu individu salah satunya adalah ikan. Studi hematologi ini bisa
digunakan dalam mengevaluasi kondisi ikan pada area budidaya. Danau maninjau
merupakan pusat budidaya ikan terbesar di Sumatera Barat, salah satu ikan yang
bayak dibudidayakan pada wilayah ini adalah ikan Nila. Ikan Nila banyak
dibudidayakan oleh masyarakat sekitar danau karena ikan ini memiliki daya toleransi
yang tinggi terhadap perubahan lingkungan. Seiring dengan perubahan lingkungan
dan meningkatnya jumlah unit keramba, tercatat setiap tahun terjadi kematian masal
pada ikan yang menyebabkan kerugian hingga miliyaran rupiah. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif berdasarkan faktor lingkungan terhadap perubahan
hematologi darah. Hasil yang didapatkan adalah jumlah eritrosit, hemoglobin dan
hematokrit dalam darah sampel ikan sangat rendah dan kadar pencemar perairan yang
cukup tinggi seperti amonia dan fosfat pada perairan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa wilayah perairan danau maninjau tidak layak lagi dalam pembudidayaan ikan.

Kata Kunci : Danau Maninjau, hematologi, ikan nila
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I. PENDAHULUAN

Hematologi meupakan kajian yang biasa digunakan dalam mengetahui kondisi

darah dan komponennya. Pemeriksaan hematologi dapat menggambarkan kualitas

hidup dari suatu individu. Parameter hematologi yang bisa digunakan adalah

penentuan jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan kadar hematokrit. Eritrosit

mengandung hemoglobin yang berperan dalam pengangkutan oksigen pada darah.

Tinggi rendahnya kadar eritrosit dipengaruhi oleh kadar hematokrit, karena nilai

hematokrit merupakan instrumen penting dalam penentuan kapasitas pembawa

oksigen dalam darah (Larrson, Haux, & Sjobeck, 1985). Studi hematologi ini bisa

dilakukan pada ikan, hal ini merupakan salah satu cara dalam penentuan kapasitas

fisiologis ikan (Alfonso, 2001) dan upaya dalam penentuan pengaruh efek stress

terhadap kesehatan ikan (Munkitrik & Leatherland, 1983).

Parameter hematologi ini bisa digunakan dalam pengevaluasian kondisi ikan

didaerah pembudidayaan. Danau Maninjau merupakan wilayah terbesar dalam

kegiatan pembudidayaan ikan di Sumatera Barat. Salah satu ikan yang dibudidayakan

adalah ikan Nila (Oreochormis niloticus). Karena ikan Nila memiliki toleransi yang

tinggi terhadap perubahan lingkungan sehingga ikan ini mudah dibudidayakan dimana

saja (Peterson, Slack, & Woodley, 2005). Bentuk pembudidayaan ikan di danau

Maninjau berupa budidaya keramba jala apung (KJA). Budidaya KJA sudah dimulai

pada tahun 1990 (Noor, 2002). Tiap tahun terjadi peningkatan jumlah unit KJA,

hingga tahun 2015 tercatat jumlah keramba di danau Maninjau mencapai 20.658 unit

(Syandri, 2016). Peningkatan pembudidayaan KJA dengan pola budidaya yang tidak

ramah lingkungan akan menghasilkan limbah organik yang berasal dari sisa pakan,

feses ikan, bangkai ikan dan sisa metabolisme yang akan mengendap didasar danau.

Limbah organik yang dihasilkan akan terdekomposisi oleh bakteri anaerob didasar

perairan yang akan menghasilkan senyawa toksik. Sejak tahun 2001 sampai 2013

sudah tercatat peningkatan limbah organik mencapai 111.889,84 ton (Syandri, Junaidi,

& Azrita, 2014). Apabila terjadi up-welling atau pengembalian masa air akan

menyebabkan senyawa toksik didasar perairan akan naik dan bisa menyebabkan

kematian masal pada ikan (Rasidi, Erlania, & Prasetio, 2010).

Kasus kematian masal pada ikan sudah mulai tercatat sejak tahun 1997 sampai

tahun 2016, tercatat kasus kematian ikan pada tiap tahunnya yang mengakibatkan
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kerugian hingga miliyaran rupiah (Nasution, Yesi, & Hakim, 2011). Penelitian yang

dilakukan terhadap penanggulangan kasus danau Maninjau ini sudah banyak

dilakukan baik itu dari segi analisa kebijakan (Nasution, Yesi, & Hakim, 2011),

(Asnil, Mudikdjo, Hardjoamidjojo, & Ismail, 2013), maupun pengukuran terhadap

kualitas perairan danau (Rasidi, Erlania, & Prasetio, 2010), (Yusuf, Zuki, Lukman, &

Rahmi, 2011), (Sulastri, Dede, & Ivana, 2011), (Syandri, Junaidi, & Azrita, 2014),

(Syandri, 2016). Akan tetapi belum ada penelitian bagaimana dampak kualitas

perairan air danau terhadap fisiologis ikan nila terutama kajian pada kajian

hematologi Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang kajian pengaruh kualitas

perairan danau terhadap profil hematologi ikan Nila. Sehingga dari kajian yang

dilakukan dapat mengupas tuntas kasus tentang kematian masal pada ikan Nila di

danau Maninjau.

I. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian sampel terletak didanau Maninjau, Sumatera Barat terdiri dari

3 lokasi titik pengambilan yaitu: Maninjau, Pakan Raba’a dan Tanjung Sani. Analisis

Sampel air dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera

Barat. Sampel Ikan diambil sebanyak 5 ekor per titik pengambilan sampel kemudiandi

lakukan penghitungan nilai hematologi darah di Laboratorium Zoologi STKIP PGRI

Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif untuk menganalisa parameter

perairan dan profil hematologi. Metoda pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada

tabel berikut
Tabel 1. Tabel pengujian

Pengujian Metoda

Jumlah eritrosit Hemositometer tipe improved neubauer

Hemoglobin (Hb) Tabung sahli

Hematokrit Tabung Hematokrit

Amonia SNI 06-6989.30-2005

Nitrat SNI 06-6989.74-2009

Nitrit SNI 06-6989.9-2004

Pospat SNI 06-6989.31-2005

COD SNI 06-6989.73.2009

DO SNI 06-6989.14

PH PH meter

Suhu Termometer air raksa
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II. HASIL

1. Hematologi darah ikan nila (Niloticus oreochormis)
Tabel 2. Pengukuran Hematologi Darah

No Parameter Standar baku* Maninjau Tj. Sani Pakan Raba a
1 Jumlah Eritrosit 1.900.000 1.518.333 1.132.000 1.950.000
2 Hemoglobin 8,3 gr/dl 6,04 gr/dl 6,24 gr/dl 7,5 gr/dl
3 Hematokrit 29,3 % 18,5% 28,2% 39,8%

Ket: (*Weinert et all, 2015)

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan data hasil pengukuran hematologi darah ikan

nila. Jumlah eritrosit ikan Nila pada titik pengambilan Maninjau dan Tanjung Sani

berada dibawah kadar normal. Sedangkan pada titik pengambilan Pakan Raba a masih

berada diatas kadar normal. Kadar hemoglobin di ketiga titik pengambilan berada di

bawah kadar normal. Kadar hematokrit darah pada titik pengambilan sampel

Maninjau dan Tanjung Sani berada pada kadar normal sedangkan pada titik

pengambilan Pakan Raba a berada di atas kadar normal.

2. Faktor Fisika Kimia Lingkungan
Tabel 3. Pengukuran Faktor Fisika dan Kimia Lingkungan

No Parameter
(mg/L)

Baku Mutu Lingkungan* Sampel
Maninjau Tj. Sani Pakan Raba’a

1 Amoniak 0,02 1,110 0,83 0,94
2 Nitrat 10 0,133 0,1 0,134
3 Nitrit 0,06 0,008 <0,006 0,007
4 COD 10 17,58 14,38 13,61
5 DO 4 1,2 0,7 1,3
6 Pospat 0,2 0,285 0,296 0,266
7 PH 5-9 6,4 6,1 6,4

8 Suhu Deviasi 3 280C 26,50C 280C

Ket : *Peraturan Pemerintah no 82 thun 2001

Berdasarkan Tabel 3 pengukuran faktor fisika dan kimia lingkungan didapatkan

hasil sebagai berikut. Kadar amonia, Pospat, COD dalam perairan didapatkan berada

diatas kadar normal. Kadar DO, Nitrit dan Nitrat masih berada dibawah kadar normal.

Dan untuk kadar PH dan suhu masih berada pada kadar normal.

III. PEMBAHASAN

Pengukuran jumlah Eritrosit, kadar Hemoglobin dan kadar Hematokrit pada

pada titik pengambilan sampel Maninjau dan Tanjung sani berada dibawah kadar

normal. Berbeda dengan titik pengambilan sampel Pakan Raba a jumlah eritrosit dan
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kadar hematokrit nya berada diatas kadar normal akan tetapi untuk kadar hemoglobin

nya berada dibawah kadar normal. Rendahnya jumlah eritrosit, kadar hemoglobin dan

kadar hematokrit dalam darah juga dipengaruhi oleh tingginya kadar amonia dalam

perairan tersebut. Pada pengukuran kadar amonia pada perairan didapatkan berada

diatas kadar normal hal ini diduga berasal dari sisa pakan ikan yang sudah mengalami

amonifikasi (Effendi, 2000).

Kadar amonia yang tinggi menyebabkan terganggunya keseimbangan ion pada

ikan dimulai dari tingkat sel hingga tingkat organ. Karena mengurangi masuknya ion

Na+, menghilangkan K+ dan menggantinya dengan ion amonia keadaan ini dapat

menyebabkan menyusutnya volume sel darah merah yang berakibat pada lisisnya sel

darah merah (Wilkie, 2002). Tingginya nilai hematokrit darah berbanding lurus

dengan peningkatan jumlah eritrosit. Karena nilai hematokrit dapat menunjukkan

perbandingan perbandingan sel darah terhadap volume darah (Ganong, 1995), (Fadil,

2011).

Sedangkan pada titik pengambilan sampel di Pakan Raba a memiki jumlah

eritrosit dan hematokrit diatas rata rata, akan tetapi hemoglobinnya berada dibawah

rata-rata. Toksisitas amonia juga berpengaruh pada nilai hemoglobin dan hematokrit

ikan. Kadar amonia yang tinggi menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin jika

dibiarkan dalam waktu yang lama dapat mengganggu transport oksigen dan darah

mengalami diskrasia serta degenerasi sel darah. Secara umum hal tersebut merupakan

gejala kerusakan yang diakibatkan paparan zat toksik (Wiyaguna, 2013).

Kadar fosfat yang didapatkan berada diatas kadar normal yang berasal dari

pakan ikan dan hasil sisa metabolisme ikan (Nomosatryo & Lukman, 2011).

Peningkatan jumlah fosfat yang merupakan makanan alga akan berbanding lurus

dengan populasi alga pada lingkungan tersebut. Hal ini juga didukung dengan

tingginya konsentrasi klorofil yang terlarut dalam perairan tersebut (Syandri, 2016).

Kondisi ini akan menurunkan kadar oksigen terlarut dan meningkatkan kadar

karbondioksida terlarut dalam perairan yang dapat dilihat pada Tabel 3. Kadar

oksigen terlarut, eritrosit, hemoglobin dan hematokrit yang rendah menyebabkan

cepatnya ikan mengalami kematian, ketika terjadi peristiwa up- welling pada KJA

danau maninjau ini.

IV. KESIMPULAN
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Berdasarkan hasil penelitian tentang studi hematologi ikan nila dan kajian faktor

fisika kimia didapatkan hasil bahwa kondisi faktor fisika kimia pada daerah danau

maninjau tidak memungkinkan lagi untuk wilayah budidaya ikan. Hal ini juga

ditunjukan dengan respon fisiologi darah ikan rusak akibat terpapar dengan limbah

dari kegiatan budidaya selama ini. Dan apabila terjadi peristiwa up- welling ikan akan

mudah mengalami kematian meskipun ikan yang hidup pada perairan tersebut adalah

ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan.
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COMPARISON OF GROWTH SPEED ON SAWI HIJAU (Brassica juncea L.)
WHICH USED BOTH ORGANIC AND ANORGANIC FERTILIZER

PERBANDINGAN KECEPATAN PERTUMBUHAN PADA TANAMA SAWI
HIJAU (Brassica juncea L.) YANG DIBERI PUPUK ORGANIK

DAN ANORGANIK

Mei Sarah, Kiki Rizqi Sahara, Nurul Sallia M. Lubis,
Program Studi Magister Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan

Email : Meikalveshsarah_24@yahoo.com

ABSTRACT

Green Sawi Hijau (Brassica juncea L.) is still a family with cabbage, cabbage,
broccoli and radishes or rades, the family of cruciferae (brassicaceae) olek hence the
morphological nature of the plant is almost the same, especially in root system, stem
structure, Fruit (pods) and seeds. The addition of fertilizer to the soil directly affects
the acidity, as it can cause acid, neutral or alkaline reaction, which can not directly
affect the availability of macro or micro nutrients. This mini research is done in
greenhouse of Biology department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,
State University of Medan. In Mini Research use Sawi Hijau (Brassica juncea L.).
From observations of Green Sawi (Brassica juncea L.) obtained by different
observations. On Sawi Hijau (Brassica juncea L.) which is given Organic fertilizer
and Inorganic fertilizer. From the results of this study proves that inorganic fertilizers
have the most influence on the growth of mustard greens, although made from
chemicals but produces a high increase in plant productivity. Organic fertilizer use is
also very good for plant growth but in our mini research it is not visible.

Keywords: Speed comparison, Inorganic Fertilizer, Green Sawi

ABSTRAK

Sawi Hijau (Brassica juncea L.) masih satu famili dengan kubis-krop, kubis bunga,
broccoli dan lobak atau rades, yakni famili cruciferae (brassicaceae) olek karena itu
sifat morfologis tanamannya hampir sama, terutama pada sistem perakaran, struktur
batang, bunga, buah (polong) maupun bijinya. Penambahan pupuk ke dalam tanah
secara langsung akan mempengaruhi sifat kemasamannya, karena dapat menimbulkan
reaksi masam, netral ataupun basa, yang secara langsung ataupun tidak dapat
mempengaruhi ketersediaan hara makro atau hara mikro. Mini research ini dilakukan
di Rumah kaca jurusan Biologi, fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan. Pada Mini
Riset ini menggunakan Sawi Hijau (Brassica juncea L.). Dari pengamatan Sawi Hijau
(Brassica juncea L.) diperroleh hasil pengamatan yang berbeda – beda. Pada Sawi
Hijau (Brassica juncea L.) yang diberi pupuk Organik dan pupuk Anorganik. Dari
hasil penelitian ini membuktikan bahwa pupuk anorganik paling berpengaruh
terhadap pertumbuhan sawi, meskipun terbuat dari bahan kimia namun menghasilkan
peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. Penggunaan pupuk Organik
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sebenarnya juga sangat bagus bagi pertumbuhan tanaman tetapi dalam mini research
kami itu tidak kelihatan.

Kata Kunci : Perbandingan Kecepatan, Pupuk Anorganik, Sawi Hijau

I. PENDAHULUAN

Sawi (Brassica juncea L.) masih satu famili dengan kubis-krop, kubis bunga,

broccoli dan lobak atau rades, yakni famili cruciferae (brassicaceae) olek karena itu

sifat morfologis tanamannya hampir sama, terutama pada sistem perakaran, struktur

batang, bunga, buah (polong) maupun bijinya.

Sawi termasuk ke dalam kelompok tanaman sayuran daun yang mengandung

zat-zat gizi lengkap yang memenuhi syarat untuk kebutuhan gizi masyarakat. Sawi

hijau bisa dikonsumsi dalam bentuk mentah sebagai lalapan maupun dalam bentuk

olahan dalam berbagai macam masakan. Selain itu berguna untuk pengobatan (terapi)

berbagai macam penyakit (Cahyono, 2003).

Klasifikasi sawi dalam(Rukmana, 2002) sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Angiospermae

Sub-kelas : Dicotyledonae

Ordo : Papavorales

Famili : Brassicaceae

Genus : Brassica

Spesies : Brassica juncea L.

Sistem perakaran sawi memiliki akar tunggang (radix primaria) dan

cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang (silindris) menyebar kesemua arah

dengan kedalaman antara 30-50 cm. Akar-akar ini berfungsi antara lain mengisap air

dan zat makanan dari dalam tanah, serta menguatkan berdirinya batang tanaman.

Batang sawi pendek sekali dan beruas-ruas sehingga hampir tidak kelihatan.

Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan penopang daun (Rukmana, 2002).

Sawi berdaun lonjong, halus, tidak berbulu dan tidak berkrop. Pada umumnya pola

pertumbuhan daunnya berserak (roset) hingga sukar membentuk krop (Sunarjono,

2004).

Tanah yang cocok untuk ditanami sawi adalah tanah yang subur, gembur dan

banyak mengandung bahan organik (humus), tidak menggenang (becek), tata aerasi
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dalam tanah berjalan dengan baik. Derajat kemasaman (pH) tanah yang optimum

untuk pertumbuhannya adalah antara pH 6 sampai pH 7 (Haryanto dkk, 2006.

kemasaman tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hara didalam tanah,

aktifitas kehidupan jasad renik tanah dan reaksi pupuk yang diberikan ke dalam tanah.

Penambahan pupuk ke dalam tanah secara langsung akan mempengaruhi sifat

kemasamannya, karena dapat menimbulkan reaksi masam, netral ataupun basa, yang

secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi ketersediaan hara makro atau hara

mikro. Ketersediaan unsur hara mikro lebih tinggi pada pH rendah. Semakin tinggi

pH tanah ketersediaan hara mikro semakin kecil (Hasibuan, 2010). unsur hara, seperti

besi (Fe), alumunium (Al), dan mangan (Mn) dapat menjadi racun bagi tanaman.

II.METODE PENELITIAN

Waktu pelaksanaan penelitian mulai tanggal 30 September 2016 sampai

dengan 11 November 2016. Penelitian telah dilakukan di rumah kaca Unimed,

tempatnya di Universitas Negeri Medan dengan menggunakan fasilitas Universitas

Negeri Medan, Fakultas MIPA, Jurusan BIOLOGI.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pupuk organik dan anorganik,.

Telah dilakukan percobaan terhadap sawi hijau. untuk menemukan apakah ada

perbedaan jumlah daun, berat daun, tinggi tanaman, lebar daun pada tanaman sawi

hijau yang diberikan pupuk organik dan anorganik.

Alat yang digunakan dalam Penelitian ini adalah neraca analitik, penggaris,

polyback, jurnal pedoman, sprayer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bibit

sawi hijau, tanah hitam, pupuk NPK, pupuk kompos dan air.

Adapun prosedur kerja yang dilakukan adalah :

1. Preparasi Bahan Tanam

Membersihkan kotak pemeliharaan (Polybag), Mengisi kotak pemeliharaan

dengan tanah yang telah digemburkan terlebih dahulu. Memberikan pupuk kompos

dari polybak I, II, III, IV dan V pupuk kompos dan NPK. Pemberian pupuk bertujuan

agar masing-masing pupuk bercampur secara merata dengan hijau yang akan ditanami

bibit sawi hijau.

2. Pembibitan Tanaman

Menyiapkan wadah persemaian lalu mengisi dengan tanah hitam, menaburkan

benih kedalam polyback persemaian, menyiram dengan menggunakan sprayer atau
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semprotan, kemudian diamati selama 5 hari setelah benih ditanam, Setelah berumur

14 hari benih akan tumbuh menjadi bibit dan siap memindahkan kedalam wadah

pemeliharaan untuk melakukan penanaman.

3. Penanaman

Membuat lubang sedalam 2 cm pada polyback pemeliharaan yang sebelumnya

yang telah diberi pupuk, Memindahkan bibit yang telah tumbuh kedalam polybag

pemeliharaan dengan jarak tanam 5 cm, memberikan pupuk NPK dengan dosis 2 gr/

100 ml air pada polybag 2 untuk tanaman anorganik setelah usianya 2 minggu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinggi Tanaman (cm)

Pengamatan tinggi tanaman merupakan salah satu variabel pertumbuhan

tanam yang diukur dari leher batang sampai titik tumbuh tertinggi yang dilakukan

pada akhir penelitian. Selanjutnya pengaruh pemberian pupuk kompos dan pupuk

NPK terhadap rerata tinggi tanaman sawi Hijau (Brassica juncea) yang dapat dilihat

pada Tabel 1.
Tabel 1 Rerata Pertumbuhan Tinggi Tanaman Sawi Hijau (Brassica juncea)

Perlakuan TinggiTanaman(Polyback/cm)
1 2 3 4

5

Rerata

Organik 10 9,5 9 10 10 97,5
Anorganik 11,2 11,5 11 11 11,5 11

Keterangan:
Organik (Diberi Perlakuan Pupuk Kompos)
Anorganik ( Diberi Pupuk NPK)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat Rerata Pertumbuhan Tinggi Tanaman

Sawi Hijau (Brassica juncea) adanya perbedaan pertumbuhan tinggi sawi hijau

yang diberi pupuk kompos dengan pupuk NKP. Pada perlakuan yang diberi pupuk

kompos rata-ratanya sebesar 97,5 cm sementara pada perlakuan pupuk NPK

rata-ratanya sebesar 11 cm. Dari data diatas terlihat bahwa tinggi tumbuhan Sawi

Hijau (Brassica juncea) yang diberikan pupuk NPK lebih tinggi dibandingkan dengan

yang diberi perlakuan pupuk kompos.
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Gambar 1 Rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman Sawi Hijau (Brassica juncea)

Pada gambar terlihat bahwa meningkatnya pertumbuhan dan produksi Sawi

Hijau yang diberikan pupuk NPK dapat meningkatkan laju pertumbuhan tanaman.

Menurut Darmawan dan Baharsyah (1983), pertumbuhan vegetatif seperti

bertambahnya tinggi tanaman disebabkan oleh terjadinya pembelahan dan

perpanjangan sel meristem pada ujung tunas dan ujung akar. Maka dari itu fungsi

unsur N bagi tanaman adalah merangsang pertumbuhan secara keseluruhan,

khususnya batang, cabang dan daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis

(Lingga dan Marsono, 2000). Selain itu juga diidukung oleh Sarief (1986), bahwa

fosfor (unsur P) yang merupakan bagian dari inti sel, sangat penting dalam proses

pembelahan sel, perkembangan jaringan meristem, perpanjangan sel dan deferensiasi

sel yang akhirnya mempengaruhi tinggi tanaman. Tinggi tanaman mencerminkan efek

pertambahan ukuran dan jumlah sel yang terjadi pada satuan waktu tetentu, mencakup

proses biokimia (Agromedia, 2007).

B. Panjang Daun, Lebar Daun dan Jumlah Daun (helai)

Pengamatan terhadap jumlah daun tanaman sawi hijau (Brassica juncea)

dilakukan pada akhir penelitian, yaitu dengan menghitung jumlah daun pada setiap

polybag. Hasil panjang daun, lebar daun dan jumlah daun diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 2. Rata-rata Tinggi Tanaman, Panjang Daun, Lebar Daun, Jumlah Daun dan
pada Sawi Hijau (Brassica juncea L.)

Perlakuan PanjangDaun LebarDaun JumlahDaun

Polyback1 (PupukKompos) 4 cm 2cm 9helai

PolybackII (PupukKompos) 4 cm 2,5cm 7helai

PolybackIII (PupukKompos) 4 cm 2cm 9helai

PolybackIV(PupukKompos) 4 cm 2cm 8helai

PolybackV(PupukKompos) 4 cm 2,5cm 9helai
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PolybackI (PupukNPK) 5cm 3cm 10helai

PolybackII (PupukNPK) 5cm 3,5cm 11helai

PolybackIII (PupukNPK) 5cm 3cm 10 helai

PolybackIV(PupukNPK) 5cm 3cm 11helai

PolybackV(PupukNPK) 5cm 3,5cm 11helai

Pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa panjang rata-rata daun sawi hijau

(Brassica juncea) yang diberikan pupuk kompos sebesar 4 cm dan yang diberikan

pupuk NPK sebesar 5 cm hal ini menunjukan bahwa NPK lebih cepat menambah laju

pertumbuhan sawi hijau (Brassica juncea) dengan perbedaan antara keduanya adalah

1 cm sedangkan pada lebar daun terjadi beberapa perbedaan yaitu pada pupuk kompos

daun yang paling lebar pada polyback II dan III sebesar 2,5 cm dan pada pupuk NPK

daun yang paling lebar pada polyback II dan Polyback V sebesar 3,5 cm.

Pada jumlah daun sesuai dengan tabel 2 sangat bervairiasi, hal itu dapat

terlihat banyak dan sedikit nya jumlah daun pada setiap polybag. Jumlah daun yang

laing sedikit yaitu pada pupuk kompos polybag ke 2 yaitu 7 helai dan paling banyak

jumlah daun pada polybag ke III dan V yaitu dengan jumlah 9 helai.

Dalam hal ini Rusell (1977), meyatakan pupuk sebagai sumber nutrisi yang

relevan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian Subhan (1982), mengatakan bahwa

meningkatnya pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun dengan pemberian

pupuk NPK, karena pupuk tersebut dapat menambah ketersediaan unsur hara didalam

tanah dan besarnya penambahan unsur hara sangat bergantung pada jenis dan takaran

pupuk yang diberikan.

Pengukuran terhadap berat segar tanaman merupakan salah satu cara untuk

mengetahui laju pertumbuhan suatu tanaman. Laju pertumbuhan dan hasil suatu

tanaman, selain ditentukan faktor genetis, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan

seperti suhu, air, unsur hara, reaksi tanah dan komposisi udara, kelembaban udara

serta hama dan penyakit (Hakim dkk, 1986).

C. Berat Daun Sawi Hijau (Brassica juncea)

Data berat daun sawi hijau dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 1.3. Perbedaan Jumlah Berat Daun pada Sawi Hijau (Brassica juncea)

Perlakuan BeratDaun
Polyback1 (PupukKompos) 0,8gr
PolybackII (PupukKompos) 0,7gr
PolybackIII (PupukKompos) 0,8gr
PolybackIV(PupukKompos) 0,7gr
PolybackV(PupukKompos) 0,8gr
PolybackI (PupukNPK) 1,3gr
PolybackII (PupukNPK) 1,4gr
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Perlakuan BeratDaun
PolybackIII (PupukNPK) 1,2gr
PolybackIV(PupukNPK) 1,3gr
PolybackV (PupukNPK) 1,4gr

Berdasarkan perbedaan perlakuan yang diberikan, menghasilkan rata-rata

berat pada tanaman sawi organik dan sawi anorganik, jumlah berat daun yang paling

berat sebesar 1,4 gr pada polyback ke II dan ke V pada perlakuan anorganik dengan

pemberian pupuk NPK sedangkan jumlah berat daun yang paling ringan sebesar

polyback ke II dan IV pada perlakuan sawi anorganik sebesar 0,7 gr dengan

pemberian pupuk NPK.

Unsur hara yang tersedia optimum pada suatu tanaman, akan saling

mendukung dalam proses fotosintesis, sehingga tanaman dapat menghasilkan lebih

berat dan berkualitas. Semakin banyak hasil fotosintesis maka semakin banyak pula

yang dikirimkan keseluruh keperluan pertumbuhan tanaman lainnya (Jumin, 2002).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa pupuk anorganik paling

berpengaruh terhadap pertumbuhan sawi, meskipun terbuat dari bahan kimia. Tapi

penggunaan pupuk ini tidak boleh berlebihan karena akan menimbulkan

dampak positif maupun negatif. Dari penggunaan pupuk anorganik menghasilkan

peningkatan produktivitas tanaman yang cukup tinggi. Namun penggunaan pupuk

anorganik dalam jangka yang relatif lama umumnya berakibat buruk pada kondisi

tanah. Tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan cepat

menjadiasam yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman.
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EFFECT OF Azolla microphylla KAULF. USING ON THE PRODUCTION OF
KACANG BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.)

PENGARUH PENGUNAAN Azolla microphylla Kaulf. TERHADAP
PRODUKSI KACANG BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.)

Indri Novia Martha
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatra Barat

Email : indri25novia@gmail.com

ABSTRACT

Haricot bean is avegetable pods that the government strived from year to year fulfill
the Indonesian people needs. Information obtained from the Indonesian institute of
science say that the needs of Indonesian people to nuts about 40gr/day, while the
number of haricot bean production tended to decrease each year. The decroasing of
haricot bean production was caused by the lack of proper fertilization and the use of
inorganic fertilizers could lead to deficit of some nutrients. One of effort to reduce
defendences o inorganic fertilizers is to use organic fertilizers such as Azolla
microphylla Kaulf, not only to enrich the nutrient but also to increse soil microbio
activity. Therefore, this research has been carried outin October 2016 to January 2017
at Nagari Aia Angek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. The purpose of this
study was to determine the effect of use Azolla microphylla Kaulf. on the growt and
production of haricot bean, this study was on experimental study. Design that has
been used was RAL consisting of 6 treatments and 5 replication. Data were analyzed
by analysis of variance followed by BNT with 5%. That result shawed that Azolla
microphylla Kaulf azolla fertilizer affect the production of haricot bean. Azolla
microphylla Kaulf fertilizer dose that most effective for the production of haricot bean
is 60g/polybag.

Keywords : Azolla, Hariccot bean, Production.

ABSTRAK

Kacang buncis merupakan sayuran polong yang terus diupayakan pemerintah dari
tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Informasi
yang diperoleh dari lembaga ilmu pengetahuan indonesia bahwa kebutuhan penduduk
indonesia terhadap kacang-kacangan sebesar 40 gram/hari. Sedangkan jumlah kacang
buncis yang diproduksi petani cenderung menurun setiap tahun. penurunan produksi
buncis diantaranya disebabkan oleh pemupukan yang kurang tepat dan pengunaan
pupuk anorganik bisa menyebabkan defisit beberapa unsur hara. Salah satu upaya
mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik adalah dengan penggunaan
pupuk organik seperti Azolla microphylla Kaulf. Selain dapat memperkaya unsur hara
dapat juga meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Sehubungan dengan itu penelitian
ini telah dilakukan pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 Nagari Aia Angek,
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh penggunaan Azolla microphylla Kaulf. terhadap produksi
kacang buncis (Phaseolus vulgaris L.). Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen. Rancangan yang di gunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL)
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terdiri dari 6 perlakuan dan 5 ulangan. Data dianalisis dengan sidik ragam dan
dilanjutkan dengan BNT dengan taraf 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa
Pemberian pupuk Azolla microphylla kaulf. Berpengaruh terhadap produksi kacang
buncis. Dosis pupuk Azolla microphylla kaulf. yang paling efektif untuk produksi
tanaman kacang buncis adalah 60 gr/polybag.

Kata kunci: Azolla, Kacang buncis, Produksi

I. PENDAHULUAN

Kacang buncis merupakan sayuran polong yang terus diupayakan pemerintah

dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Saat

ini kacang buncis telah menjadi salah satu komoditas ekspor yang potensial bagi

sektor hortikultura Indonesia, baik dalam bentuk buncis segar maupun olahan.

Informasi yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuhan Indonesia (LIPI)

dalam Setianingsih dan Khaerodin (2005), diperkirakan bahwa penduduk Indonesia

membutuhkan kacang-kacangan 40 gram/hari. Menurut Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) tahun 2014 penduduk Indonesia mencapai sekitar 254,9 jiwa. Jadi

dapat diperkirakan kebutuhan kacang-kacangan sebesar 372.154 ton setiap tahun.

Sedangkan jumlah yang diproduksi oleh petani buncis setiap tahunnya cenderung

menurun. Beberapa penyebab menurunnya produksi kacang buncis adalah

pemupukan yang kurang tepat dan pengunaan pupuk anorganik secara terus menerus.

Menurut Pranata (2004) penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus

dapat menyebabkan struktur tanah menjadi padat, inefisiensi pupuk dan akan

menyebabkan keseimbangan hara terganggu. Pupuk anorganik biasanya hanya

memiliki 1-3 unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Akibat pemakaian pupuk

anorganik bisa menyebabkan defisitnya beberapa unsur hara, kondisi ini bisa

membahayakan pertumbuhan tanaman. Selain itu harga pupuk anorganik lebih mahal

dan cenderung fluktatif dari tahun ke tahun karena adanya pengurangan subsidi pupuk

oleh pemerintah.

Upaya mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian pupuk anorganik

diperlukan suatu teknologi yang mampu menekan penggunaan pupuk anorganik.

Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk organik seperti azolla untuk

dijadikan subsitusi pupuk anorganik dan membantu dalam memperbaiki keadaan fisik

dan kimia serta biologi tanah sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman (Arifin,

2003).
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Kandungan unsur hara Azolla 3,5% Nitrogen, 1,25% Phosphor, 2,5% Kalium,

2,5% Kalsium 0,5% Magnesium (Parnata, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh penggunaan Azolla microphylla Kaulf. terhadap produksi

kacang buncis (Phaseolus vulgaris L.).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Oktober hingga Januari 2017 di

Nagari Aia Angek, Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Alat yang digunakan

dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, meteran, sekop, thermometer, alat tulis,

kamera, timbangan (Neraca ohause), handsprayer, ember, ajir. Bahan yang digunakan

benih kacang buncis varietas Logawa, tanah ultisol, kertas label, air, paku air Azolla

microphylla Kaulf., polybag ukuran 40 cm x 30 cm, karung goni, insektisida, pupuk

NPK.

Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6

perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu Perlakuan A: Tanpa

azolla dan pupuk NPK / polybag, Perlakuan B : Pupuk NPK 10 gr / polybag,

Perlakuan C : 50 gr azolla kering / polybag, Perlakuan D : 60 gr azolla kering/

polybag, Perlakuan E : 70 gr azolla kering/ polybag, Perlakuan F : 80 gr azolla kering

/ polybag. Data yang diperoleh diuji dengan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf

α 5%, dan dilakukan uji lanjut dengan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada perlakuan

yang memberikan pengaruh.

Penelitian ini dimulai dari penyedian paku air Azolla microphylla Kaulf.,

penyediaan media tanam, pengaplikasian azolla, pemasangan label, persiapan benih,

penanaman benih, pemupukan, pemeliharaan, panen. pengamtan yang dilakukan yaitu

jumlah polong, berat polong dan panjang polong kacang buncis.

III. HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh

pengunaan pupuk Azolla microphylla Kaulf. terhadap produksi kacang buncis

(Phaseolus vulgaris L.) dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Rata-rata produksi kacang buncis (Phaseolus vulgaris L.) dengan beberapa dosis Azolla microphylla
Kaulf. Dan pupuk NPK
Perlakuan Jumlah

polong
(Buah)

Berat polong
(Gram)

Panjang
polong (Cm)

A (Tanpa pupuk ) 22,60 189,74 b 17,57

B (NPK 10gr/ polybag) 28,00 244,06 a b 17,78

C (Azolla kering 50 gr/ polybag) 29,20 250,38 a b 17,79

D (Azolla kering 60 gr/ polybag) 32,40 295,64a 18,29

E (Azolla kering 70 gr/ polybag) 29,20 235,24 a b 17,33

F (Azolla kering 80 gr/ polybag) 33,80 285,94 a 18,07

Keterangan:
Notasi = rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5 %

Berdasarkan uji analisis sidik ragam terhadap produksi kacang buncis

(Phaseolus vulgaris L.) yang diberi Azolla microphylla Kaulf. Pada Tabel 3 terlihat

bahwa pengunaan Azolla microphylla Kaulf berpengaruh nyata terhadap berat polong

kacang buncis sehingga perlu dilakukan uji lanjut. Setelah dilakukan uji lanjut terlihat

bahwa perlakuan A, B, C, dan E memberikan pengaruh tidak nyata, perlakuan B, C, D,

E,dan F juga memberikan pengaruh tidak nyata. Dilihat dari hasil berat polong kacang

buncis diperoleh rata-rata berat polong tertinggi juga terdapat pada perlakuan D (60 gr

Azolla kering / polybag). Namun tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong dan

panjang polong kacang buncis, sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut. Jika dilihat

dari hasil panjang polong maka diperoleh polong terpanjang juga pada perlakuan D

(60 gr/ polybag).

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap produksi kacang

buncis dapat dilihat bahwa pemberian Azolla microphylla Kaulf memberikan

pengaruh yang berbeda tidak nyata antar perlakuan terhadap berat polong kacang

buncis. Hal ini diduga karena adanya variasi ukuran polong kacang buncis. Jika

dilihat dari hasil berat polong kacang bucis perlakuan D (60 gr Azolla kering/ polybag)

menunjukkan jumlah polong sedikit namun memiliki berat tertinggi sedangkan pada

perlakuan F (80 gr Azolla kering/polybag) menunjukkan jumlah polong terbanyak

namun memiliki berat polong yang rendah hal ini dikarenakan ukuran kacang buncis
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pada perlakuan D lebih besar dan panjang dibandingkan dengan perlakuan F yang

ukuran buahnya kecil dan lebih pendek.

Dilihat dari hasil jumlah polong dan panjang polong pengunaan pupuk Azolla

microphylla Kaulf. tidak berpengaruh antar perlakuan. Hal ini diduga karena

pembentukan jumlah polong dan panjang polong dipengaruhi oleh genetik tanaman

dimana daya serap dan pertumbuhan benih berbeda. Selain itu pertumbuhan jumlah

polong dan panjang polong dipengaruhi adanya faktor lingkungan yang kurang

mendukung seperi cahaya, angin dan curah hujan. Pada saat penelitian keadaan cuaca

seperti angin kencang memungkinkan terjadinya penguguran bunga selain itu curah

hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan pencucian beberapa unsur hara serta

cahaya yang kurang pun dapat menyebabkan terganggunya proses fotosintesis yang

berakibat terhadap jumlah polong yang lebih sedikit. Namun dilihat dari produksi

panjang polong perlakuan D (60 gr azolla kering/polybag) menunjukkan hasil paling

tinggi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dapat disimpulkan bahwa

Pemberian pupuk Azolla microphylla aulf. berpengaruh terhadap produksi kacang

buncis namun tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah polong dan panjang

polong. Takaran pemberian pupuk Azolla microphylla Kaulf. dalam bentuk Azolla

kering yang paling efektif adalah dengan dosis 60 gr/8 kg tanah telah dapat

menigkatkan produksi kacang buncis yang meliputi berat polong.
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UTILIZATION OF JAGUNG (Zea mays L.) TO DECREASE TOTAL
NUMBER OF LARVA Apis cerana FABR. ON PARIANG SAKATO PARIKAN

PARIAMAN APIARI

PEMANFAATAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) UNTUK
MENINGKATKAN JUMLAH LARVA Apis cerana Fabr. PADA APIARI
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ABSTRACT

The aims of research to know the Zea mays effect on the number of larvae Apis
cerana Fabr. in Apiari Sakato Padang Pariaman. This study was conducted with two
experimental treatments, colony with Zea mays and without Zea mays, each with five
replicates. The parameters of research is number of larvae. The results showed that an
increasing number of larvae in the colony of bees with Zea mays. The number of
larvae without Zea mays 20 individuals, with Zea mays 98 individuals. The data
elements of weather at the research location is temperature 23,7-27,00 oC, humidity
75,3- 93,5%, from wind speed 0,9-2,6 km/h, and solar radiation 0-8 hours, still
support the activities of foreger Apis cerana.

Keywords: Larvae, Apis cerana, food of the bees, Zea mays

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efek tanaman jagung (Zea mays L.) terhadap
jumlah larva Apis cerana Fabr. pada Apiari Sakato Padang Pariaman. Penelitian
dirancang dengan eksperimen dua perlakuan, koloni lebah dengan penanaman jagung
dan tanpa penanaman jagung, masing-masing dengan 5 kali ulangan. Parameter yang
diamati yaitu pertambahan jumlah larva. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan jumlah larva pada koloni lebah dengan tanaman jagung. Jumlah larva
tanpa tanaman jagung 20 individu, dengan tanaman jagung 98 individu, Data
unsur-unsur cuaca di lokasi penelitian adalah suhu 23,7-27,00C, kelembaban
75,3-93,5%, kecepatan angin 0,9-2,6 km/jam dan lama penyinaran matahari 0-8 jam,
masih mendukung aktifitas lebah pekerja dalam mencari pakan.

Kata kunci : Larva, Apis cerana, pakan lebah, Zea mays

I. PENDAHULUAN

Lebah merupakan organisme serangga yang menguntungkan manusia karena

berperan sebagai penyerbuk tanaman yang dapat meningkatkan produksi tanaman

mailto:olivianurtanio23@gmail.com
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disekitar peternakan lebah madu. Beberapa tanaman seperti mangga, rambutan, leci,

semangka, kubis, jagung, dan kelapa, umumnya diserbuki oleh lebah madu sehingga

produksi meningkat sampai dua kali lipat. Lebah madu dalam mengambil nektar dan

tepung sari, tidak merusak tanaman (Perhutani, 1992 ; Sastratriamodjo, 1994). Di

Indonesia terdapat dua spesies lebah madu yang dibudidayakan yaitu Apis cerana dan

Apis meliffera, khusus sumatera barat telah dibudidayakan lebah madu jenis Apis

cerana yaitu di Padang Pariaman dengan nama kelompok Apiari Sakato.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada Apiari Sakato Padang

Pariaman terlihat bahwa produksi madu yang dihasilkan relatif sedikit yaitu hanya

250 ml/koloni/bulan, koloni lebah tidak pernah diberi pakan tambahan, sumber pakan

yang tersedia dilokasi Apiari didominan oleh tanaman kelapa (Cocos nucifera), dan

kelapa sawit (Elaeis guinensiss Jacq), koloni (stup) lebah ditempatkan secara

berdekatan, produktivitas lebah rendah, jumlah larva setiap koloni relatif sedikit,

koloni lebah berukuran kecil, perkembangan koloni relatif lambat dilihat dari frame

sisiran hanya kurang dari enam frame yang berisi sisiran.

Lebah madu memerlukan nektar dan pollen dari tumbuhan sebagai makanan

pokoknya. Pollen dibutuhkan lebah madu sebagai sumber protein, vitamin, lemak, dan

mineral, yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup koloni dan bekerjanya

kelenjar, khususnya hypopharyng pada lebah pekerja, yang merupakan penghasil

pakan larva dan ratu lebah (Winston, 1987). Kekurangan pollen dapat menyebabkan

perkembangan larva menjadi terganggu. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya

tumbuhan penghasil pollen yang tersedia di lokasi budidaya. Salah satu tanaman

penghasil pollen adalah tanaman jagung. Hebert (1992) melaporkan bahwa tanaman

jagung merupakan penghasil pollen bernutrisi tinggi. Andoko (2001) juga melaporkan

bahwa tanaman jagung merupakan sumber pollen utama yang dapat dimanfaatkan

sebagai pakan oleh lebah madu. Tanaman jagung cocok ditanam di daerah dataran

rendah. Syukur dan Aziz (2014) melaporkan bahwa tanaman jagung dapat tumbuh di

dataran rendah hingga dataran tinggi (0-1500 m dpl). Selain sebagai sumber protein

bagi lebah, tanaman jagung juga dapat meningkatkan nilai ekonomi pembudidayanya

dari produksi yang dihasilkan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pertambahan jumlah larva Apis cerana Fabr. dengan

penanaman jagung (Zea mays L.) pada Apiari Sakato Padang Pariaman, dan

diharapkan dapat bermanfaat bagi peternak lebah sebagai informasi dalam
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memberikan pakan tambahan bagi lebah madu, serta bagi pembudidaya jagung

sebagai informasi penggunaan lebah madu dalam membantu penyerbukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016-Januari 2017 di Desa Palak Juha

VII Koto Kabupaten Padang Pariaman. Sepuluh koloni lebah madu yang terdapat di

Apiari Sakato dan tanaman jagung dipersiapkan untuk penelitian ini. Lima koloni

digunakan sebagai unit percobaan dan lima koloni sebagai kontrol.

Eksperimen dilakukan menurut uji beda dengan dua perlakuan dan 5 ulangan.

Perlakuan terdiri atas koloni lebah dengan penanaman jagung dan koloni lebah tanpa

penanaman jagung. Tanaman jagung ditanam sebanyak 60 polybag, dalam satu

polybag terdiri dari 2 benih, pada saat tanaman berumur 14 hari dilakukan

penjarangan dan meninggalkan 1 tanaman/polybag. Koloni lebah dipilih sebanyak 10

koloni, dalam setiap koloni dipilih satu frame dengan kriteria ≥ 50% berisi sel-sel

kosong, kemudian frame ditandai dengan spidol seluas 5 x 5 cm sebagai sampel. 5

koloni lebah diletakkan mengelilingi tanaman jagung saat tanaman jagung berumur 40

hari atau telah berbunga, koloni lebah diletakkan dengan jarak 2 m dari tanaman

jagung, jarak antar koloni lebah yaitu 1 m. Koloni lebah dibiarkan mengambil pollen

dari tanaman jagung selama 20 hari. 5 koloni lebah sebagai kontrol diletakkan

dilokasi tanpa tanaman jagung. Jarak antara dua perlakuan tersebut yaitu 200 m.

Pengamatan mulai dilakukan pada hari ke-20 setelah perlakuan. Pada tahap ini

dilakukan penghitungan jumlah larva pada setiap koloni perlakuan. Penghitungan

dilakukan pada daerah yang ditandai seluas 5 x 5 cm.

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dianalisis menggunakan t-test

mengacu pada Nurgiyantoro, Gunawan, Marzuki (2004).

III. HASIL

Jumlah larva pada koloni lebah dengan tanaman jagung terbanyak terdapat

pada koloni A3 (45 individu) dan jumlah larva terendah terdapat pada koloni A2 dan

A4 (0 individu). Jumlah larva terbanyak pada koloni lebah tanpa tanaman jagung

terdapat pada koloni B2 (14 individu) dan jumlah larva terendah terdapat pada koloni

B1, B4, dan B5 (0 individu). Jumlah larva Apis cerana Fabr. dengan penanaman

jagung dan tanpa penanaman jagung pada Apiari Sakato Padang Pariaman dapat

dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Jumlah Larva Apis cerana Fabr. dengan Tanaman Jagung dan Tanpa Tanaman Jagung.

Data unsur-unsur cuaca yang mendukung kegiatan lebah mencari pakan di

lokasi penelitian adalah suhu 23,7-27,00C, kelembaban 75,3-93,5%, kecepatan angin

0,9-2,6 km/jam, dan lama penyinaran matahari 0-8 jam.

IV. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, penanaman jagung di lokasi budidaya lebah dapat

meningkatkan jumlah larva Apis cerana Fabr. Meningkatnya jumlah larva karena

tersedianya sumber pollen yang cukup dari tanaman jagung. Pollen merupakan

sumber gizi dan sumber protein utama bagi lebah madu. Situmorang dan Aam (2014)

melaporkan bahwa ketersedian pollen sangat mempengaruhi kehidupan koloni lebah

untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Ketersediaan pollen yang melimpah di

sarang akan merangsang produktivitas ratu untuk bertelur yaitu sebanyak 500-900

butir per harinya (Situmorang dan Aam, 2014), sehingga apabila terjadi kekurangan

pollen dalam makanan lebah maka akan menurunkan luasan anakan (Kleinschmidt,

1990dalam Junus, 2014).

Koloni A4 mengalami hijrah (absconding) di hari ketiga penelitian. Faktor

penyebab koloni lebah hijrah (absconding) adalah terdapatnya hama pengganggu

yang ditemukan pada stup. Hama yang ditemukan di dalam stup yang ditinggalkan

koloni A4 adalah semut. Sarwono (2001) menyatakan bahwa kehadiran semut di

sarang lebah madu dapat merugikan produksi karena serangga itu memakan madu,

tempayak, lilin, dan sisa-sisa pakan lebah. Semut juga memangsa lebah yang sudah

mati. Gangguan semut pada koloni lebah yang masih kecil sering mengakibatkan

koloni lebah menjadi liar dan kabur meninggalkan sarang.

Suhu udara di sekitar lokasi penelitian masih dapat mendukung kegiatan lebah

pekerja dalam mencari pakan, hal ini sesuai dengan Jumar (2000) yag melaporkan
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bahwa pada suhu tertentu aktivitas serangga tinggi, akan tetapi pada suhu yang lain

akan berkurang, pada umumnya kisaran suhu yang efektif adalah suhu minimum 15oC,

suhu optimum 25oC dan suhu maksimum 45oC. Kelembaban udara dilokasi penelitian

masih mendukung aktivitas lebah pekerja dalam mencari pakan. Smit (1960) dalam

Jasmi (1997) melaporkan bahwa semakin tinggi kelembaban udara maka semakin

tinggi aktivitas lebah mencari pakan. Aktivitas lebah madu berkolerasi positif dengan

kelembaban udara. Hal tersebut berlaku untuk kelembaban udara 54-90%. Kecepatan

angin di lokasi budidaya masih mendukung aktivitas lebah pekerja. Pickard (1979)

dalam Sari (2013) melaporkan bahwa angin termasuk faktor yang berpengaruh

terhadap aktivitas harian lebah pekerja lapangan. Dores (2012) melaporkan bahwa

semakin tinggi kecepatan angin maka jumlah waktu yang digunakan untuk terbang

mencari pakan semakin singkat. Lama matahari bersinar di lokasi budidaya masih

mendukung aktivitas lebah pekerja. Semakin lama penyinaran matahari maka semakin

tinggi aktivitas lebah dalam mencari pakan. Lee et al., (1987) dalam Jasmi (1997)

melaporkan intensitas cahaya sangat berperan dalam mengendalikan waktu terbang

dan kegiatan dalam mencari makanan dari lebah pekerja kebunga. Faktor ini

merupakan faktor pembatas terhadap kehidupan lebah.

V. KESIMPULAN

Tanaman jagung dapat meningkatkan jumlah larva Apis cerana Fabr. Faktor

lingkungan yaitu suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan lama

penyinaran matahari masih mendukung aktivitas lebah pekerja dalam mencari pakan.
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EFFECT OF TEMPERATURE AND ACIDITY OF MEDIA SUBMERGERS
AGAINTS WHITE OYSTERMUSHROOM PRODUCTION

PENGARUH SUHU DAN KEASAMAN AIR PERENDAMMEDIA TERHADAP
PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH

Kasmawati1), Nurmiati2)dan Periadnadi2)
1NamaFKIP Universitas Graha Nusantara, Padang Sidempuan

email: kasmawati1962@yahoo.com
2Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas, Padang

ABSTRACT

Effect of Water Temperature and Acidity of Media Submergers Against White Oyster
Mushroom Production (Pleurotus ostreatus L.) has been observed using Factorial
Completely Randomized Design, the factor A was the treated water temperature (boiling
water and tap water) and the factor B was the pH values, pH 2, 3 , 4, 5 and 6.5 as the
treatment controls in ten treatment combinations and three replications. The aim of this
research is to know the temperature and pH combination of treating water to white oyster
mushroom production. The results showed that the highest production of white oyster
mushroom was obtained through a combination of the boiling water temperature and pH
2, that produced the the highest total weight of the fruiting body (56.46 g)., the widest
diameter of the fruiting body ( 8.93 cm).

Keywords: Pleurotus ostreatus, saw dust, production, fruiting bodies

ABSTRAK

Pengaruh Suhu Dan Keasaman Air Perendam Media Terhadap Produksi Jamur Tiram
Putih (Pleurotus ostreatus L.) telah diamati dengan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap Factorial, faktor A suhu air perendam ( air mendidih dan air keran) dan pH air
perendam, masing masing pH 2, 3, 4, 5 dan 6,5 (kontrol) dalam sepuluh kombinasi
perlakuan dan tiga ulangan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kombinasi suhu dan
nilai pH air perendam media terhadap produksi jamur tiram putih. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produksi jamur tiram putih tertinggi didapatkan melalui kombinasi
perendaman dengan suhu air mendidih pada pH 2 dengan berat total tubuh buah
mencapai 56,46 g., dengan rata tudung tubuh buah terlebar yang mencapai 8,93 cm

Kata Kunci: Pleurotus ostreatus, serbuk gergaji, produksi, tubuh buah,

1. PENDAHULUAN

Media tanam jamur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung

disamping factor lingkungan terhadap pertumbuhan, oleh karena itu media tanam jamur

harus benar-benar dibuat menyerupai kondisi tempat tumbuh jamur tiram di alam.

Produksi yang baik pada budi daya jamur dapat dicapai apabila keadaan media serta
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kandungan nutrisi di dalamnya sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur

(Gunawan, 2008).

Dalam pembudidayaan jamur tiram biasanya digunakan media dari bahan yang

berselulosa seperti serbuk gergaji. Media serbuk gergaji biasanya dibiarkan berbulan-

bulan baru siap digunakan. Hal ini disebabkan karena kandungan senyawa tertentu dari

media bahan dasar sendiri yang membuat proses dekomposisi media menjadi lambat yang

akan berdampak pada pertumbuhan dan produksi jamur. Perlakuan ini bertujuan untuk

mempercepat waktu persiapan dalam pengolahan sehingga lebih memudahkan jamur

dalam melisis media.

Kadar air dan nilai pH media harus diatur. Kadar air yang terbaik adalah antara

50 sampai 65% dengan nilai pH antara 6 dan 7 (Cahyana, et al., 1997), Faktor lain yang

harus diperhatikan adalah sirkulasi udara yang cukup dan intensitas cahaya sekitar 10 %.

Mengingat perlunya media sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk jamur, diperlukan

perlakuan media yang tepat sehingga dapat diperoleh produksi yang maksimal.

Pengolahan yang tepat dalam pengadaan bahan baku serbuk gergaji diharapkan dapat

mempersingkat waktu pengolahan, ketersediaan senyawa sederhana yang dibutuhkan

jamur, selain dapat mengurangi senyawa-senyawa bahan dasar yang dapat menghambat

pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih (Pleurotusostreatus L.). Yusandra (2010),

telah melaporkan bahwa perlakuan perendaman dengan air mendidih dan pencucian

sediaan media serbuk gergaji menunjukkan hasil yang terbaik terhadap pertumbuhan dan

produksi jamur tiram putih. Untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi jamur tiram

yang terbaik, maka perlu dilakukan pengaturan suhu dan nilai pH air perendam dalam

pengolahan media serbuk gergaji sebagai media pertumbuhan dan produksi jamur tiram

putih.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) factorial dalam

dua faktor perlakuan dan 3 kali ulangan. Faktor A. Kondisi temperatur air perendam; Air

mendidih dan Air keran. Sedangkan Faktor B adalah nilai pH air perendam; Kontrol, pH

(6,5), pH 2, pH 3, pH 4 dan pH 5

Persiapan media serbuk gergaji

Bahan-bahan yang dijadikan media tanam dari jamur ini adalah serbuk gergaji yang

diperoleh dari sisa penggergajian kayu. Sebelum digunakan dilakukan penjemuran atau

dikering-anginkan, Untuk mendapatkan serbuk yang homogen dilakukan pengayakan.

Persiapan Bibit
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Bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) diperoleh dari koleksi bibit jamur

tiram di Laboratorium Mikrobiologi dan Mikologi, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas

Andalas. Bibit yang digunakan berumur 1,5bulan.

Pengomposanan

Media tanam yang telah dicampur bahan tambahan dengan formulasi tertentu pada

masing-masing perlakuan, ditutup dengan terpal kemudian dikomposkan selama 3 hari.

Pengomposan dilakukan dengan cara menumpuk media dan ditutup dengan plastic atau

terpal.

Sterilisasi :

Setelah media dibungkus dengan plastic kaca dan ditutup dengan cincin dan yang

ditutup dengan kapas. Kemudian media disterilkan dengan menggunakan baglog steamer

selama 8 jam.

Penanaman :

Bibit jamur ditanam dengan sendok takar ke semua media sesuai perlakuan dengan

dosis yang sama per masing-masing perlakuan. Setelah selesai penanaman, baglog

diinkubasi pada suhu kamar.

Pengamatan

Pengamatan produksi dilakukan dengan menimbang tubuh buah yang muncul pada

panen perdana. Pengamatan meliputi berat total tubuh buah, lebar tudung tubuh buah

terlebar.

Analisis data

Data yang diperoleh diuji secara statistik dengan menggunakan rancangan acak

lengkap faktorial. Apabila dengan uji F pada taraf 5 % terdapat perbedaan yang nyata

antar perlakuan maka analisis ragam dilanjutkan dengan uji DNMRT (Duncan New

Multiple Range Test).

III. HASIL

Setelah sekitar dua minggu, tubuh buah jamur telah tumbuh dan dapat dipanen

untuk dilakukan pengamatan terhadap produksi tubuh buahnya seperti pada Gambar 1.
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Gambar 1. Tubuh Buah Jamur Tiram Putih yang Siap dipanen

Berat Total Tubuh Buah

Setelah dilakuan pemanenan, berat total tubuh buah jamur tiram putih yang ditumbuhkan

pada medium serbuk gergaji yang telah diperlakukan dengan perendaman pada suhu dan

pH berbeda, apat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata berat total tubuh buah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus L.)
setelah perlakuan suhu dan pH air perendam media berbeda

No Perlakuan Berat Total

tubuh buah (g)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A1B1

A1B2

A1B3

A1B4

A1B5

A2B1

A2B2

A2B3

A2B4

A2B5

8,14

56,46

50,47

48,04

37,19

25,98

24,79

24,40

24,44

24,41

d

a

b

c

e

f

g

g

g

g

IV. PEMBAHASAN

Pada Tabel 1 di atas jelas terlihat bahwa rata-rata berat total tubuh buah jamur

tiram putih berkisar antara 24,41 g sampai 56,46 g dan setelah diuji dengan analisa
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statistik (Lampiran 2 hal 46) menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Rata-rata berat total

tubuh buah tertinggi adalah pada perlakuan perendaman dengan air mendidih pH 2 (56,46

g). Sedangkan berat total tubuh buah terendah diperoleh pada perlakuan perendaman

dengan air keran pH 5 dengan berat total 24,41 g.

Rata-rata berat total tubuh buah pada perlakuan dengan air mendidih pH 2 jika

dibandingkan dengan kedua kontrol menunjukkan hasil yang lebih tinggi dengan nilai

sebesar 56,46 g, sementara kontrol dengan perendaman air mendidih pH 6,5 beratnya

lebih kecil 38,14 g, begitu juga dengan kontrol dengan perendaman air keran pH 6,5 lebih

kecil dengan beratnya 25,98 g. Perlakuan perendaman dengan air mendidih pH 3 juga

memberikan rata-rata berat total tubuh buah lebih besar daripada kedua kontrol sebesar

50,47 g. Rata-rata berat total tubuh buah pada perlakuan perendaman dengan air

mendidih pH 4 menunjukkan nilai sebesar 48,04 g. Namun rata-rata berat total tubuh

buah yang diperoleh pada perlakuan perendaman dengan air mendidih pH 5menunjukkan

nilai yang lebih kecil 37,19 g dibandingkan dengan kontrol perendaman dengan air

mendidih pH 6,5sebesar 38,14 g.

Dari Tabel di atas terlihat pada perlakuan perendaman dengan menggunakan air

keran didapatkan rata-rata berat total tubuh buah yang tidak begitu jauh berbeda. Pada

faktor ini rata-rata berat total tubuh buah yang terbesar adalah pada kontrol dengan

perendaman air keran pH 6,5 beratnya yaitu 25,98 g, kemudian perlakuan perendaman

dengan air keran pH 224,79 g, perendaman dengan air keran pH 324,40 g, perendaman

dengan air keran pH 424,44 g, perendaman dengan air keran pH 524,41 g.

Pada Tabel dapat diketahui jelas bahwa perlakuan perendaman dengan air

mendidih pH2 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram

putih. Hal ini dibuktikan dengan besarnya rata-rata berat total tubuh buah bila

dibandingkan dengan perlakuan perendaman media serbuk gergaji yang lainnya. Dengan

pemberian perlakuan perendaman dengan air mendidih pH 2 secara nyata dapat membuat

jamur tiram putih tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan hasil

produksi pada saat pemanenan jamur tiram putih.

Dari analisis data dan dilanjutkan dengan uji statistik DNMRT taraf 5%

didapatkan rata-rata berat total tubuh buah pada perlakuan perendaman dengan air

mendidih pH 2 terbesar dengan beratnya sebesar 56,46 g sebagaimana juga pada

diameter tudung buahnya yang terlihat lebih menonjol dibandingkan perlakuan yang

lainnya. Hal ini terjadi disebabkan karena pada perlakuan tersebut dengan penambahan

cuka mampu menetralisir nilai pH air perendam media serbuk gergaji, sehingga jamur

tiram putih dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga telah dilaporkan oleh
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Yusandra (2010), bahwa rata-rata berat total tubuh buah jamur tiram putih pada perlakuan

pencucian dengan air mendidih dengan pencucian menunjukkan nilai yang lebih besar.

Chazali dan Pratiwi (2009), juga menyatakan bahwa tubuh buah jamur tiram

putih tumbuh pada suhu 17-230C, namun saat ini jamur tiram telah berhasil

dibudidayakan di daerah dataran rendah yang suhunya di atas 280C. Bahkan, hasil

panennya terbilang baik, dengan tubuh buah yang dihasilkan memiliki daya adaptasi yang

lebih baik. Hal ini biasa terjadi karena adanya modifikasi dari komposisi media yang

digunakan yang telah disesuaikan dengan keadaan setempat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh temperatur perendaman

dan keasaman air perendam media serbuk gergaji terhadap produksi jamur tiram putih

(Pleurotus ostreatus L.), dapat disimpulkan Produksi jamur tiram putih terbaik rata-rata

diperoleh melalui perlakuan perendaman air mendidih pH 2, dengan produksi tubuh buah

tertinggi (56,46 g)
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EFFECT OF LIGHT ON THE ESTABLISHMENT OF CHLOROPHYLL AND
ANALYSIS OF PIGMENTS

PENGARUH CAHAYA TERHADAP PEMBENTUKAN KLOROFIL DAN
ANALISIS PIGMEN

Friska Damayanti Syahfitri, Saudah Rahmayanti
Program Studi Magister Pendidikan Biologi ,Universitas Negeri Medan,

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate, Kenangan Baru, Medan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20221

ABSTRACT

Photosynthesis is a biochemical process that occurs in green plants to produce food
that is stored in the form of carbohydrates. One important factor that affects the
process of photosynthesis is the light intensity. Chlorophyll is the major pigment in
plants. Chlorophyll has a major function in the photosynthesis of harnessing solar
energy, triggering the fixation of CO2 to produce carbohydrates and provide energy.
Mini study was done in greenhouses department of Biology, Faculty of Science,
University Negeri Medan, on Saturday. In this research Mini uses green spinach
leaves (Amaranthus hibridus) and red spinach leaves (Amaranthus tricolor). From the
observation of green spinach leaves (Amaranthus hibridus) and red spinach leaves
(Amaranthus tricolor) obtained different pigments. Each leaf not only have green
chlorophyll content, but there are other pigments such as pigment violet, yellow, and
red. Chlorophyll is the main pigment found in plants. Chlorophyll in plants is divided
into two, namely chlorophyll a and chlorophyll b. In addition there are also other
pigment chlorophyll, the carotenoids, anthocyanins, and fikobilin. Carotenoids can be
orange carotenes and xantofil yellow. Anthocyanins are the purple pigments.
Pigments are most commonly found in red and green spinach is chlorophyll, xantofil,
carotenoids, and anthocyanins. Supposedly relationship retrieval time leaves at
different hours - different from the color pigments in leaves of spinach observed must
have a difference but in a penelitian we were not too visible, that this was partly due
to the spinach leaves were observed not so good growth caused soil and planting the
not good.

Keywords : pygment analysis, photoshynthesis, spinach leave

ABSTRAK

Fotosintesis merupakan proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan hijau untuk
menghasilkan makanan yang tersimpan dalam bentuk karbohidrat. Salah satu faktor
penting yang mempengaruhi proses fotosintesis ini adalah intensitas cahaya. Klorofil
merupakan pigmen utama pada tanaman. Klorofil memiliki fungsi utama dalam
fotosintesis yaitu memanfaatkan energi matahari, memicu fiksasi CO2 untuk
menghasilkan karbohidrat dan menyediakan energi. Mini riset ini dilakukan di Rumah
kaca jurusan Biologi, fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan, pada hari sabtu.
Pada Mini Riset ini menggunakan daun bayam hijau (Amaranthus hibridus) dan
daun bayam merah (Amaranthus tricolor). Dari pengamatan daun bayam hijau
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(Amaranthus hibridus) dan daun bayam merah (Amaranthus tricolor) diperoleh
pigmen yang berbeda-beda. Setiap daun tidak hanya memiliki kandungan klorofil
hijau saja, namun ada pigmen lain seperti pigmen ungu, kuning, dan merah. Klorofil
merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan. Klorofil pada tumbuhan
terbagi dua, yaitu klorofil a dan klorofil b. Selain klorofil juga terdapat pigmen lain,
yaitu karotenoid, antosianin, dan fikobilin. Karotenoid dapat berupa karotin yang
berwarna jingga dan xantofil yang berwarna kuning. Antosianin merupakan pigmen
berwarna ungu. Pigmen yang paling banyak ditemukan pada bayam merah dan hijau
adalah klorofil, xantofil, karotenoid, dan antosianin. Seharusnya hubungan waktu
pengambilan daun pada jam berbeda – beda dengan warna pigmen pada daun bayam
yang diamati harus memiliki perbedaan tetapi pada penelitian kami tidak terlalu
kelihatan, kemungkinan hal ini terjadi karena daun bayam yang diamati tidak begitu
baik pertumbuhannya disebabkan tanah dan proses penanaman yang kurang baik.

Kata kunci : Analisis pigmen, fotosintesis, daun bayam

I. PENDAHULUAN

Seluruh benda hidup memerlukan energi, tidak hanya untuk pertumbuhan dan

reproduksi tetapi juga untuk mempertahankan kehidupan itu sendiri. Energi ini

berasal dari energi kimia dalam makanan yang dikonsumsi, sedangkan makanan itu

asalnya dari proses fotosintesis.

Fotosintesis adalah suatu proses yang hanya terjadi pada tumbuhan yang

berklorofil dan bakteri fotosintetik, dimana energi matahari (dalam bentuk foton)

ditangkap dan diubah menjadi energi kimia (ATP dan NADPH). Energi kimia ini

akan digunakan untuk fotosintesis karbohidrat dari air dan karbondioksida. Jadi

seluruh molekul organik lainnya dari tanaman sintesa dari energi dan adanya

organisme hidup lainnya tergantung pada kemampuan tumbuhan atau bakteri

fotosintetik untuk berfotosintesis.

Klorofil adalah pigmen hijau fotosintesis yang terdapat dalam tanaman, Algae

dan Cyanobacteria. Nama “chlorophyll” berasal dari bahasa Yunani kuno : chloros =

green (hijau) dan phyllon = leaf (daun). Fungsi klorofil pada tanaman adalah

menyerap energi dari sinar matahari untuk digunakan dalam proses fotosintesis.

Klorofil merupakan pigmen hijau tumbuhan dan merupakan pigmen yang paling

penting dalam proses fotosintesis. Klorofil dapat dibedakan menjadi 9 tipe : klorofil a,

b, c, d dan e. Bakteri klorofil a dan b, klorofil chlorobium 650 – 660. Klorofil a

biasanya untuk sinar hijau biru. Sementara klorofil b untuk sinar kuning dan hijau.

Klorofil lainnya (c,d,e) di temukan hanya pada alga dan dikombinasikan dengan
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klorofil a. Bakteri klorofil a dan b dan chlorobium di temukan pada bakteri

fotosintesis.

Jenis pigmen dalam tanaman menentukan warna dari bahan tanaman itu

sendiri. Pigmen antosianin memberi warna jingga, merah, biru laut dalam air dan peka

dalam perlakuan panas dan PH. Flavonoid memberikan warna kuning dan tak

berwarna larut dalam air dan tahan terhadap panas. Tanin memberikan warna kuning

atau tak berwarna mempunyai sifat larut dalam air dan tahan panas. Klorofil

memberikan warna hijau larut dalam air dan lemak terhadap panas. Karotenoid

memberikan warna kuning dan merah mempunyai sifat larut dalam lemak dan tahan

panas. Xanton memberikan warna kuning, larut dalam air dan tahan panas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada hari sabtu. di Rumah kaca jurusan Biologi,

fakultas MIPA, Universitas Negeri Medan.

Alat yang digunakan dalam Praktikum ini adalah, mortar, beaker glass 100 ml,

beaker glass 25 ml, cawan petri, mortar. Sedangkan bahan yang digunakan adalah

tanaman bayam merah dan bayam hijau,kertas saring, dan alkohol.

Adapun prosedur kerja yang dilakukan adalah

1. Penanaman bayam

Menyediakan tanah humus, kemudian diisi kedalam polibag. Kemudian

taburkan ke masing-masing polibag bibit bayam, pisahkan antara bayam merah dan

bayam hijau. Tanaman bayam disiram setiap hari selama 35 hari (dijaga agar tidak

kering). Setelah 35 hari lakukan pengambilan daun bayam merah dan bayam hijau

secara bertahap dari pukul 08.00 wib, pukul 12. 00 wib, pukul 14.00 wib, dan pukul

18.00 wib.

2. Analisis Pigmen

Menyiapkan mortar dan perangkatnya. Daun ditumbuk dengan mortar sampai

halus dan diberi alkohol sehingga didapat ekstrak daun. Menyiapkan beaker glass

yang bersih ukuran 250 ml. Membuat potongan kertas saring dengan ukuran 3x8 cm

kemudian membuat garis dengan pensil 1 cm di bagian bawah dan 1 cm di bagian atas

untuk menentukan jarak pelarut. Di bagian bawah merupakan tempat ekstrak

diteteskan dan dicelupkan kertas saring yang sudah ditetesi ekstrak tadi ke dalam

beaker glass yang telah berisi alkohol lebih kurang 1 cm dan ditunggu beberapa saat.
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Apabila pelarut (alkohol) merambat mencapai batas garis atas, kertas saring diangkat.

Dihitung jumlah bercak dan diperhatikan warnanya. Diukur jarak mulai dari batas

warna bercak sampai titik teratas bercak dan dibandingkan dengan jarak pelarut.

Hitung Rf dengan rumus :

Rf= (jarak bercak)

(jarak pelarut )

III. HASIL

A. Daun Bayam Hijau
Tabel 1. Pengambilan pada pukul 08.00 Wib

Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 0,9 Rf= 0,9/5=0,18
Kuning 2,5 Rf= 2,5/5= 0,5

Tabel 2. Pengambilan pada pukul 12.00 Wib

Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)
Ungu pudar 0,6 Rf= 0,6/5=0,12

Tabel 3.Pengambilan pukul 14.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 1 Rf= 1/5=0,2

Ungu muda 2 Rf= 2/5=0,4

Kuning 2,5 Rf= 2,5/5=0,5

Hijau 3,5 Rf= 3,5/5=0,7

Tabel 4. Pengambilan pukul 18.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Hijau 1 Rf= 1/5=0,2

Ungu 6 Rf= 6/5=1,2

B. Daun Bayam Merah

Tabel 5. Pengambilan pukul 08.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 1,5 Rf= 1,5/5=0,3

Ungu Muda 2,5 Rf= 2,5/5=0,5

Hijau 3 Rf= 3/5=0,6

Kuning 3,5 Rf= 3,5/5=0,7

Hijau muda 4 Rf= 4/5=0,8
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Tabel 6. Pengambilan pukul 12.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 1 Rf= 1/5=0,2

Ungu muda 2 Rf= 2/5=0,4

Hijau 3 Rf= 3/5=0,6

Tabel 7. Pengambilan pukul 14.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 1,5 Rf= 1,5/5=0,2

Ungu muda 2 Rf= 2/5=0,5

Kuning 4 Rf= 4/5=0,8

Hijau 5 Rf= 5/5=1

Tabel 8. Pengambilan pukul 18.00 Wib
Warna Bercak Jarak Bercak (cm) Rf (cm)

Ungu 0,5 Rf= 0,5/5=0,1

Ungu muda 1,5 Rf= 1,5/5=0,3

Hijau 2 Rf= 2/5=0,4

Hijau muda 2,5 Rf= 2,5/5=0,5

IV. PEMBAHASAN

Fotosintesis merupakan proses yang mengubah energi cahaya dari matahari

menjadi energi kimia untuk tanaman. Mekanisme ini dapat terjadi karena terdapat

pigmen klorofil pada tumbuhan yang merupakan molekul makro yang dihasilkan oleh

tanaman. Senyawa ini yang berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan dengan

menyerap dan mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia (Kumari

dalam Andik 2015). Terdapat 3 fungsi utama dari klorofil yaitu yang pertama

memanfaatkan energy matahari, kedua memicu fiksasi CO2 menjadi karbohidrat dan

yang ketiga menyediakan dasar energetik bagi ekosistem secara keseluruhan. Dan

karbohidrat yang dihasilkan fotosintesis melalui proses anabolisme diubah menjadi

protein, lemak, asam nukleat, dan molekul organik lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis

pigmen pada daun bayam hijau dan daun bayam merah selain klorofil pigmen-pigmen

itu adalah antosianin dan karotenoid (karoten dan xantofil).
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A. Klorofil

Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat dalam tumbuhan. Klorofil

dapat dibedakan atas dua, yakni klorofil a (C55H72O5N4Mg) yang berwarna hijau

kebiruan, dan klorofil b (C55H70O6N4Mg) yang berwarna kuning kehijauan. Klorofil

atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun, sama seperti namanya merupakan

kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman. Pigmen pada membran

tilakoid sebagian besar terdiri dari dua jenis klorofil hijau, yaitu klorofil a dan klorofil

b (Salisbury dan Ross dalam Andik 2015). Klorofil a mampu menyerap spektrum

cahaya merah, ungu dan biru dalam proses fotosintesis sedangkan klorofil b mampu

menyerap cahaya jingga dan biru serta memantulkan cahaya hijau dan kuning dalam

proses fotosintesis klorofil ini akan menyerap energi dari matahari untuk

memfasilitasi berlangsungnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Klorofil ini dalam

tanaman sama seperti darah pada manusia. Zat ini sangat berperan dalam fungsi

metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi (pernapasan) tumbuhan. Komposisi

kimia klorofil hampir sama dengan komposisi darah manusia. Bedanya, atom sentral

klorofil adalah magnesium sedangkan atom sentral manusia adalah besi. Dalam mini

riset ini klorofil lebih terlihat jelas pada bayam hijau dibandingkan dengan bayam

merah. Dan ketika pengamatan pada pukul 14.00 wib warna hijau lebih terlihat jelas

dibandingkan dengan pengamatan pada waktu-waktu yang lain. Karena pada saat

pukul 14.00 wib cahaya lebih tinggi intensitasnya dibandingkan pada waktu-waktu

yang lain.

B. Antosianin

Antosianin merupakan pigmen yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet,

magenta, merah dan orange pada bagian tanaman seperti buah, sayuran, bunga, daun,

akar, umbi, legum, dan sereal. Antosianin ditemukan di vokuola dalam sel tanaman.

Senyawa ini bersifat reaktif, mudah teroksidasi meupun tereduksi, serta ikatan

glikosida mudah terhidrolisis. Pigmen ini tidak bersifat toksik dan aman dikonsumsi.

Antosianin dapat berfungsi untuk melawan proses oksidasi dalam tubuh, melindungi

dari bahaya kerusakan DNA pada tubuh, meningkatkan sistem imun atau kekebalan

tubuh dengan cara memproduksi sitokinin dalam jumlah besar. Antosianin juga

mampu mengobati penyakit hipertensi dan disfungsi hati, mampu meningkatkan peran
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dan fungsi dari saraf kognitif yang terdapat pada otak yang mana berhubungan dengan

tingkat kecerdasan, sehingga kecerdasan semakin terasah dan meningkat.

Dalam mini riset ini antosianin sangat terlihat jelas pada daun bayam merah

dibandingkan dengan bayam hijau.

C. Karotenoid

Karotenoid dibagi menjadi karoten (C40H56) dan xantofil. Karoten adalah

pigmen yang menyebabkan warna oranye, sedangkan xantofil (C40H56O2) adalah

pigmen yang menyebabkan warna kuning. Karotenoid mampu melindungi tumbuhan

terhadap solarisasi dengan cara menyerap kelebihan energi cahaya dan kemudian

dilepas sebagai bahang. Karotenoid mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat

tinggi dimana akan memiliki dampak pada meningkatnya sistem imun atau kekebalan

tubuh. Karotenoid juga sebagai penghasil provitamin A.

Menurut Mita (2013) warna sebuah benda dapat terlihat jika benda tersebut

memantulkan cahaya, namun terdapat komponen cahaya yang diserap tumbuhan yaitu

spectrum. Tanaman menggunakan spektrum warna yang spesifik, umumnya spektrum

warna yang paling banyak tersedia, antara lain:

A. Daun Berwarna Hijau Muda

Tanaman dengan daun hijau muda kurang efisien dalam berfotosintesis dan

mempunyai klorofil dalam jumlah sedikit. Tanaman berdaun hijau muda

membutuhkan cahaya terang untuk mengkompensasi kekurangan klorofil dalam

jaringan tubuhnya. Dalam mini riset ini daun bayam hijau lebih banyak menghasilkan

pigmen berwarna hijau dibandingkan dengan bayam merah dan seperti yang

dijelaskan sebelumnya, waktu pengambilan pukul 14.00 wib warna hijau lebih terlihat

jelas dibandingkan waktu-waktu yang lain, hal ini dikarenakan cahaya lebih banyak

pada pukul 14.00 wib.

B. Daun Berwarna Hijau Tua

Tanaman dengan daun hijau tua menandakan tanaman menyerap spektrum

hijau lebih sedikit dibandingkan spektrum warna lain. Ini menandakan banyaknya

klorofil di daun dan menyebabkan tanaman mengambil keuntungan maksimal yang

diberikan oleh cahaya yang ada (dalam kondisi cahaya rendah). Tanaman berdaun

hijau tua terbiasa hidup di kondisi cahaya rendah dan tidak membutuhkan cahaya

tinggi. Tanaman jenis ini akan memunculkan daun baru berwarna hijau muda karena

belum mempunyai klorofil sebanyak daun tuanya. Pada mini riset ini daun bayam
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hijau dan bayam merah tidak terlalu terlihat berwarna hijau tua pada kertas saring

yang kami amati, tetapi yang terlihat warnanya hijau muda.

C. Daun Berwarna Merah

Spektrum merah biasanya merupakan area dimana tanaman sensitif untuk

fotosintesis, walau tanaman berdaun merah memantulkan warna merah, bukan

menyerapnya. Perubahan warna ini disebabkan kenyataan tanaman terdapat pigmen

karotenoid yang kurang efisien menangkap sinar dibandingkan daun dengan klorofil

hijau. Untuk mengkompensasi kekurangan warna merah, tanaman harus menerima

spektrum warna hijau dan biru lebih banyak sehingga membutuhkan cahaya lebih

tinggi. Beberapa tanaman bisa merubah pigmen yang dibutuhkan untuk fotosintesis .

Dalam hal ini, tanaman berdaun merah bisa berubah menjadi hijau jika cahaya kurang.

Maka dalam pengamatan ini daun bayam merah lebih terlihat banyak pigmennya

ketika pada pukul 16.00 wib dan 18.00 wib, ketika cahaya kurang. Sedangkan bayam

hijau tidak terlalu kelihatan ketika pada waktu yang sama.

Hubungan waktu pengambilan daun dengan warna pigmen pada daun bayam

yang diamati tidak terlalu kelihatan, kemungkinan hal ini terjadi karena daun bayam

yang diamati tidak begitu baik pertumbuhannya, terlihat dari daunnya yang masih

berukuran kecil. Dan kurangnya ketelitian dalam mengukur banyaknya ekstrak yang

diambil juga berpengaruh.

V. KESIMPULAN

Dari percobaan yang dilakukan tentang analisis pigmen pada tanaman, dapat

diambil kesimpulan bahwa:

1. Klorofil merupakan pigmen utama yang terdapat pada tumbuhan
2. Klorofil pada tumbuhan terbagi dua, yaitu klorofil a dan klorofil b
3. Selain klorofil juga terdapat pigmen lain, yaitu karotenoid, antosianin, dan

fikobilin
4. Karotenoid dapat berupa karotin yang berwarna jingga dan xantofil yang

berwarna kuning
5. Antosianin merupakan pigmen berwarna ungu
6. Pigmen yang paling banyak ditemukan pada bayam merah dan hijau adalah

klorofil, xantofil, karotenoid, dan antosianin.
7. Hubungan waktu pengambilan daun dengan warna pigmen pada daun bayam

yang diamati tidak terlalu kelihatan, kemungkinan hal ini terjadi karena daun
bayam yang diamati tidak begitu baik pertumbuhannya, terlihat dari daunnya
yang masih berukuran kecil.
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ABSTRACT

Various plants as consistituents of tropical forest, one of family is euphorbiaceae
which is widely used by the community, both as the fulfillment of food needs and as
amedical plant. Forest demage occurs because of frequent forest damage, illegal
logging, shifting cultivation, and forest burning. This demage can cause the
threatening of existing trees. Therefore has been conducted research with the aim to
know the species of trees in family euphorbiaceae in hills of Bungus Padang West
Sumatera. Result of research are nine tree species of euphorbiaceae consist of
Alchornea sp. (matuang), Bacaurea recemosa M.A (cupak), Dyrpetes brownii Vahl.
(laso), Excoecaria sp. (andilau), Homalanthus sp. (anak-anak), Macaranga javanica
(Blume.)Mull. Arg. (dalok), Macaranga tanarius (L) Mull. Arg. (sapek), Mallotus
paniculatus (L) Mull. Arg. (baliak-baliak angin), Sapium sp. (mentanak).

Keywords: Euphorbiaceae, Classification, diversity, Padang

ABSTRAK

Berbagai tumbuhan bertindak sebagai penyusun hutan tropis, salah satu familia yang
ditemukan ialah euphorbiaceae, familia ini merupakan familia dengan species yang
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai pemenuh kebutuhan papan
maupun sebagai tanaman obat. Penebangan pohon yang banyak terjadi pada saat
sekarang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, seperti penebangan liar, ladang
berpindah dan tebang bakar hutan. Kerusakan ini dapat menyebabkan terancamnya
species pohon yang ada. Oleh karena itu peneliti telah melakukan penelitian dengan
tujuan untuk mengetahui species pohon pada familia euphorbiaceae yang terdapat di
perbukitan Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota
Padang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan sembilan species
pohon yang termasuk ke dalam familia euphobiaceae yaitu: Alchornea sp (matuang),
Bacaurea recemosa M.A (cupak), Dyrpetes brownii Vahl. (laso), Excoecaria sp
(andilau), Homalanthus sp (anak-anak), Macaranga javanica (Blume.)Mull. Arg.
(dalok), Macaranga tanarius (L) Mull. Arg. (sapek), Mallotus paniculatus (L) Mull.
Arg. (baliak-baliak angin), Sapium sp. (mentanak)

Kata Kunci : Euphorbiaceae, klasifikasi, keanekaragaman, padang

mailto:rizki@stkip-pgri-sumbar.ac.id
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I. PENDAHULUAN

Hutan disusun oleh berbagai jenis tipe vegetasi, mulai dari ground cover yang

terdiri dari lumut, paku-pakuan, semak dan perdu, selain itu juga terdapat kelompok

seedling, sapling dan pohon.Pohon ini merupakan salah satu komponen penyusun

hutan tropis, yang memiliki kanopi-kanopi sebagai penuntup lantai hutan serta

memiliki potensi dan fungsi yang sangat khusus dibandingkan dengan kelompok

tumbuhan lainnya. Mereka mengambil fungsi yang sangat luas, membentuk suatu

bentangan alam yang menentukan ciri suatu kawasan. Pohon ini menyampaikan

berbagai informasi, seperti perbedaan geografi, ketinggian tempat, dan tipe iklim.

Pohon ini menyimpan banyak catatan alam dari yang paling tinggi, paling besar dan

paling tua (Partomihardjo dkk, 2014).

Berbagai familia tumbuhanbertindak sebagai penyusun di hutan tropis.

Diantaranya seperti dipterocarpaceae, moraceae, annonaceae, euphorbiaceae dan

familia lainnya. Salah satu familia tumbuhan yang memiliki species dengan

perawakan pohon adalah euphobiaceae. Tumbuhan ini merupakan kelompok familia

tumbuh-tumbuhan yang memiliki getah susu, dan kayunya banyak diburu oleh

masyarakat sebagai kayu bakar, pembuat arang, bahan perabot dan pemanfaatan

lainnya. Hal ini tentunya membuat kelompok tumbuhan ini terancam keberadaannya

dan menyebabkan semakin tingginya tingkat kerusakan vegetasi tumbuhan khususnya

familia euphobiaceae.

Kerusakan hutan terjadi karena berbagai faktor, misalnya gempa bumi,

meletus dan kebakaran, maupun faktor manusia yang memanfaatkan sumber daya

hutan secara berlebihan atau tidak sesuai dengan daya dukungnya (Indryanto, 2008).

Sedangkan menurut Jumin (2002) kerusakan hutan akibat adanya ladang berpindah

(shifting cultivation) telah mencapai 16 juta hektar dengan penambahan 150 hektar

setiap tahun.Sistem perladangan berpindah (swidden agriculture) merupakan suatu

bentuk sistem pertanian yang berpindah-pindah yang dapat menyebabkan kerusakan

vegetasi yang terdapat di wilayah tersebut, tidak terkecuali familia euphorbiaceae.

Selain kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan ladang berpindah, faktor

lain yang juga cukup signifikan yang harus diperhatikan adalah nilai ekonomi yang

tinggi dari tumbuhan tersebut, seperti familia euphorbiacea banyak dimanfaatkan

sebagai pemenuh kebutuhan papan dan bahan yang memiliki efek medis.
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Beberapa species pada familia euphorbiaceae ini juga banyak dimanfaatkan

sebagai tumbuhan obat, seperti Euphornia esula L. dan Croton tiglinum L. yang telah

dimanfaatkan sebagai tumbuhan untuk terapi kanker (Kupchan et al, 1977). Genus

Jatropha kira-kira terdiri dari 170 species tumbuhan berkayu, semak, semak kecil dan

herba telah digunakan sebagai tumbuhan obat kira-kira 80% masyarakat di Afrika,

Asia dan Amrika Latin. Species tumbuhan pada genus ini dapat digunakan sebagai

obat sakit perut, sakit gigi, pembengkakan, peradangan, kusta, disentri, dyscaria,

vertigo, anemia, diabetes, dan juga dapat digunakan untuk terapi HIV dan tumor,

malaria, penyakit kulit, bronkitis, asma dan lain-lain, disamping itu juga dapat

digunakan sebagai sumber energi baru dari minyak tumbuhan ini (Sabandar, 2013)

Tingginya nilai ekonomi pohon terutama pada tumbuhan familia ini membuat

banyak manusia yang melakukan pencarian dan penebangan, hal ini tentunya akan

menyebabkan berkurangnya individu bahkan dapat menyebabkan berkurangnya

species pada familia euphorbiaceae ini. Berdasarkan kondisi di daerah perbukitan

Bungus Kota Padang, terlihat pada daerah tersebut digunakan sebagai ladang

berpindah oleh masyarakat, sebagai tempat mencari kayu bakar, kayu untuk

pembuatan rumah dan perabotnya, selain itu kayu-kayu juga digunakan sebagai

pembuat arang yang akan dijadikan sebagai komoditi dalam pemenuhan ekonomi

masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Alat

Bahan pada penelitian ini ialah sampel species pada familia euphorbiaceae,

kertas kalkir, koran bekas, plastik, triplek, alkohol 96%, tali rafia, karung sedangkan

alat yang digunakan ialah gunting tanaman, alat tulis, camera digital, label lapangan,

label herbarium, lakban, jarum jahit.

B. Cara Kerja

1. Di Lapangan
a. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan peninjauan

daerah penelitian agar mengetahui secara umum keadaan vegetasi pohon
di daerah tersebut. Serta menentukan tempat memulainya pengambilan
sampel.

b. Lokasi penelitian ditentukan pada lahan yang arahnya tegak lurus dengan
sungai.

c. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menjelajah hutan mulai dari
kaki bukit sampai mencapai puncak bukit
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d. Sebelum mencapai puncak bukit pengambilan sampel terus dilakukan
dengan melihat kiri dan kanan dan sejauh mata memandang. Jelajah akan
terus dilakukan selagi masih menemukan species baru. Sampai di pucak
bukit, jelajah dilanjutkan dengan memulai kembali dari kaki bukit menuju
puncak bukit seperti yang dilakukan sebelumnya sampai tidak lagi
ditemukan species baru.

e. Setiap species yang ditemukan yang mencakup kriteria sampel penelitian
akan di ambil dan di koleksi.

f. Sampel di ambil bagian yang berbunga atau yang berbuah dan bagian
ujung ranting akan dikoleksi sepanjang 30 cm. Bagian tumbuh-tumbuhan
yang besar dan tinggi akan di ambil dengan cara di panjat dan juga
menggunakan galah.

g. Sampel diambil sebanyak 3 rangkap.
h. Mengkoleksi sampel akan dilakukan dengan membuat herbarium basah

dan herbarium kering.
i. Sampel yang bagian bunga atau buahnya besar yang tidak memungkinkan

untuk di herbarium kering, akan di koleksi dengan membuat herbarium
basah, yaitu dengan menggunakan botol sebagai tempat sampel dan di beri
alkohol.

j. Sedangkan sampel yang akan di herbarium kering adalah bagian ujung
ranting sepanjang 30 cm.

k. Setiap sampel yang dikoleksi diberi label gantung dan dilakukan
pencatatan data atau informasi penting berupa: karakter morfologi, organ
generatif, organ vegetatif, habitat dan habitus. Untuk setiap jenis sampel
yang ditemukan diambil fotonya.

l. Sampel yang telah dikoleksi akan diawetkan dengan cara menyusun setiap
sampel di dalam lipatan koran dengan rapi, kemudian diikat dengan tali,
dan dimasukkan kedalam kantong plastik, lalu diberi alkohol 96% secara
merata kemudian kantong plastik dilakban agar udara tidak masuk.

2. Di Laboratorium
a. Sampel herbarium kering dikeluarkan dari dalam plastik. Kemudian

sampel dikeringkan dengan menggunakan ovendengan suhu 700 C dengan
waktu 2 × 24 jam.

b. Pensortiran dilakukan untuk mendapatkan specimen herbarium yang
paling bagus diantara 3 rangkap sampel yang dikoleksi.

c. Setelah pensortiran dilakukan, specimen herbarium di jahitkan pada kertas
mounting dan langsung menempelkan label yang telah di sediakan.

d. Identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan specimen dengan
menggunakan acuan sebagai berikut:

1. Steenis, V. 2006. The Mnutain Flora Of Java. Jakarta : LIPI Press.
2. C.C. Berg dan E.J.H. Cornert. 2005. Flora Malesiana. Netherlands:

Universiteit Laiden Branch.
3. Backer, A. C. And R.C. Backuizen van den Brink. 1968. Flora of

Java. Volume I.
4. Backer, A. C. And R.C. Backuizen van den Brink. 1968. Flora of

Java. Volume II.
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5. Backer, A. C. And R.C. Backuizen van den Brink. 1968. Flora of
Java. Volume III.

6. Steenis, Van. 1975. Flora Untuk Sekolah di Indonesia. Jakarta
Pusat : PT Pradnya Paramita.

7. Buku Taxonomy of Vascular Plants (1964) karangan Lawrance.
8. Plant Observatory (http://www.natureloveyou.sg/)
9. Plant Illustrasions (http://www.plantgenera.org)
10. Asian plant (http://www.net/Euphorbiaceae/htm)

e. Kemudian pembuatan kunci determinasi sederhana dan pembuatan sketsa

III. HASIL

Penelitian yang dilakukan di Perbukitan Bungus Kota Padang, didapatkan 9

species pohon familia euphorbiaceae (seperti pada Tabel 1)
Tabel 1. Species Pohon familia Euphorbiaceae yang ditemukan di Perbukitan Bungus Kota Padang

No Species Nama Lokal (Daerah)
1. Alchornea sp Mantuang
2. Bacaurea recemosaM.A Cupak
3. Dyrpetes brownii Vahl. Laso
4. Excoecaria sp Andilau
5. Homalanthus sp Anak-anak
6. Macaranga javanica (Blume.)Mull. Arg. Dalok
7. Macaranga tanarius (L) Mull. Arg. Sapek
8. Mallotus paniculatus (L) Mull. Arg. Balik-balik angin
9. Sapium sp Mentanak

Kunci determinasi sederhana untuk pengenalan familia Euphorbiaceae yang

ditemukan di Perbukitan Bungus Kota Padang

1a. Tata letak daun tersebar dengan rumus
2a.Pangkal daun membulat..............................…..…… Macaranga
2b. Pangkal daun tidak membulat
3a.Pinggir daun rata..................................................… Homalanthus
3b.Pinggir daun tidak rata..........................................… Mallotus
1b. Tata letak daun tidak tersebar dengan rumus
4a. Bagian terlebar daun diujung........................................ Bacaurea
4b. Bagian terlebar daun tidak diujung
5a. Tata letak pertulangan daun tersebar
6a. Permukaan daun berambut halus...........................… Alchornea
6b. Permukaan daun tidak berambut halus......................… Sapium
5b. Tata letak pertulangan daun tidak tersebar
7a. Pada ranting terdapat rambut halus............................… Excoecaria
7b. Pada ranting tidak terdapat rambut halus........................Drypetes

http://www.natureloveyou.sg/
http://www.plantgenera.org
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Gambar 1. Species pada familia Euphorbiaceae yang ditemukan di perbukitan Bungus Kota Padang

IV. PEMBAHASAN

Species pohon yang termasuk ke dalam familia euphorbiaceae yang ditemukan

pada lokasi penelitian diantaranya:

A. Alchornea sp

Mallotus paniculatus (L) Mull. ArgMacaranga tanarius (L) Mull. Arg.

Macaranga javanica (Blume.) Mull.Excoecaria sp

Alchornea sp Bacaurea rasemosaM.A. Dyrpetes brownii Vahl.

Homalanthus sp

Sapium sp.
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Batang erectus berbentuk bulat, percabangan sympodial. Daun tunggal,

dengan tangkai daun yang panjang berwarna merah kekuningan, daun teruntai.

Bentuk daun melebar, dengan pangkal daun rotundatus, dan ujung daun acuminatus.

Permukaan daun berbinggul berwarna hijau, bawah daun berwarna hijau pucat.

Pertulangan daun menyirip.Daun spiral diatur, berpasangan subopposite Seringkali,

subverticillata, kelenjar-dentate kadang-kadang, crenate atau bergigi, pinnatelly

nerved, dengan banyak kelenjar bercak-seperti; stipula subulate, semi persisten

(Backer and Backuizen 1968).

B. Bacaurea racemosaM.A

Batang erectus berwarna coklat kehitaman. Percabangan sympodial, daun

tunggal berseling. Daun oval, dengan pangkal daun abtusus dan ujung daun abtusus,

tepi daun integer denga prmukaan daun leavis mengkilap. Permukaan atas daun

berwarna hijau tua, sedangkan permukaan bawah daun hijau muda. Pertulangan daun

penninervis. Bunga kuning muda, dalam karangan bunga yang berbentuk tandan.

Buah berbentuk bulat ellipstis, kuning saat buah masak, hijau saat buah masih muda

dan menggantung dengan tangkai.bPohon, tinggi 15-25 m. Daun oval sampai bulat

telur terbalik memanjang, tumpul meruncing. Tanaman berumah 2, bunga kuning

muda, dalam karangan bunga yang berbentuk tandan, seperti ada pati, berasal dari

cabang yang tua. Bunga jantan kecil. Bunga betina lebih besar, berdiri sendiri

sepanjang sumbu tandan, tenda bunga berdaun 5, bakal buah bentuk bola. Buah bulat

elliptis, hijau kekuningan (Steenis, 1975).

C. Drypetes brownii

Batang erectus berbentuk bulat, tegak lurus dengan percabangan monopodial,

permukaan batang licin berwarna coklat kehitaman. Daun tunggal berbentuk jorong

dengan pangkal daun obtusus, ujung daun acuminatus. Permukaan daun licin

mengkilat berwarna hijau tua, bagian bawah daun hijau. Tepi daun integer dengan

pertulangan daun menyirip. Bunga (jantan/betina), fascicled diaxils daun dan

daun-daun jatuh; kelopak-lobus 4-6, ±2-seriate, imbricate, tidak setara, luas, sangat

berkubah; nonecorolla; Hadirdisk, lobed atau tidak; benang sari sedikit atau banyak,

dimasukkan di luar disk, tegak, bebas; kepala sari tegak (Backer and Backuizen,

1968).

D. Exoecaria sp
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Batang erectus dengan bentuk bulat, percabangan sympodial, batang berwarna

coklat. Daun simplex dan berbentuk elipticus, kedudukan daun alternatus, pertulangan

daun penninervis, tangkai daun memiliki pilus, ujung daun acuminatus, pangkal daun

obtusus, permukaan daun scaber, tepi daun integer, warna daun bagian atas hijau tua,

dan warna bagian bawah hijau pucat. Menurut Corner dan Watanabe (1969)

Exoecariasp memiliki batang tegak, lateks putih. Daun alternatus, dengan pertulangan

menjari (penninervis), warna daun muda merah gelap atau ungu di bawah, daun tua

berwarna hijau tua.

A.Homalanthus sp

Batang erectus berbentuk bulat, permukaan costatus, warna batang coklat,

bergetah putih susu, percabangan sympodial. Daun symplex, bentuk daun bangun

delta, pertulangan daun penninervis, pangkal daun rotundatus, ujung daun acuminatus,

permukaan daun glaber, tepi dau integer, warna daun hijau saat tua, hijau kekuningan

saat muda. Tangkai daun mencapai 8 cm, berwarna kuning kemerahan. Bunga malai

pada ujung ranting, warna bunga putih kekuningan, buah bulat kecil berwarna hijau.

Pohon Understory hingga 12 m dan 12 cm dbh. Daun alternatif, sederhana, penni-

untuk tripli-berurat, gundul, keputihan bawah, kadang-kadang dengan dua kelenjar di

dasar permukaan daun bagian atas. Bunga ca. diameter 1,5 mm, kekuningan,

ditempatkan di tandan panjang. Buah ca. 5 mm diameter, hijau, kapsul pecah, biji

dengan aril (Asianplant, 2015)

E. Macaranga javanica (Blume.) Mull. Arg.

Batang erectus dengan bentuk batang bulat, percabangan sympodial, warna

batang coklat kehitaman. Daun simplex, pertulangan daun penninervis, daun

berbentuk deltoideus, kedudukan daun alternatus, ujung daun acutus sedangkan

pangkal daun obtusus, tepi daun integer, permukaan daun glaber, bagian bawah hijau

muda, warna tangkai daun ungu, warna daun muda merah hati dan daun tua hijau.

Bunga majemuk dan memiliki warna merah hati. Daun simplex, pertulangan daun

penninervis, daun berbentuk deltoideus, kedudukan daun alternatus, ujung daun

acutus sedangkan pangkal daun obtusus, tepi daun integer, permukaan daun glaber.

warna tangkai daun ungu, warna daun muda merah hati dan daun tua hijau (Arieska,

2015). Pada pangkal tangkai daun bentuk membulat yang mengandung kristal druses,

pangkal tangkai daun ini melengkung, memiliki jaringan pengangkut tertutup, tidak
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memiliki trikoma, dengan memiliki serat sel yang mengelilingi jaringan pengangkut

(Nofaizal dkk, 2012)

F. Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg.

Batang erectus dengan bentuk bulat, percabangan sympodial, kulit batang

berwarna abu-abu, batang bergetah berwarna merah darah. Daun berbentuk hati agak

bulat, daun simplex, pertulangan daun penninervis, ujung daun acutus sedangkan

pangkal daun rotundus, tepi daun integer, warna daun muda hijau kekuningan

sedangkan warna daun tua hijau. Bunga berwarna hijau kekuningan, tumbuh serentak

dalam daun pelindung yang merupakan bunga majemuk yang berambut. Tumbuhan

ini merupakan tumbuhan yang berdaun sepanjang tahun sebagai penyusun vegetasi

hutan tropis, dioseus, pohon kecil dengan tinggi 4-10 meter, memiliki daun dengan

panjang tangkai 6-15 cm, dan panjang helaian 10-25. Pembungaan dalam bentuk

rasemosa atau panicula dengan panjang 13-30 cm, berbunga pada bulan Maret sampai

dengan Mei dengan warna kuning kehijauan (Pax & Hoffmann,1921). Menurut Phill

(1972) Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg., memiliki daun tunggal bertangkai nyata

dan berwarna coklat kotor, sewaktu muda mengeluarkan cairan berwarna merah-darah.

Daun alternatus, bentuk daun agak bulat, berurat kentara. Selain di Sumatera Barat,

species ini juga tersebar luas di Malaysia, menurut Zakaria (2008), dari 16 lokasi

pengamatan di penang, species ini ditemukan pada 14 lokasi diantaranya di George

Town (Urban Area), Botanical Garden, Bukit Gamber, Reau Hilir, Teluk Tempoyak,

Bayan Lepas, Tanjung Asam, Balik Pulau, Pulau Betong, Pantai Acheh, Road Side,

Penang Hilir 1, Penang Hilir 3, dan Pantai Acheh Forest Reserve.

G. Mallotus paniculatus (Lam). Mull. Arg.

Batang erectus berbentuk bulat, warna batang coklat, percabangan sympodial.

Daun tunggal, berseling, tangkai daun mencapai 8 cm, bentuk daun bangun delta,

pertulangan daun penninervis, pangkal daun rotundatus, ujung daun acuminatus,

permukaan daun pilosus, bagian bawah daun bersisik, tepi daun integer, bagian atas

daun warna hijau, bagian bawah daun warna putih. Bunga malai warna kuning

keemasan. Diatas permukaan daun seperti bercak, di dasar saraf basal; daun bulat

telur, deltoid atau belah ketupat, dengan basis cuneate tumpul, Sering tiga lobed,

segitiga. Dengan lobus acuminate, seperti bintang-berbulu bawah, tangkai daun 1-8cm.

Bunga jantan atau betina; perbungaan coklat berbulu, 7-35 cm; gagang bunga1,5-2,5

mm, Pohon (Backer and Backuizen, 1968).

http://www.tlsr.usm.my/tlsr19022008/19022008_08.pdf
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H. Sapium sp

Batang erectus berbentuk bulat, permukaan batang beralur, warna coklat

kehitaman. Percabangan sympodial. Daun tunggal, berselang seling, tangkai daun

mencapai 7 cm, warna hijau kekuningan. Pertulangan daun penninervis, warna hijau

kekuningan. Bentuk daun lanset lanset, pangkal daun acutus, ujung daun acuminatus,

tepi daun integer, permukaan daun glaber, warna daun hijau. Berupa pohon dengan

bunga di tandan terminal (jantan / betina), apetalous, tanpa disk; bracts bantalan dua

kelenjar besar berdasarkan di permukaan bawah; jantan, buah berdaging, pecah; biji

bulat, tanpa caruncle; lapisan luar testa berdaging. Daun spiral diatur, saraf pinnately;

tangkai daun apikal kelenjar (Backer and Backuizen 1968).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan sembilan species

pohon yang termasuk ke dalam familia euphobiaceae yaitu: Alchornea sp (matuang),

Bacaurea recemosa M.A (cupak), Dyrpetes brownii Vahl. (laso), Excoecaria sp

(andilau), Homalanthus sp (anak-anak), Macaranga javanica (Blume.)Mull. Arg.

(dalok), Macaranga tanarius (L) Mull. Arg. (sapek), Mallotus paniculatus (L) Mull.

Arg. (baliak-baliak angin), Sapium sp. (mentanak)
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COMPOSITION OF LAND COLEOPTERA AND HYMENOPTERA OF
RUBBER PLANTATION AREA IN DESA SARANA JAYA KECAMATAN

BATHIN III KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

KOMPOSISI COLEOPTERA DAN HYMENOPTERA DALAM TANAH
PADA KEBUN KARET DI DESA SARANA JAYA KECAMATAN BATHIN

III KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Dita Septiani
Email : Ditaseptiani29@gmail.com,

ABSTRACT

This research in motivated by the change transformation of land, ranging from palm
plantation into rubber plantation. Exchange old ±2 years. The treatment was
performed for rubber ±6 years old do not do the cleaning so there are a lot of weeds
on the surface soil. As for the rubber plant life of ±10 years of land clearing is done
by spraying using chemical herbicides as much as 2-3 times a year and burning of
litter directly on the rubber plantation land. Their activities herbicide use is expected
to affect the existence of Coleoptera and Hymenoptera deep soil depends on the
vegetation because they are generally transient. The aims of this study was to
determine the composition of deep soil Coleoptera and Hymenoptera in the rubber
plantation in the village Sarana Jaya, Bathin III district, Bungo regency, Jambi. This
research conducted on october until november 2016 survey method descriptif.
Determination of the sampling point with random sampling method. Separation of
Coleoptera and Hymenoptera in the soil using a modified funnel Barleses Tulgren.
The result of research shows Coleoptera and Hymenoptera composition deep soil is
about 16 genera and 68 individuals. Composition of deep soil Coleoptera and
Hymenoptera in the area of rubber trees age ±6 years and ±10 years are relatively
equal with 85,7 % similarity index habitats.

Keywords: Composition, Deep Soil Coleoptera and Hymenoptera, and Rubber
Plantation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan transformasi lahan, mlai dari
kebun sawit menjadi kebun karet, lama pertukaran ±2 tahun. Adapun perawatan yang
dilakukan untuk karet umur ±6 tahun tidak dilakukan pembersihan sehingga banyak
terdapat gulma dipermukaan tanah. Sedangkan karet umur ±10 tahun dilakukan
pembersihan lahan dengan cara penyemprotan zat kimia jenis herbisida sebanyak 2-3
kali dalam setahun, serta permbakaran serasah langsung di lahan kebun karet. Adanya
aktifitas penggunaan herbisida diduga akan mempengaruhi keberadaan Coleoptera
dan Hymenoptera dalam tanah yang sangat tergantung dengan vegetasi karena
umumnya mereka bersifat transier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
komposisi Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah pada kebun karet di Desa Sarana
Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2016 menggunakan metode survey

mailto:Ditaseptiani29@gmail.com
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deskriptif, penetapan titik pengambilan sampel dengan metode random sampling.
Pemisahan Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah menggunakan modifikasi
corong Barleses Tulgren. Komposisi Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah yang
ditemukan terdiri dari 16 genus dan 68 individu. Komposisi Coleoptera dan
Hymenoptera dalam tanah pada area tanaman karet umur ±6 tahun dan ±10 tahun
relative sama dengan indeks kesamaan habitat 85,7%.

Kata Kunci: Komposisi, Coleoptera dan Hymenoptera Dalam Tanah, dan Kebun
Karet

I. PENDAHULUAN

Hewan tanah adalah hewan yang hidup di tanah baik yang hidup di pemukaan

tanah maupun yang hidup di dalam tanah (Suin, 1997). Hewan tanah merupakan

bagian dari ekosistem tanah berperan dalam peningkatan kesuburan tanah. Arthropoda

tanah merupakan kelompok hewan tanah yang mempunyai kepadatan paling tinggi

pada ekosistem tanah yang dikelompokkan atas Arthropoda dalam tanah dan

Arthropoda permukaan tanah (Suin, 1997).

Arthropoda merupakan phylum terbesar dari kingdom animalia karena phylum

ini memiliki jumlah spesies lebih banyak dari pada phylum lainnya (Suin, 1997).

Salah satu Arthropoda yang dominan ditemukan adalah serangga. Di Indonesia

serangga terdapat kurang lebih 250.000 jenis, jumlah ini merupakan 15% dari jumlah

biota yang diketahui di Indonesia (Shahabuddin, dkk., 2005). Serangga merupakan

golongan hewan yang paling dominan hidup di muka bumi sekarang ini, dalam

jumlah mereka yang melebihi hewan daratan lainnya dan praktis mereka terdapat

dimana-mana dan populasi mereka sering kali berjumlah jutaan dalam wilayah

setengah hektar (Borror, dkk., 1992).

Hasil penelitian Mas’ud (2011) menemukan bahwa serangga yang paling

dominan ditemukan hampir di semua tempat adalah serangga dari ordo Hymenoptera

dan Collembola, penelitian Nurhadi dan Rina (2009) ditemukan 3 ordo yang memiliki

frekuensi kehadiran 100% yaitu Coleoptera, Collembola dan Hymenoptera. Ordo

Coleoptera merupakan ordo yang terbesar bagi serangga dan mengandung kira-kira

40% yang terkenal dalam hexapoda (Borror, dkk., 1992).

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di lapangan, terjadi transformasi

lahan dimana sebelum menjadi perkebunan pohon karet, lahan tersebut merupakan

bekas kebun kelapa sawit. Lama pertukaran pohon sawit menjadi pohon karet ± 2
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tahun, dimana lahan tersebut dibiarkan kosong terlebih dahulu. Setelah 2 tahun

barulah ditanami kembali dengan pohon karet.

Pengosongan lahan kebun sawit tersebut dilakukan dengan cara menebang

pohon-pohon tersebut lalu membakar sisa-sisa pohon sawit yang ada di lahan. Adapun

perawatan yang dilakukan untuk karet umur ±10 tahun dilakukan pembersihan lahan

dengan cara penyemprotan menggunakan zat kimia jenis herbisida sebanyak 2-3 kali

dalam setahun serta pembakaran serasah langsung di lahan seminggu sekali,

sedangkan untuk tanaman karet umur ± 6 tahun tidak dilakukan pembersihan

sehingga banyak terdapat gulma di permukaan tanahnya.

Adanya perubahan tersebut, secara tidak langsung akan merubah kondisi

vegetasi dan hewan tanah yang ada. Salah satu kerusakan yang terjadi adalah

hilangnya biodiversity dan rusaknya habitat makhluk hidup (Dewi, 2012).

Penelitian Tatebburuk (2014) tentang komposisi semut (Hymenoptera:

Formicidae) pada pertanaman kakao ditemukan 31 spesies, 23 genus dengan analisis

indeks similaritas berbeda antar kedua stasiun dengan nilai di bawah 50% disebabkan

adanya perbedaan perawatan dan pengaruh pemberian herbisida. Dewi (2012) tentang

komposisi serangga tanah pada perkebunan karet di Kanagarian Lubuk Ratantang Kec.

Kamang Baru Kab. Sijunjung yaitu 6 ordo, 14 familia, dan 318 individu. Yuniar

(2015) tentang Keanekaragaman semut (Hymenoptera: Formicidae) pada empat tipe

ekosistem yang berbeda di jambi didapatkan 5484 individu, 33 genus dan 6 subfamili.

Suwondo dkk. (2015) tentang Komposisi dan keanekaragaman serangga tanah di

abroretum Universitas Riau didapatkan hasil 5 ordo, 12 spesies dengan frekuensi

relatif tinggi terdapat pada ordo Hymenoptera. Febrita dkk. (2008) tentang komunitas

Arthropoda dalam tanah pada areal perkebunan karet (Hevea bransiliaensis)

didapatkan 7 ordo, 11 spesies, 344 individu dan ordo Hymenoptera dan Collembola

paling dominan ditemukan. Halli dkk. (2014) tentang diversitas Arthropoda tanah di

lahan kebakaran yang didominasi ordo Hymenoptera famili formicidae serta

penelitian Falahudin dkk. (2015) tentang serangga ordo Coleoptera pada tanaman

mentimun diperoleh 113 individu, 3 famili dan 7 spesies. Atas dasar itu telah

dilakukan penelitian tentang Komposisi Coleoptera dan Hymenoptera Dalam Tanah

Pada Kebun Karet Di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi.
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II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2016 di Desa

Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Identifikasi

hewan tanah di Laboratorium Zoologi program studi Biologi STKIP PGRI Sumatera

Barat. Identifikasi vegetasi dilakukan di Laboratorium Botani STKIP PGRI Sumatera

Barat, serta pengukuran kadar air tanah dan C organik tanah dilakukan di

Laboratorium Tanah Kimia Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop zoom stereo, lup,

petridis, gelas objek, pinset, modifikasi perangkat corong Barlese-tullgre, soil

tester,termometer tanah, tabung reaksi, oven, pipet tetes, beaker gelas 500 cc,

timbangan, labu ukur, fotometer vitatron, botol-botol koleksi, kertas label, tungku

pembakar, lumpang, ring tanah (sedalam 10 cm), kantong plastik, tali plastik, meteran,

kamera dan alat-alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan kahle,

larutan kalium dikhromat, asam sulfat pekat (H2SO4), larutan baku induk 5000ppm C,

dan aquades.

Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif yaitu koleksi langsung

hewan yang ditemukan di lokasi penelitian. Kemudian penetapan titik pengambilan

sampelnya dilakukan dengan metode random sampling, pemisahan hewan dalam

tanah menggunakan corong Barlese Tullgren yang dimodifikasi.

Pengambilan sampel hewan dalam tanah menggunakan ring tanah ,permukaan

tanah dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ring tanah dibenamkan sedalam 10 cm

lalu di angkat, tanah dimasukkan kedalam kantong plastik, diberi label dan dibawa ke

tempat ekstrak tanah. Pada masing-masing stasiun diambil 20 titik sampel secara

acak.

Sampel tanah yang diambil untuk mengukur faktor fisika-kimia tanah adalah

tanah utuh pada masing-masing stasiun yang diteliti dengan menggunakan ring tanah.

Pertama pilih lima titik yang dianggap mewakili (keempat sudutnya dan satu di

tengah-tengah lokasi), lalu permukaan tanah dibersihkan dari rumput dan serasah,

kemudian tanah di ambil dengan membenamkan ring tanah dan masukkan ke dalam

bejana lalu campur tanah tersebut sampai homogen, selanjutnya sampel tanah

dimasukkan kedalam kantong plastik dan dibawa ke laboratorium untuk mengukur

kadar C organik tanah dan kadar air tanah.
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Pengukuran suhu tanah dengan menggunakan thermometer tanah dengan

membenamkan kedalam tanah setelah itu dibiarkan selama 15 menit, lalu dilihat

angka yang ditunjukkan pada thermometer pada saat itu. Data komposisi Coleoptera

dan Hymenopera dalam tanah dianalisis dengan acuan Suin (2002), analisis jenjang

Spearman (Sudjana, 2002) dan indeks kesamaan habitat (Suin, 1997).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kedua stasiun didapatkan

jumlah Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah sebanyak 16 genus dan 68 individu.

Pada stasiun I 16 genus, dan 44 individu) sedangkan pada stasiun II (12 genus, dan 24

individu).

Ordo yang paling banyak ditemukan pada kedua stasiun adalah ordo

Hymenoptera. Famili Formicidae Kepadatan Relatifnya paling tinggi pada Kedua

stasiun. Hal ini diduga karena oleh hewan ini merupakan serangga sosial yang

hidupnya berkelompok membuat sarang ditanah dan melakukan aktifitas dipemukaan

tanah. Menurut Suin (1997), Formicidae lebih menyukai tempat terbuka dan daerah

yang terkena cahaya matahari dan masuk langsung ke permukaan tanah. Menurut

Lilies (1991), famili Formicidae ditemukan hampis disemua tempat seperti di bangkai,

pertanaman, rongga atau celah-celah dalam bangunan dan tanah. Banyaknya cahaya

yang masuk akan menyebabkan suhu tanah menjadi tinggi. Suhu berpengaruh

terhadap kadar air tanah.
Tabel 1. Komposisi Coleoptera dan Hymenoptera Dalam Tanah Yang Ditemukan pada Kedua Stasiun di

Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Ordo/Genus
Umur Kebun Karet

±6 tahun ±10 tahun
X K KR F FR X K KR F FR

Coleoptera
1. Colobius 4 0,20 9,09 0,15 8,10 1 0,05 4,17 0,05 4,35
2. Dinoderus 2 0,10 4,55 0,05 2,70 3 0,15 15,50 0,15 13,04
3. Trogoderma 2 0,10 4,55 0,10 5,41 1 0,05 4,17 0,05 4,35
4. Cymindis 3 0,15 6,82 0,10 5,41 0 0 0 0 0
5. Sitophilus 1 0,05 2,27 0,05 2,70 0 0 0 0 0
6. Ataenius 3 0,15 6,82 0,15 8,10 0 0 0 0 0
7.Scymaenus 2 0,10 4,55 0,10 5,41 1 0,05 4,17 0,05 4,35
8. Hypocyphtini 1 0,05 2,27 0,05 2,70 1 0,05 4,17 0,05 4,35

Hymenoptera
9. Tetramorium 4 0,20 9,09 0,15 8,10 2 0,10 8,33 0,10 8,69
10. Dolichederus 2 0,10 4,55 0,10 5,41 2 0,10 8,33 0,05 1,59
11. Monomorium 4 0,20 9,09 0,15 8,10 4 0,20 16.66 0,20 17,39
12. Tapinoma 2 0,10 4,55 0,10 5,41 4 0,20 16,66 0,20 17,39
13. Camponatus 7 0,35 15,90 0,30 16,21 1 0,05 4,17 0,05 4,35
14. Ferelius 3 0,15 6,82 0,10 5,41 3 0,15 12,50 0,15 13,04
15. Brachymyrmex 2 0,10 4,55 0,10 5,41 0 0 0 0 0
16. Centromyrmex 2 0,10 4,55 0,10 5,41 1 0,05 4,17 0,05 4,35
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Ordo/Genus
Umur Kebun Karet

±6 tahun ±10 tahun
X K KR F FR X K KR F FR
44 2,20 100 1,85 100 24 1,20 100 1,15 100

X : Jumlah Individu, K: Kepadatan, KR: Kepadatan Relatif (%), F: Frekuensi FR: Frekuensi Relatif(%)

Genus Camponatus sub famili Formicinae memiliki Kepadatan relatif tinggi

(15,90%) pada stasiun 1. Borror et. al., (1991) menyatakan bahwa sub famili

Formicinae merupakan semut terbesar kedua (200 jenis di Amerika Utara) dan

tersebar luas. Selain itu, semut subfamili Formicinae ini banyak ditemukan di tanah

dan sepanjang batang pohon. Jaitrong (2012) menjelaskan bahwa semut genus

Camponatus banyak bersarang di tanah, di bawah tumpukan daun dan kayu busuk.

Genus Tapinoma memiliki Kepadatan Relatif tinggi pada stasiun II (16,66%).

Shattuck (1999 dalam Karnela, 2012) menyatakan bahwa di Australia, Tapinoma

hidup pada habitat dimana ada aktivitas manusia. Semut ini banyak ditemukan di

vegetasi yang rendah, serasah, tanah yang tertutup batu atau dimana ada rongga yang

memungkinkan untuk dihuni.

Cymindis yang termasuk ke dalam kelompok famili Carabidae ordo

Coleoptera, kondisi kebun yang ditumbuhi vegetasi dasar dan serasah serta keadaan

yang tidak banyak ditembus oleh cahaya matahari hingga ke lantai kebun, diduga

merupakan salah satu faktor yang mendukung kehadiran Cymindis pada stasiun I dan

tidak ditemukan pada stasiun II. Menurut Kahono dkk. (2003) kumbang Carabidae

menyukai bersembunyi di dalam tanah, di bawah batu atau celah kayu mati dan dalam

bahan organik yang sedang melapuk. Kemudian Borror dkk. (1992) menyatakan

bahwa kumbang Carabidae ditemukan di bawah batu-batu, kayu gelondong,

daun-daun dan kulit kayu. Kebanyakan jenis bersembunyi siang hari dan makan pada

waktu malam hari.

Genus Sitophilus dikenal sebagai kumbang moncong termasuk kedalam famili

Curculionidae yang umumnya dikenal sebagai hama kelapa dan tumbuhan palma

lainnya, jarang berada di dalam tanah, jenis-jenis kumbang ini ditemui dalam jumlah

yang sedikit pada stasiun I dan tidak ditemukan pada stasiun II diduga karena

pengaruh hestisida.

Genus Sitophilus dikenal sebagai kumbang moncong termasuk kedalam famili

Curculionidae yang umumnya dikenal sebagai hama kelapa dan tumbuhan palma

lainnya, jarang berada di dalam tanah, jenis-jenis kumbang ini ditemui dalam jumlah
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yang sedikit pada stasiun I dan tidak ditemukan pada stasiun II diduga karena

pengaruh hestisida.

Jenis-jenis kumbang ini sangat sedikit di temui pada stasiun II diduga karena

keterbatasan sumber makanan di dalam kebun terbatas untuk kelangsungan hidup

beberapa jenis kumbang tersebut, aktifitasnya jarang di dalam tanah sehingga waktu

keberadaannya di dalam tanah lebih sedikit dan kemungkinan kecil tertangkap serta

adanya pengaruh penggunaan pestisida, dan banyak nya ordo Coleoptera ditemukan

di stasiun I daripada di stasiun II karena vegetasi yang ada di Stasiun I lebih

beranekaragam dan lebih rapat.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Faktor Fisika-Kimia Tanah Pada Daerah Pengambilan Sampel.

Parameter Stasiun
I II

Suhu Tanah (°C) 24,33 25,66
pH Tanah 6,20 6,50
Kadar Air Tanah (%) 20,15 17,99
Kadar C Organik Tanah (%) 4,01 1,70

Faktor fisika kimia tanah di dua lokasi masih optimal untuk mendukung

kehidupan Coleoptera dan Hymenoptera. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa

ditumbuhi vegetasi terutama vegetasi dasar. pH tanah lokasi I dan II bersifat asam.

Hewan tanah ada yang memilih hidup pada tanah yang pHnya asam dan adapula

hidup pada tanah yang basa (Suin, 2006). Kadar air tanah yang tersedia tergolong

rendah karena kurang dari 30%. Menurut Adianto (1979 dalam Nurhadi dan Rina,

2009) kadar air tanah tergolong rendah bila kurang dari 30% dan kadar C organik

tinggi bila lebih dari 3,01%.

Nilai indeks similaritas Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah antara

stasiun I dan II yaitu 85,7%. disimpulkan bahwa indeks similaritas antara stasiun I

dan II relatif sama. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH tanah

pada kedua stasiun tidak jauh berbeda, sehingga secara umum diduga organisme yang

hidup pada kedua stasiun juga sama. Analisis korelasi jenjang Spearman didapat r

hitung < r tabel = 0,296 < 0,429, dimana komposisi Coleoptera dan Hymenoptera

dalam tanah pada kedua stasiun yaitu pada taraf 5% berkorelasi tidak nyata, artinya

komposisi Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah relatif sama.

Hasil inventarisasi vegetasi dasar di lokasi pengambilan sampel pada stasiun 1

ditemukan 9 species, stasiun II 3 species. Stasiun I lebih rapat daripada stasiun II.

Banyaknya vegetasi dasar pada stasiun I dari stasiun II menyebabkan lebih banyaknya
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inidividu yang ditemukan yaitu pada stasiun I (102 individu) dan stasiun II (64

individu). Menurut Jumar (2000) bahwa makanan merupakan sumber gizi yang

diperlukan oleh serangga untuk hidup dan berkembang, jika makanan tersedia dengan

kualitas yang cocok dan kuantitas yang cukup maka populasi serangga akan naik

dengan cepat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

Komposisi Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah yang ditemukan pada kebun

karet di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

terdiri dari 16 genus dan 68 individu. Kepadatan relatif yang tertinggi genus

Camponatus (15,90%), dan Monomorium (16,66%). Kepadatan Relatif terendah

diantaranya genus Sitophilus, Hypocyptini (2,27%) dan Colobius, Trogoderma,

Centromyrmex dengan kepadatan relatifnya (4,17%). Komposisi Coleoptera dan

Hymenoptera dalam tanah pada areal tanaman karet umur ±6 tahun dan ±10 tahun

relatif sama dengan indeks kesamaan habitat 85,7%.

Faktor fisika-kimia tanah kebun karet menunjukkan bahwa hasil tersebut

masih mendukung bagi kehidupan Coleoptera dan Hymenoptera dalam tanah.
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STUDY OF STOMATA TYPE ON ECENG GONDOK ( Eichhornia crassipes
(Mart) Solm. LEAF

STUDI TIPE STOMATA DAUN TUMBUHAN ECENG GONDOK (Eichhornia
crassipes (Mart) Solm)
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ABSTRACT

Eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart) Solm.) is able to live in the polluted
waters so it is said that eceng gondok plants function as bioindicators. Research on
stomata type on eceng gondok leaves (Eichhornia crassipes (Mart) Solm has been
done. The aim of research is want to know the type of stomata eceng gondok with the
different location that clean water, on the highway, on boats, in cages, in garbage, and
in rice fields. Method used in this research is descriptive method with observation of
longitudinal slice of bottom surface of leaf. Parameter type stomata on leaf. The
results showed that the type of stomata in eceng gondok leaves (Eichhornia crassipes
(Mart) Solm is parasitic.

Keywords: Eceng gondok, leaves, stomata

ABSTRAK

Eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart) Solm.) mampu hidup diperairan yang
tercemar sehingga dikatakan bahwa tumbuhan eceng gondok berfungsi sebagai
bioindikator. Telah dilakukan penelitian tentang tipe stomata pada daun eceng gondok
(Eichhornia crassipes (Mart) Solm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipe
stomata pada tumbuahn eceng gondok pada lokasi yang berbeda yaitu perairan bersih,
di jalan raya, di kapal, di keramba, di sampah, dan di sawah. Metoda yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah metoda deskriptif dengan pengamatan irisan membujur
permukaan bawah daun. Parameter tipe stomata pada daun. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tipe stomata pada daun eceng gondok (Eichhornia crassipes
(Mart) Solm adalah parasitik.

Kata Kunci : Eceng gondok, daun, stomata

I. PENDAHULUAN

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan kelas

Monocotyledoneae yang dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungannya sekalipun

dalam keadaan tercemar. Ciri tumbuhan ini menunjukkan bahwa eceng gondok
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(Eichornia crassipes) merupakan tumbuhan akuatik yang secara teoritis dapat

menyerap air dan unsur yang terdapat didalamnya sehingga dapat digunakan sebagai

bioindikator dalam penyebaran radionuklida dan depolutan pada limbah radiaktif

(Setiawati , 2004). Hasil dari penelitian terdahulu tentang adaptasi morfologi fisiologi

dan anatomi eceng gondok (Eichhornia crassipes (Mart) Solm) di berbagai perairan

tercemar yang telah dilaporkan oleh Haryanti, dkk (2012) yang melakukan percobaan

dengan perlakuan penambahan 3 macam limbah (LIK, obat, dan pengecoran logam)

dengan unsur-unsur yang terkandung yaitu Fe, Cd, Pb, Zn, Cu, Mn, dan Al. Hasil

penelitiannya menyimpulkan bahwasannya secara morfologis daun eceng gondok

beradaptasi pada perairan tercemar limbah obat, secara fisiologi daun eceng gondok

beradaptasi ditunjukkan kandungan klorofilnya pada ketiga perairan tercemar limbah,

dan secara anatomis tangkai daun eceng gondok beradaptasi pada perairan tercemar

limbah pengecoran logam dan akar ditunjukkan pada perairan tercemar limbah obat.

Salah satu anatomis penyusun daun eceng gondok adalalah epidermis.

Epidermis adalah sistem sel-sel yang bervariasi struktur dan fungsinya, yang

menutupi tubuh tumbuhan. Struktur yang demikian tersebut dapat dihubungkan

dengan peranan jaringan tersebut sebagai lapisan yang berhubungan dengan

lingkungan luar. Adanya bahan lemak, kutin dan kutikula dapat membatasi penguapan,

pada dinding terluar menjadikannnya kompak dan keras, sehingga dapat dianggap

sebagai penyokong mekanis. Di antara sel-sel epidermis terdapat derivatnya antara

lain yang disebut stomata, trikoma, sel kipas, sel silika dan sel gabus (Hidayat, 1995).

Pandey (1982) menyatakan bahwa stomata adalah celah diantara epidermis

yang diapit oleh 2 sel epidermis khusus yang disebut sel penutup. Di dekat sel

penutup terdapat sel-sel yang mengelilinginya disebut sel tetangga. Sel penutup dapat

membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan transpirasinya,

sedangkan sel-sel tetangga turut serta dalam perubahan osmotik yang berhubungan

dengan pergerakan sel – sel penutup. Stomata terdapat pada semua bagian tumbuhan

yang terdedah ke udara, tetapi lebih banyak terdapat pada daun.

Tipe stomata pada daun sangat bervariasi. Berdasarkan hubungan stomata

dengan sel epidermis sel tetangga ada banyak tipe stomata, Klasifikasi ini terpisah

dari klasifikasi berdasarkan perkembangan. Walaupun tipe yang berbeda dapat terjadi



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 491

pada satu familia yang sama atau dapat juga pada daun dari spesies yang sama.

Struktur aparatus stomata dapat digunakan dalam studi taksonomi (Fahn, 1991).

Tipe stomata pada dikotil menurut Evert (2006) berdasarkan susunan sel

epidermis yang berdekatan dengan sel tetangga ada 5 yaitu sebagai berikut:

Anomositik/Ranunculaceous yaitu sel penutup dikelilingi oleh sejumlah sel tertentu

yang tidak berbeda dengan epidermis yang lain dalam bentuk maupun ukurannya.

Terdapat pada Ranunculaceae, Capparidaceae, Cucurbitaceae. Anisositik/Cruciferous

yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang ukurannya tidak sama,

terdapat pada Cruciferae, Solanaceae, Parasitik/Rubiaceous yaitu tiap sel penjaga

bergabung dengan satu atau lebih sel tetangga, sumbu membujurnya sejajar dengan

sumbu sel tetangga dan apertur, terdapat pada Rubiaceae dan Magnoliaceae.

Diasitik/Cariophyllaceus yaitu setiap sel penutup dikelilingi oleh dua sel tetangga

dengan dinding sel yang membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu membujur

stoma, terdapat pada Cariophyllaceae dan Acanthaceae. Aktinositik yaitu setiap sel

penutup dikelilingi oleh sel tetangga yang menyebar dalam radius

Berdasarkan latar belakang diatas telah dilakukan penelitian dengan tujuan

untuk mengetahui tipe stomata tumbuhan eceng gondok (Eichornia crassipes) dengan

berbagai lokasi yaitu perairan bersih, di jalan raya, di kapal, di keramba, di sampah,

dan di sawah.

II. METODE PENELITIAN

Sampel eceng gondok diambil di sekitar Danau Maninjau dengan 6 lokasi

pengambilan sampel yaitu perairan bersih, di jalan raya, di kapal, di keramba, di

sampah, dan di sawah. Pengamatan struktur stomata melalui pembuatan preparat

segar irisan paradermal permukaan bawah daun Eceng gondok (Eichornia crassipes).

Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengambilan sampel dilakukan pada pagi

hari. Daun eceng gondok diambil di sekitar Danau Maninjau lalu dimasukkan dalam

cool box yang berisi es dan dibawa ke lokasi penelitian. Daun yang telah berkembang

sempurna dipakai sebagai sampel untuk dibuat irisan paradermal permukaan bawah

daun. Masing-masing irisan diletakkan pada kaca benda, lalu ditetesi dengan air.

Preparat ditutup dengan kaca penutup dan diamati di mikroskop pada pembesaran

10X10. Di foto dengan menggunakan Camera Digital Canon Ixus 132.
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III. HASIL

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang studi struktur stomata eceng

gondok (Eichornia crassipes) dengan lokasi yang bervariasi didapatkan hasil seperti

pada Gambar 1.

Gambar 1. Tipe Stomata Parasitik pada Daun Eceng Gondok ((Eichornia crassipes). a. Perairan Bersih,
b. Di Jalan Raya, c. Di Kapal, d. Di Keramba, e. Di Tempat Sampah, f. Di Sawah, kl. Kloroplas, is.
Inti sel, sp. Sel pengiring, spp. Sel penutup, st. Stomata

IV. PEMBAHASAN

Stomata pada eceng gondok letaknya tersebar, stomata berbentuk ginjal dan sel

penutup stomata mengandung kloroplas. Tipe stomata pada eceng gondok dengan

lokasi yang bervariasi mempunyai tipe stomata yang sama yaitu parasitik dimana sel

penutup sejajar dengan sel pengiring. Dilihat dari lokasi pengambilan sampel dimana

lokasi di jalan raya, di kapal, di keramba, di tempat sampah dan di sawah dengan

berbagai zat pencemar memperlihatkan bahwa tipe stomata tumbuhan eceng gondok

tidak berbeda. Hal ini bisa dikatakan kalau zat pencemar yang berbeda dengan lokasi

tumbuh yang berbeda tidak mempengaruhi tipe stomata dari eceng gondok. Tipe

stomata eceng gondok sama dengan tipe stomata tumbuhan dikotil, sementara

tumbuhan eceng gondok termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Evert (2006)

menyatakan stomata pada tumbuhan dikotil bertipe anomositik, anisositik, parasitik,

aktinositik dan siklositik.

Sel tetangga pada tumbuhan eceng gondok memiliki kloroplas sehingga

memungkinkan untuk terjadinya proses fotosintesis dan secara berkala akan

e f

c

d

a b
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menghasilkan pati (Gambar 1a). Menurut Hidayat (1995) dan Nugroho (2006) setiap

sel penutup memiliki inti yang jelas dan kloroplas yang secara berkala menghasilkan

pati. Stomata eceng gondok dalam posisi terbuka, arah membuka stomata sejajar sel

tetangga sebelah kiri dan kanan. Hal ini terjadi karena sel penutup mengambil air dan

menggembung. Fahn (1991) menyatakan bertambah dan berkurangnya ukuran celah

stomata adalah karena perubahan tekanan turgor pada sel penutup.

Stomata adalah lubang pada permukaan adaksial/abaksial daun yang

dikelilingi oleh dua sel penutup (Esau, 1980). Menurut Evert (2006), stomata terdiri

dari sel penutup dan sel tetangga. Frekuensi stomata tiap-tiap tumbuhan beragam.

Stomata merupakan salah satu derivat epidermis, sehingga perubahan intensitas

cahaya yang berpengaruh terhadap epidermis juga akan berpengaruh terhadap

stomata.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

eceng gondok pada lokasi dengan bahan pencemar yang bervariasi mempunyai

stomata dengan tipe yang sama yaitu parasitik.
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VERSITY OF FITOPLANKTON IN THE BATANG KURANJI RIVER AT
PADANG CITY

KEANEKARAGAMAN FITOPLANKTON DI SUNGAI BATANG
KURANJI KOTA PADANG

Elza Safitri, Armein Lusi, Eza Kurnia Purnama Sari
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Jl. Gunung Pangilun, Padang
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ABSTRACT

Phytoplankton is an autotrophic organism that lives in the water. The presence of
phytoplankton is highly dependent on aquatic conditions and is a major component of
the food chain cycle and one of the indicators in helping the aquatic bodies. The
Batang Kuranji River is one of the rivers utilized for MCK, irrigation, sand and stone
mining activities. This activity can interfere with the presence of phytoplankton.
Based on this background then conducted research on the diversity of phytoplankton
on the river flow Batang Kuranji Padang. The study was conducted in September
2016 along the Batang Kuranji river in Padang. This research is descriptive survey
research. Sampling was conducted by purposive sampling of four stations, namely
upstream of the river (station I), location of stone and sand mining (station II),
irrigation area and residential area (station III) and river mouth (Station IV), each
station was taken 3 Sample. Phytoplankton in Batang Kuranji River Padang City as
many as 18 genus belonging to 5 classes of Bacillariophyceae, Chlorophyceae,
Cyanophyceae,Dinophyceae, and Euglenophyceae. The abundance of phytoplankton
during the research in the waters of Batang Kuranji Padang was found 18 genera
ranged from 1.55 - 9.06 individuals / liter. The waters of Batang Kuranji Padang are
still water quality criteria.

Keywords: phytoplankton, purposive side, abundance

ABSTRAK

Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang hidup melayang pada perairan.
Keberadaan fitoplankton sangat tergantung kepada kondisi perairan dan merupakan
komponen utama dalam siklus rantai makanan dan salah satu indikator dalam
membantu badan perairan. Sungai Batang Kuranji merupakan merupakan salah satu
sungai dimanfaatkan untuk MCK, irigasi, kegiatan penambangan pasir dan batu.
Kegiatan ini dapat mengganggu keberadaan jumlah fitoplankton. Berdasarkan latar
belakang tersebut maka dilakukan penelitian tentang keanekaragaman Fitoplankton
pada aliran sungai Batang Kuranji Padang. Penelitian dilakukan pada bulan
September 2016 pada di sepanjang sungai Batang Kuranji Padang. Penelitian ini
merupakan penelitian survey deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara
purposive sampling sebanyak empat stasiun yaitu hulu sungai (stasiun I), lokasi
penambangan batu dan pasir (stasiun II), area irigasi dan pemukiman penduduk
(stasiun III) dan muara sungai (Stasiun IV), masing-masing stasiun diambil 3 sampel.
Fitoplankton di Sungai Batang Kuranji Kota Padang sebanyak 18 genus yang
tergolong kedalam 5 kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae,

mailto:elza_cfc@yahoo.com
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Dinophyceae,dan Euglenophyceae, Kelimpahan fitoplankton selama penelitian di
perairan Batang Kuranji Padang ditemukan sebanyak 18 genus berkisar antara 1,55 –
9,06 individu/liter. Perairan Batang Kuranji Padang masih kriteria kualitas air sedang

Kata Kunci : fitoplankton, purposive samping, kelimpahan

I. PENDAHULUAN

Sungai merupakan perairan mengalir yang berperan penting bagi kehidupan,

memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sumber air bersih, mandi, mencuci,

untuk irigasi pertanian dll. Di sungai terdapat berbagai macam organisme yang

menunjang kehidupan diantaranya adalah fitoplankton

Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang hidup melayang pada

perairan (Fachrul, 2017). Keberadaan fitoplankton sangat tergantung kepada kondisi

perairan dan merupakan komponen utama dalam siklus rantai makanan dan salah satu

indikator dalam membantu badan perairan Djuhanda (1980).

Keragaman jenis merupakan parameter yang digunakan dalam mengetahui

suatu komunitas. Parameter ini mencirikan kekayaan jenis dan keseimbangan dalam

suatu komunitas, akhir-akhir ini terjadi penurunan yang menjadikan keragaman

fitoplankton rendah. Ekosistem dengan keragaman rendah adalah tidak stabil dan

rentan terhadap pengaruh tekanan dari luar dibandingkan dengan ekosistem yang

memiliki keragaman tinggi (Boyd, 1999).

Bila keanekaragaman fitoplankton di ekosistem sungai tinggi menandakan

kualitas air baik dan bila keanekagaraman fitoplankton di ekosistem sedikit

menandakan air tercemar. Kualitas air yang bersih adalah tidak tercemar oleh

pembuangan bahan fisika, kimia, tidak berwarna, tidak berbau dan air tersebut dapat

digunakan untuk berbagai kegiatan.

Batang Kuranji merupakan salah satu sungai yang berada di Kota Padang

Provinsi Sumatera Barat, mengalir di sepanjang pemukiman penduduk yang berhulu

di kecamatan Pauh dan bermuara di kecamatan Padang Utara. Sungai Batang Kuranji

dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas penduduk setempat diantaranya untuk MCK,

irigasi, kegiatan penambangan pasir dan batu. Kegiatan ini dapat mengurangi jumlah

fitoplankton, karena aktivitas di perairan berdampak terhadap perairan seperti

merubah air menjadi keruh, sehingga penetrasi cahaya matahari ke dalam air kurang

sehingga proses fotosintesis yang terjadi di dalam air akan terganggu, jumlah oksigen

terlarut dalam air juga akan berkurang sehingga mengurangi jumlah fitoplankton.
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian tentang

keanekaragaman fitoplankton disepanjang aliran sungai Batang Kuranji Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan September 2016 di sepanjang sungai Batang

Kuranji Padang. Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif. Pengambilan

sampel dilakukan secara purposive sampling sebanyak empat stasiun yaitu hulu

sungai (stasiun I), lokasi penambangan batu dan pasir (stasiun II), area irigasi dan

pemukiman penduduk (stasiun III) dan muara sungai (stasiun IV), masing-masing

stasiun diambil 3 sampel.

Fitoplankton di koleksi dengan menggunakan plankton net (nomor 25),

selanjutnya diidentifikasi di Laboratorium Zoologi Program Studi Pendidikan Biologi

STKIP PGRI Sumatera Barat dan sampel diidentifikasi sampai tingkat genus dengan

buku acuan (Sachlan, 1974, Presscott, 1970).

III. HASIL

Fitoplankton yang ditemukan selama penelitian pada 4 stasiun terdiri dari 18

genus yang tergolong kedalam 5 kelas yaitu (1) Bacillariophyceae sebanyak 3 genus

antara lain Bacteriastrum, Fragilaria dan Surirela, (2) Chlorophyceae sebanyak 9

genera yaitu Cladophora, Closterium, Pediastrum, Scenedesmus, Oedogonium,

Desmidium, Actinastrum, Spirogyra, (3) Cyanophyceae sebanyak 3 genus antara lain

Oscillatoria, Spirulina dan Hapalosiphon, (4) Dinophyceae 1 genus yaitu Ceratium (5)

Euglenophyceae 2 genus yaitu Euglena dan Phacus.

Dari analisis data fitoplankton yang dilakukan, maka didapatkan kelimpahan

fitoplankton seperti pada Tabel 1. Kelimpahan fitoplankton selama penelitian di

perairan Batang Kuranji Padang ditemukan sebanyak 18 genus berkisar antara 1,55 –

9,06 individu/liter. Indeks Diversitas atau indeks keanekaragaman pada stasiun I

ditemukan sebesar 1,38, stasiun II 1,31, stasiun III 1,07 dan stasiun IV 1,89.
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Tabel 1. Kelimpahan Fitoplankton di Perairan Batang Kuranji Kota Padang

No Genus Kelimpahan (Individu/liter)
Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV

Bacillatoriophyceae
1. Bacteriastrum 0,00 0,00 0,08 0,00
2. Fragilaria 1,75 1,91 5,75 0,33
3. Surirella 0,00 0,08 0,08 0,00

Chlorophyceae
4. Closterium 0,08 0,16 1,16 0,08
5. Pediastrum 0,00 0,00 0,00 0,41
6. Scenedesmus 0,00 0,00 0,00 0,41
7. Cladophora 0,25 6,08 1,75 0,00
8. Oedogonium 0,00 0,16 0,00 0,00
9. Desmidium 0,08 0,00 0,00 0,00
10. Actinastrum 0,00 0,00 0,00 0,16
11. Gonatozygon 1,5 0,00 0,00 0,00
12 Spirogya 0,00 0,08 0,00 0,00

Cyanophyceae
13. Oscillatoria 0,08 0,25 0,00 0,00
14. Spirulina 0,00 0,00 0,08 0,00
15. Hapalosiphon 0,25 0,00 0,00 0,00

Dinophyceae
16. Ceratium 0,00 0,00 0,08 0,08

Euglenaphyceae
17. Euglena 0,08 0,00 0,00 0,08
18. Phacus 0,00 0,00 0,08 0,00

Jumlah 4,07 8,72 9.06 1,55
Jumlah Genus 8 7 8 7

IV. PEMBAHASAN

Fitoplankton yang paling banyak ditemukan adalah kelas Chloropyceae yaitu

sebanyak 9 genus. Hal ini dikarenakan Chlorophyceae merupakan yang umum

ditemukan pada perairan. Menurut Presscott (1975), kelas Chlorophyceae merupakan

salah satu kelompok alga terbesar dengan keanekaragaman jenis yang tinggi,

kelimpahan besar, serta distribusi luas, kelas ini dapat hidup dalam perairan dengan

berbagai ragam kondisi perairan. Fitoplankton yang ditemukan selama penelitian pada

4 stasiun terdiri dari 18 genus yang tergolong kedalam 5 kelas, hasil yang didapatkan

berbeda dengan yang didapatkan oleh Setyawan dkk., 2014, mendapatkan 15 jenis

spesies alga.

Kelimpahan tertinggi ditemukan pada stasiun III yaitu 9,06 individu/liter dan

terendah pada stasiun IV yaitu 1,55 individu/liter. Stasiun IV merupakan bagian hilir

sungai yang memiliki kelimpahan terendah dari stasiun yang lainnya. Hal ini diduga

bahwa stasiun ini menerima limbah yang terbawa oleh sepanjang aliran sungai

sehingga mengganggu pertumbuhan fitoplankton.

Secara keseluruhan rata-rata indeks diversitas perairan 1,41 berarti perairan

Batang Kuranji Padang masih kriteria kualitas air sedang. Hal ini sesuai dengan yang
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dinyatakan Suin (2002) keanekaragaman Shannon-Wiener jika nilai ini lebih besar

dari 3 termasuk kriteria kualitas air bersih, 1-3 termasuk derajat kriteria kualitas air

sedang, dan jika kecil dari 1 termasuk derajat kriteria kualitas air berat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Fitoplankton di Sungai Batang Kuranji Kota Padang sebanyak 18 genus yang

tergolong kedalam 5 kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae,

Dinophyceae,dan Euglenophycea.

2. Kelimpahan fitoplankton selama penelitian di perairan Batang Kuranji Padang

ditemukan sebanyak 18 genus berkisar antara 1,55 – 9,06 individu/liter.

3. Perairan Batang Kuranji Padang masih kriteria kualitas air sedang

DAFTAR PUSTAKA

Djuhanda, T. 1980. Kehidupan Dalam Setetes Air dan Beberapa Parasit Pada Manusia.
Bandung: ITB.

Fachrul, M. N. 2007. Metode Sampling Bioekologi. Jakarta: Bumi Aksara.
Prescoot, G. M. 1970. Algae Of The Westren Great Lakes Area, W. M.C. Brown

Company Pusblisher. Dubuque Iowa.
Sachlan, M. 1974. Planktonologi. Jakarta : Corespondensi Cour Center.
Setyawan, B.I, W. Prihanta dan E.Purwanti. 2014. Identifikasi Keanekaragaman dan

Pola Penyebaran Makroalga di daerah Pasang Surut Pantai Pidakan Kabupaten
Pacitan sebagai sumber belajar biologi. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia.
volume 1 nomor 1 halaman 78-88.

Suin, N. M. 2002. Metode Ekologi. Padang: Universitas Andalas.



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 499
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PERKEMBANGAN ANDROESIUM Nepenthes ampullaria Jack.
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ABSTRACT

Research about the development of androecium Nepenthes ampullaria Korth. has
been conducted in the laboratory from January to June 2014, this sample was get in
Palupuh (Agam), Taratak and HPPB Andalas University. Continued in the Laboratory
of Structures and Plant Development, Department of Biology, Faculty of Science,
University of Andalas, Padang. Research about development of androecium carried
out by the method descriptive observation with making preparations for permanent
use paraffin staining method hemalum. Results of research on the development of
androecium relatively similar with other dicotyledonous plants, with amuboid tapetum
and anther bisporangiat with 12-14 pieces.

Keywords : Nepenthes, androecium, bisporangiat, dicotil

ABSTRAK

Penelitian tentang perkembangan androesium Nepenthes ampullaria Korth., telah
dilakukan di laboratorium dari bulan Januari sampai Juni 2014, bertempat di Palupuh
(Kabupaten Agam), Taratak (Kabupaten Pesisir Selatan) and HPPB Unand.
Dilanjutkan di Laboratorium Struktur Perkembangan Tumbuhan, Jurusan Biologi,
Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang. Pengamatan androesium Nepenthes
ampullaria dilakukan dengan metoda observasi deskriptif melalui pembuatan preparat
permanen menggunakan metoda paraffin dengan pewarnaan hemalum. Hasil
penelitian tentang perkembangan androesium relatif sama dengan tumbuhan dikotil
lain, dengan dengan tipe tapetum amoeboid dan antera bisporangiat N. ampullaria
berjumlah 12-14 buah.

Kata kunci : Nepenthes, androesium, bisporangiat, dikotil

I. PENDAHULUAN

N. ampullaria merupakan salah satu jenis dataran rendah yang paling potensial

untuk dikembangkan sebagai tumbuhan hias karena kantongnya muncul dari ujung

daun yang berkelompok dari rumpun dan dapat hidup di dataran rendah dengan

perawatan minimal (Mansur, 2006). Salah satu upaya konservasinya yaitu

pembudidayaan dengan penanaman biji, stek batang dan kultur jaringan.
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Perkembangbiakan dari biji terkendala karena populasinya di alam rendah dan

termasuk tumbuhan dioecious, maka perlu dilakukan upaya polinasi buatan atau

persilangan antar jenis. Keberhasilan polinasi buatan atau persilangan antar jenis

harus ditunjang oleh aspek-aspek perbungaan yaitu struktur androesium (bunga jantan)

dan ginoesium (bunga betina), waktu antera pecah dan rentang waktu stigma reseptif

serta pengawetan polen.

Tumbuhan dioecious sering gagal bereproduksi secara seksual pada

populasi yang rendah. Hal ini disebabkan karena kematangan bunga jantan dan betina

tidak sama. Karena adanya ancaman kepunahan terhadap jenis tumbuhan yang

bernilai ekonomi tinggi ini, maka perlu dilakukan pelestariannya melalui

pembudidayaan sebagai tanaman hias yang unik (Hadley dan Openshaw, 1980).

Dahlan (1993) menyatakan bahwa pengetahuan dasar tentang biologi

reproduksi sangat diperlukan, terutama perkembangan androesium sampai antera

pecah. Berdasarkan latarbelakang diatas maka telah dilakukan penelitian mengenai

perkembangan androesium N. ampullaria Jack. dengan tujuan untuk menjelaskan

struktur dan perkembangan androesium pada N. ampullaria.

II. METODE PENELITIAN

Sampel penelitian diambil dari tumbuhan N. ampullaria, berupa bunga yang sehat

dan segar. Bagian bunga yang dijadikan sampel untuk pembuatan preparat adalah

kuncup androesium. Seluruh sampel difiksasi dengan larutan fiksatif FAA yang

komposisinya terdiri dari asam asetat glasial : formalin 40% : alkohol 96% : aquades

(5 : 10 : 50 : 35 ).

Sampel selanjutnya diaspirasi dengan menggunakan pompa vakum sampai udara

dalam jaringan habis keluar. Setelah diaspirasi, bahan didehidrasi menggunakan

larutan Johansen I-IV. Dehidrasi diakhiri dengan TBA murni dan dilakukan sebanyak

tiga kali, masing-masing selama 2 jam kecuali bahan pada TBA murni yang kedua

dapat disimpan satu malam. Selanjutnya bahan beserta larutan TBA murni pada

pergantian terakhir dituang kedalam vial yang berisi campuran parafin lunak dengan

minyak parafin (1 : 1) dan ditempatkan dalam oven (480C). Setelah bahan tenggelam

ke dasar vial lebih kurang satu jam, larutan diganti dengan parafin lunak sebanyak

tiga kali, masing-masing selama dua jam dan yang terakhir dimalamkan. Parafin

lunak selanjutnya diganti dengan parafin keras dalam oven (580C) sebanyak tiga kali

pergantian, masing-masing selama dua jam dan dimalamkan.
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Sampel kemudian ditanam dalam kotak kertas yang telah disediakan dan

dibiarkan membeku. Sampel selanjutnya ditempelkan balok kayu dan disayat

menggunakan mikrotom putar dengan ketebalan 15µ. Hasil sayatan ditempel pada

kaca preparat yang ditetesi formalin 4% yang sebelumnya sudah diusap dengan

“Haupt,s adhesive”. Kemudian kaca objek tersebut diletakkan di atas papan pemanas

(400C) sampai formalinnya kering. Setelah sayatan kering, sampel diwarnai dengan

pewarnaan Hemalum. Terakhir sayatan ditetesi entelan dan ditutup dengan kaca

penutup.

Preparat awetan ini selanjutnya diamati dibawah mikroskop dan difoto dengan

kamera digital untuk mendapatkan data. Tahapan pelaksanaan metode parafin dan

proses pewarnaan Hemalum.

D. Pengamatan

Tahap-tahap perkembangan androesium dimulai dari sel homogen, sel

arkesporial, sel sporogen, sel parietal, sel induk mikrospora, tahap mikrospora diad,

tetrad dan polen matang.

III. HASIL

A. Perkembangan Androesium

Tahapan perkembangan androesium Nepenthes ampullaria pada sayatan

melintang dan membujur ditemukan pada diameter kuncup yang berbeda-beda

( Tabel).

Tabel . Tahapan perkembangan androesium Nepenthes ampullaria

Tahapan perkembangan
Diameter kuncup (mm)

N. ampullaria
Sel homogen 1,2-1,3
Sel arkesporial 1,4-1,5
Sel parietal 1,5-1,6
Sel sporogen 1,5-1,6
SIM 1,6-1,7
Mikrospora tetrad -
Polen tetrad ≥ 4
Ket : SIM = Sel induk mikrospora

Pada kuncup bunga N. ampullaria dengan ukuran 1,2-1,3 mm, ditemukan sel

homogen. Sel homogen Nepenthes ini mempunyai ciri-ciri yaitu bentuk dan ukuran
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selnya hampir sama, inti sel jelas dan terletak di tengah. Sel terletak pada lapisan

kedua atau tepat satu lapis dibawah epidermis (Gambar 1)

Gambar 1. Sayatan melintang dan membujur androesium Nepenthes ampullaria memperlihatkan sel
homogen. A, B. N. ampullaria (kuncup bunga 1,2-1,3 mm); a. antera; c. column; ep. epidermis; f.
filamen; sh. sel homogen; s. sepal. gambar sebelah kanan adalah perbesaran dari kotak gambar sebelah
kiri

Kuncup bunga N. ampullaria dengan ukuran 1,4-1,5 mm, terlihat sel-sel

meristematik telah berdiferensiasi menjadi sel arkesporial. Sel arkesporial ketiga jenis

Nepenthes mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu memiliki inti yang jelas dan ukuran

sel lebih besar dari sel homogen lainnya (Gambar 2).

Gambar 2. Sayatan melintang dan membujur androesium Nepenthes memperlihatkan sel arkesporial.
A, B. N. ampullaria (kuncup bunga 1,4-1,5 mm); a. antera; as. sel arkesporial; c. column; ep.
epidermis; f. filamen; s. sepal. gambar sebelah kanan adalah perbesaran dari kotak gambar sebelah kiri

Kuncup bunga N. ampullaria berukuran 1,5-1,6 mm terlihat sel arkesporial

telah terdiferensiasi menjadi sel parietal dan sel sporogen. Sel tersebut mempunyai

ciri-ciri yang sama yaitu sel sporogen primer memiliki inti yang jelas dan lebih besar

dari pada sel parietal primer (Gambar 3).
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Gambar 3. Sayatan melintang dan membujur androesium Nepenthes memperlihatkan sel parietal dan
sel sporogen. A, B. N. ampullaria (kuncup bunga 1,5-1,6 mm); a. antera; c. column; ep. epidermis;
f. filamen; s. sepal; spp. sel parietal primer; ssp. sel sporogen primer. gambar sebelah kanan adalah
perbesaran dari kotak gambar sebelah kiri.

Pada kuncup bunga N. ampullaria berukuran 1,6-1,7 mm sel sporogen telah

berkembang menjadi sel induk mikrospora. Susunan sel induk mikrospora ketiga jenis

Nepenthes tersebut sama yaitu rapat, belum saling terpisah antara satu dengan yang

lainnya, inti jelas, sitoplasma pekat dan ukuran sel lebih besar dari sel sekitarnya. Sel

parietal akan berkembang membentuk lapisan-lapisan dinding antera diantaranya,

endotesium, lapisan tengah dan tapetum (Gambar 4).

Pada N. ampullaria sel parietal berkembang membentuk sel yang sama yaitu

satu lapis endotesium, satu lapis lapisan tengah dan satu lapis tapetum. Sel

endotesium tepat berada setelah selapis di bawah epidermis. Lapisan tengah ditandai

dengan adanya satu lapisan yang bentuknya agak pipih. Sel tapetum terletak sebelah

dalam dan berbatasan langsung dengan sel-sel induk mikrospora, ukuran selnya jauh

lebih besar dibandingkan dengan dinding antera lainnya dan inti sel terlihat lebih

besar (Gambar 4A, B).

Gambar 4. Sayatan melintang dan membujur androesium Nepenthes memperlihatkan sel induk
mikrospora. A, B. N. ampullaria (kuncup bunga 1,6-1,7 mm); a. antera; c. column; ed. endotesium;
ep. epidermis; f. filamen; lt. lapisan tengah; tp. tapetum; s. sepal; sim. sel induk mikrospora. gambar
sebelah kanan adalah perbesaran dari kotak gambar sebelah kiri.
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Pada tahap perkembangan terakhir, mikrospora akan melepaskan diri dari tetrad

dan menjadi mikrospora soliter yang disebut dengan polen. Pada N. ampullaria

dengan kuncup bunga berukuran ≥ 4 mm bentuk antera tidak beraturan, karena ada

sebagian antera yang terdegenerasi bersamaan dengan lepasnya polen (Gambar 5).

Pada mikrospora soliter, dapat diketahui bahwa tapetum pada N. ampullaria

bertipe amoeboid, karena tapetum tidak terlihat lagi setelah mikrospora lepas dari

tetrad (Gambar 5). Pada Gambar 5 dan Tabel 1 juga terlihat antera bisporangiat telah

terbentuk dengan sempurna dimana antera N. ampullaria mempunyai antera

bisporangiat berjumlah 12-14 buah.

Gambar 5. Sayatan melintang androesium Nepenthes memperlihatkan polen tetrad dalam antera
bisporangiat. A, B. N. ampullaria (kuncup bunga ≥ 4 mm); a. antera; c. column; ed. endotesium; ep.
epidermis; f. filamen; p. polen tetrad; s. sepal; st. stomium; tp. tapetum (tipe amoeboid pada N.
ampullaria; tr. trikom, gambar sebelah kanan adalah perbesaran dari kotak gambar sebelah kiri.

IV. PEMBAHASAN

Perkembangan androesium Nepenthes ampullaria sama dengan perkembangan

androesium pada tumbuhan berbunga lainnya. Pada Nepenthes ampullaria yang

diamati perkembangan dimulai dengan terbentuknya sel-sel homogen yang dikelilingi

oleh epidermis. Salah satu sel dari sel-sel homogen berkembang menjadi sel

arkesporial. Sel arkesporial membelah secara periklinal, ke arah luar menghasilkan sel

parietal dan ke arah dalam menghasilkan sel sporogen. Sel parietal akan membentuk

dinding antera yang terdiri dari jaringan endotesium, lapisan tengah dan tapetum. Sel

sporogen akan berkembang menjadi sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora akan

membelah membentuk mikrospora diad, kemudian berkembang menjadi mikrospora
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tetrad. Mikrospora tetrad ini yang akan berkembang membentuk polen tetrad dan siap

untuk dilepaskan.

Shivanna dan Johri (1989) menyatakan bahwa massa sel homogen pada kuncup

muda antera memiliki sifat meristematik yang dikelilingi oleh epidermis. Menurut

Esau (1976), pada Gossypium arboretum pembelahan sel yang aktif terjadi secara

periklinal pada lapisan sebelah bawah epidermis menghasilkan dua lapis sel.

Maheswari (1950) menyatakan bahwa sel arkesporial berdiferensiasi dari sel

homogen di bawah epidermis. Bhojwani dan Bhatnagar (1974) menyatakan bahwa sel

meristematik akan mengalami diferensiasi menjadi sel arkesporial. Sel arkesporial ini

akan membelah secara periklinal, ke arah luar akan membentuk sel parietal primer

dan ke arah dalam akan membentuk sel sporogen primer

Sel parietal primer berlapis-lapis yang nantinya akan membentuk lapisan

penyusun dinding antera. Sel parietal primer dapat dibedakan dengan sel sporogen

primer karena pembelahannya terjadi secara periklinal sehingga sel parietal primer

terdapat pada bagian luar dan sel sporogen primer sebelah dalamnya (Bhojwani dan

Bhatnagar, 1974).

Batygina (2002) menyatakan bahwa sel parietal primer dan sel sporogen primer

dihasilkan dari sel-sel homogen yang berdiferensiasi menjadi sel arkesporial yang

mengalami pembelahan secara periklinal (sejajar permukaan). Perkembangan dan

diferensiasi sel arkesporial menjadi sel sporogen primer dan sel parietal primer juga

terjadi pada tumbuhan Gossypium arboretum. Duta (1968) juga menyatakan pada

antera yang sangat muda pada setiap sudut lobus dibagian sel hipodermis terdapat sel

homogen yang protoplasmanya jelas. Sel ini kemudian akan membelah menjadi dua

sel, dimana sel bagian luar akan berkembang menjadi sel parietal primer dan sel

sebelah dalam akan berkembang menjadi sel sporogen primer. Sel parietal akan terus

membelah dan berdiferensiasi menjadi dinding antera yang mengelilingi sel-sel

sporogen pada bagian sebelah dalamnya.

Selama tahap awal mikrosporogenesis, lapisan tengah, endotesium dan

epidermis memiliki bentuk dan ukuran sel yang hampir sama dan tidak dapat

dibedakan satu sama lain, tetapi setelah terjadinya meiosis perbedaan tiap sel dapat

terlihat semakin jelas. Kreunen and Osborn (1999) menyatakan bahwa sel induk

mikrospora pada Nelumbo (Nelumbonaceae) sudah terpisah satu sama lain dan

terdapat ruang kosong diantara tapetum dan sel induk mikrospora, sehingga dapat

dengan mudah dibedakan antara sel tapetum dan sel induk mikrospora. Sel induk
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mikrospora yang telah bermitosis selanjutnya mengalami pembelahan meiosis selama

dua kali untuk menghasilkan fase diad (dua sel) dan tetrad (empat sel) (Bhojwani dan

Bhatnagar, 1974).

Mikrospora diad yang terbentuk pada N. ampullaria yaitu dinding pemisah antara

inti yang satu dengan yang lainnya tidak terlihat. Keadaan ini terjadi karena

pembelahan meiosis I pada jenis Nepenthes ini berlangsung secara simultan, dimana

hasil dari meiosis I tidak terbentuknya dinding pemisah antar sel (Tabel 1).

Venugopal dan Devi (2002) menyatakan bahwa pada N. khasiana meiosis juga

berlangsung secara simultan. Indriyani (1993) menyatakan pada tumbuhan coklat juga

ditemukan fenomena seperti ini. Bhojwani dan Bhatnagar (1974) menyatakan bahwa

akhir meiosis I yang terjadi secara simultan ditandai dengan tidak terbentuknya

dinding yang memisahkan dua inti yang disebut stadium dua inti (binukleat). Meiosis

yang terjadi secara simultan akan menghasilkan tetrad dengan tipe tetrahedral, karena

setelah berakhirnya meiosis II baru terbentuk dinding pemisah. Esau (1976)

menyatakan bahwa tipe simultan ditemukan pada 186 famili Angiospermae

sedangkan tipe suksesif ditemukan pada 40 famili dan kebanyakan pada monokotil.

Sel-sel induk mikrospora yang terdiri dari dua sel membelah lagi membentuk

empat sel mikrospora tetrad. Pada N. ampullaria, fase ini tidak ditemukan. Kreunen

and Osborn (1999) menyatakan bahwa pada Nelumbo (Nelumbonaceae) tipe tetrad

yang ditemukan adalah tetrahedral. Pada Dioscorea oppositifolia L. ditemukan dua

tipe tetrad yaitu tetrahedral dan isobilateral dengan tapetum tipe sekresi (Rao, 1953).

Curcuma mempunyai tipe tetrad isobilateral yang didapat dari pembelahan secara

simultan. Bagian-bagian yang masih ada pada tahap tetrad ini sel epidermis, tiga

sampai empat lapisan tengah, dan dua lapisan tapetum (Sastrapradja and Aminah,

1970). Tapetum inilah sebagai sumber pemasok nutrisi selama perkembangan

mikrospora menjadi polen (Bhojwani dan Bhatnagar, 1974).

Lapisan yang masih bertahan pada tahap mikrospora soliter adalah epidermis

dan endotesium. Hal ini sesuai dengan pendapat Ram (1955), epidermis akan tetap

bertahan sampai antera dewasa, biasanya epidermis ini dilapisi kutikula yang tipis.

Endotesium akan semakin membesar dan berserabut atau biasa dikenal dengan lamina

fibrosa. Sedangkan lapisan tengah biasanya akan hancur selama perkembangan

mikrospora, namun tidak jarang pada beberapa spesies masih ditemukan lapisan ini.
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perkembangan androesium N. ampullaria

dapat disimpulkan bahwa perkembangan androesium N. ampullaria relatif sama

dengan tumbuhan dikotil lain dengan tipe tapetum amoeboid dan antera bisporangiat

N. ampullaria berjumlah 12-14 buah.
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ABSTRACT
The problem of TNKS utilization area is the clearing of land for tourism object and
the existence of agricultural land in TNKS area by local people, it will have an
adverse effect to the animals living in TNKS area, one of them is life from Amphibia.
This problem is related to the transition of forest land to agricultural land, where
forest is the native habitat of Amphibian species, including one of them
Rhacophoridae. The main habitat of Rhacophoridae is primary forest and secondary
forest of tree frog.

Keywords: Familia Rhacophoridae, Utillitation Zone, South Solok

ABSTRAK

Permasalahan terhadap wilayah kawasan pemanfaatan TNKS adalah pembukaan
lahan untuk objek wisata dan adanya lahan pertanian di kawasan TNKS oleh
masyarakat setempat, hal ini akan berdampak buruk terhadap satwa yang hidup di
kawasan TNKS, salah satunya kehidupan dari Amphibia. Masalah ini berkaitan
dengan peralihan lahan hutan menjadi lahan pertanian, yang mana hutan merupakan
habitat asli dari species-species Amphibia, termasuk salah satunya Rhacophoridae.
Habitat utama Rhacophoridae adalah hutan primer dan hutan sekunder pakan katak
pohon.

Kata kunci: Familia Rhacophoridae, Utillitation Zone, South Solok

I. PENDAHULUAN

Amphibia merupakan hewan yang memiliki habitat hidup di dua alam yaitu air

dan darat. Selama siklud hidupnya, amphibia berada dalam air dan bernafas dengan

insang sedangkan setelah dewasa hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru dan

kulit. Amphibia dibagi atas 3 Ordo yaitu Caudata (Urodela), Sesilia (Gymnophiona)

dan Anura (Salienta) (Brotowidjoyo, 1994).

mailto:meliyawatibio0310@gmail.com
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Ketiga ordo Amphibia yang ditemukan di dunia hanya 2 Ordo yang terdapat di

Indonesia yaitu Anura dan Sesilia. Ordo Anura merupakan Ordo Amphibia yang

terbesar dan sangat beragam, terdiri dari lebih 4.100 species. 30 familia Anura yang

telah dikenal, sepuluh terdapat di Indonesia (450 species) (Iskandar, 1998). Sesilia

terdiri dari 159 species, yang terdapat di Indonesia hanya 30 species yang tersebar di

Jawa, Kalimantan dan Sumatera (Iskandar, 1998).

Amphibia di Sumatera kurang diteliti dibandingkan di pulau Jawa. Hal ini

terlihat dari tabulasi Amphibia dari Ordo Anura yang hanya berjumlah (90 species),

ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Anura yang telah diketahui di

Kalimantan yaitu 148 species dengan luas daerah yang lebih besar dan semenanjung

Malaysia dengan 101 species dengan luas area yang lebih kecil (Inger and Voris,

(2001), dalam Wanda, 2012). Tingginya proporsi dari hewan endemik di Sumatra

yaitu sebesar 20,3% menjadikan pulau Sumatera menempati peringkat pertama dalam

hal kekayaan species dari hewan-hewan Herpetofauna untuk kawasan Asia (David

dan Vogel (1996) dalamWanda, 2012)

Habitat utama Amphibia adalah hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa,

sungai besar, sungai sedang, anak sungai, kolam dan danau (Mistar 2003). Iskandar

(1998) menyatakan bahwa Amphibia selalu hidup berasosiasi dengan air sesuai

namanya yaitu hidup pada dua alam (di air dan di darat). Selanjutnya dijelaskan

bahwa sebagian besar Amphibia didapatkan hidup di kawasan hutan karena

disamping membutuhkan air juga membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi

(75-85%) untuk melindungi tubuh dari kekeringan.

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan Taman Nasional yang berada di

Tiga Provinsi yaitu Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Berdasarkan pengelolaan

Taman Nasional wilayah IV Sumatera Barat TNKS berada pada tiga Kabupaten yaitu

Kabupaten Solok, Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Taman Nasional

Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu taman nasional yang dapat berperan

aktif dalam peningkatan pendapatan negara dari sektor wisata alam, TNKS

merupakan Taman Nasional yang memiliki potensi wisata yang menarik dan telah

ditetapkan zonasinya dalam mendukung pengelolaan wisata alam (Anonim, 2015).

Observasi menunjukkan permasalahan terhadap wilayah kawasan pemanfaatan

yaitu pembukaan lahan untuk objek wisata dan adanya lahan pertanian di kawasan

TNKS oleh masyarakat setempat, hal ini akan berdampak buruk terhadap satwa yang
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hidup di kawasan TNKS, salah satunya kehidupan dari Amphibia. Masalah ini

berkaitan dengan peralihan lahan hutan menjadi lahan pertanian, yang mana hutan

merupakan habitat asli dari species-species Amphibia. Habitat dari Amphibia ini

selalu berkaitan dengan kegiatan manusia (Iskandar, 1998). Di kawasan TNKS fauna

yang terdapat di wilayah ini salah satunya adalah dari species Amphibia (Anonim,

2015). Kawasan solok selatan merupakan bagian dari kawasan taman nasional kerinci

seblat yaitu zona pemanfaatan. Pada daerah ini ditemukan banyak sekali jenis-jenis

katak, termasuk jenis dari Rhacophoridae. Rhacophoridae merupakan kelompok katak

yang ditemukan di hutan primer dan sekunder. Jenis dari katak ini merupakan katak

pohon.

II. METODE PENELITIAN

A. Bahan dan Metode

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah senter, pisau, parang, karung,

tangguk, meteran, tali rafia, sarung tangan, kapas, botol koleksi, batrai, kertas label,

kantong plastik, kotak plastik, karet gelang, suntik, kamera digital jangka sorong dan

seperangkat alat tulis. Bahan yang digunakan adalah Kloroform dan alkohol 70% dan

96% untuk pembiusan dan pengawetan Amphibia.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Survei langsung terhadap species Amphibia

yang didapat di lokasi, dengan menggunakan metode visual ecounter survey (VES)

yang dikombinasikan dengan sistem jalur dengan metode purposive random sampling.

Visual ecounter survei yakni suatu metode standar dalam metode lapangan Amphibia

yang dapat meliputi semua mikrohabitat pencarian seperti pada tanah, air, bagian

bawah dari lapisan serasah, dilakukan dengan berjalan pada suatu habitat atau area

secara bebas dengan jumlah waktu pencarian yang disesuaikan dengan luas daerah.

C. Prosedur Penelitian

Pencarian Amphibia dengan metode visual ecounter survey (VES) difokuskan

pada jalur yang sudah ditentukan, dengan cara berjalan pada suatu lokasi yang diduga

banyak Amphibianya pada malam hari dari pukul 18.00-23.00 WIB, semua Amphibia

yang terlihat akan dikoleksi. Untuk penangkapan species Anura dengan cara Anura

yang terlihat disinari dengan senter agar buta sesaat dan tidak meloncat. Penangkapan

dapat dilakukan dari bagian belakang maupun bagian depan. Sedangkan untuk
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penangkapan Sesilia yaitu ditangkap langsung menggunakan tangan. Pencarian

dilakukan 3 kali dalam seminggu. Pencarian telah dihentikan karena tidak ditemukan

lagi species baru dari pencarian sebelumnya. Sampel yang didapatkan dimasukkan ke

dalam kantung plastik per individu, pencatatan data-data ekologi juga dilakukan

seperti suhu, kelembaban, bentuk habitat, dan lokasi penemuan. Sampel yang ada

dalam kantong plastik tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik. Sampel yang di

ambil mewakili semua species yang ada. Sampel yang diperoleh dibius dengan

alkohol 90% dan diawetkan dengan 70%.

A. Analisis Data

Berdasarkan data sampel yang didapatkan di lapangan maka dilakukan analisis

data dengan cara mendeskripsikan masing-masing species Amphibia tersebut.

Analisis data dibuat dalam bentuk tabel.

III. HASIL

Berdasarkan data sampel yang didapatkan di lapangan maka dilakukan analisis

data dengan cara mendeskripsikan masing-masing species Amphibia tersebut pada

Tabel 1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 3 jenis Rhacophorus yang ditemukan

di 3 lokasi.
Tabel 1. Species Rhacophoridae yang tertangkap pada zona pemanfaatan taman nasional kerinci seblat (TNKS)

jorong Pincuran Tujuh kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan

Familia/ Genus Species Nama Nasional
Lokasi ∑

A B C
II. Rhacophoridae
Polypedates
Rhacophorus

1. Polypedates
leucomystax
Gravenhourst, 1829

2. Rhacophorus baluensis
Inger

3. Rhacophorus sp.

Katak pohon

Katak pohon
Katak pohon

0

0
6

5

0
0

2

1
0

7

1
6

Jumlah total 6 5 3 14
Keterangan Lokasi A: Hutan sekitar danau

B: Kebun kopi dan sawit
C: Sungai

IV. PEMBAHASAN

Familia Rhachoporidae merupakan katak yang dikenal dengan istilah “Asian

Tree frog” (katak pohon Asia). Familia ini terdiri dari anggota species yang hidup di

pepohonan dan aktif di malam hari. Katak ini memiliki piringan ujung jari (toe disc)

untuk membantunya menempel di pepohonan (Mistar, 2003). Selama penelitian

species dari Familia ini pengganti familia katak pohon Hylidae, yang tersebar luas di
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dunia, familia ini dikenal juga dengan katak pohon semu. Familia ini yang dikenal ada

sepuluh genus, mempunyai bentuk moncong yang pendek, mata yang besar dan

melotot, jari-jari serta ujung jari-jarinya besar, jari-jarinya berselaput renang (Iskandar,

1998). Dari hasil penelitian familia Rhacophoridae yang didapatkan yaitu tiga species

Polypedates leucomystax Gravenhorst, Rhacophorus baluensis Inger, Rhacophorus

sp., Polypedates leucomystax Gravenhourst, 1829. Polypedates leucomystax

Gravenhourst, Iskandar, 1998, gb. 5e, f, Lf. 24, hal. 89, Mistar 2003, gb. 61, hal. 83,

Kusrini, 2013, gb. 91a, hal. 116.

A. P. leucomystax Gravenhourst

P. leucomystax Gravenhourst yang ditemukan berukuran 45,10-69,20 mm.

Katak ini biasanya disebut sebagai katak pohon bergaris, berwarna coklat

keabu-abuan, memiliki 4/6 garis pada bagian punggung memanjang dari kepala

sampai ke ujung tubuh, bagian bawah memiliki bintik-bintik coklat, dagu coklat tua,

tekstur tubuh halus. kaki belakang yang panjang, jari-jari kaki belakang sepenuhnya

berselapaut namun jari kaki depan setengahnya berselaput, pada jari-jari kaki

memiliki piringan, Urutan panjang jari kaki depan (UPJKD) III>IV>II>I, urutan

panjang jari kaki belakang (UPJKB) IV>V>III>II>I. Ditemukan pada tumbuhan

sekitar rawa, hutan sekunder.

Hasil yang ditemukan sesuai dengan yang dideskripsikan Iskandar (1998)

Katak pohon yang berukuran sedang, berwarna coklat kekuningan atau coklat ke

abu-abuan, satu warna atau dengan bintik hitam atau dengan enam garis yang jelas

memanjang dari kepala sampai ujung tubuh, jari tangan dan jari kaki melebar dengan

ujung rata, kulit kepala menyatu dengan tengkorak, jari tangan setehnya berselaput,

jari kaki hampir sepenuhnya berselaput. Ukuran jantan biasanya 45-50 mm, betina

sampai 80 mm. Biasanya sering ditemukan di antara tetumbuhan atau disekitar rawa

dan bekas tebangan hutan sekunder.

Gambar 1. Polypedates leucomystax Gravenhourt.
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B. Rhacophorus baluensis Inger.

Rhacophorus baluensis Inger, Mistar, 2003, gb. 71, hal. 95, Inger &

Stuebing, 2005, gb. 102, hal.179. R. baluensis Inger yang ditemukan berukuran Jantan

46,20-61-80 mm. Katak ini biasanya disebut dengan katak pohon kinabalu, ukuran

kepala melebar, moncong tajam, tekstur kulit halus, mata besar. Perut ada bintil-bintil

kasar, pada bagian anus terdapat warna putih kekuningan, warna coklat ke abu-abuan,

ada garis memanjang dari kaki hingga tumit, jari-jari kaki depan dan belakang

berselaput, urutan panjang jari kaki depan (UPJKD) III>IV>II>I, urutan panjang jari

kaki belakang (UPJKB) IV>V>III>II>I. Hasil yang ditemukan sesuai dengan yang

dideskripsikan Mistar (2003) Katak pohon berukuran sedang agak pendek, memiliki

moncong yang tajam, kaki belakang beselaput hanya bagian dasar, bagian luar jari

kaki depan berselaput setengah dan bagian luar lebih kecil, tekstur kulit bagian kepala

dan bagian belakang halus dan tonjolan halus, perut berbintil-bintil kasar, garis halus

memanjang dari jari terluar sampai lengan depan sampai sikut, salah satu memanjang

dari kaki terluar, kaki bawah sampai tumit, tumit jelas ada tonjolan kulit penutup.

Ventral berpenutup biasanya berwarna putih hingga orange. Dapat menukar warna

tergantung temperatur dan cahaya. Warna kepala dan badan abu-abu kecoklatan, sama

coklat gelap, garis lembut berwarna putih diatas anus. Biasanya hidup di hutan primer,

hutan sekunder, hutan pegunungan dataran rendah sampai pegunungan dataran tinggi,

dijumpai di sungai kecil hingga sedang yang tidak terlalu deras, pada ketinggian antar

800-1.500 mdpl.

Gambar 2. Rhacophorus baluensis Inger
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C. Rhacophorus sp.

Rhacophorus sp., Iskandar, 1998, hal. 91, Mistar, 2003, hal 88. Rhacophorus

sp.yang ditemukan berukuran sedang berkisar 21 mm, berwarna putih kemerahan,

lebar kepala lebih besar dari pada lebar badan, Dibagian punggung terdapat garis

horizontal mulai dari belakang mata hingga kloaka, selaput tidak penuh, pada

moncong terdapat pola V, memiliki moncong pendek, ditemukan pada permukaan

daun yang lebar. kaki belakang yang panjang dan ramping, jari-jari kaki berwarna

kemerahan, memiliki selaput sampai ke ujung jari, Urutan panjang jari kaki depan

(UPJKD) III>IV>II>I), urutan panjang jari kaki belakang (UPJKB) IV>V>III>II>I.

Hasil yang ditemukan sesuai dengan yang dideskripsikan Iskandar (1998)

Katak ini bermata besar, moncong pendek dan umumnya berwarna cerah, ada 60

nama species yang di akui. Memiliki tubuh sedang, dengan jari tangan dan kaki

berselaput, selaput jari kaki umumnya sampai kepirigannya dan paling sedikit pada

jari tangannya. Habitan dari species ini biasanya terdapat di hutan primer.

Gambar 3. Rhacophorus sp.

Amphibia selalu berasosiasi dengan air (Iskandar, 1998). Amphibia

memerlukan air untuk bertelur dan berkembang, Kanna (2005) mengatakan bahwa

secara umum, katak dapat hidup di sembarang tempat, baik pantai maupun dataran

tinggi, dengan suhu air antara 200-350 C. Jumlah species Amphibia pada Zona

pemanfaatan TNKS jorong Pincuran Tujuh kecamatan Sangir kabupaten Solok

Selatan lebih sedikit diduga hilangnya hutan dan lahan basah sebagai habitat dan

tempat siklus hidup larva dari Amphibia. Pada lokasi B yang dulu adalah hutan

sekarang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, di lokasi ini tidak ditemukan lagi

genangan karena pada saat penelitian musim hujan relatif rendah. Hilangnya hutan

dan lahan basah (kubangan) yang biasanya terbentuk setelah hujan di sekitar hutan
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yang merupakan habitat alami dari species Amphibia. Kusrini (2007) menemukan

hilangnya hutan dapat memusnahkan species-species yang sangat tergantung pada

keberadaan habitat tersebut, hilangnya lahan basah sama dengan hilangnya Amphibia.

Kondisi vegetasi pada lokasi B merupakan vegetasi terbuka dan kebanyakan

Amphibia ditangkap pada ranting-ranting tumbuhan sekitar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

ditemukan 3 jenis dari Rhacophoridae yaitu Polypedates leucomystax, Rhacophorus

baluensis dan Rhacophorus sp.
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quadricarinatus IN MANINJAU LAKE

KARAKTER MORFOMETRIK LOBSTER AIR TAWAR (Cherax
quadricarinatus) DI DANAU MANINJAU
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Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat.
Jl. Gunung Pangilun, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
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ABSTRACT

Freshwater crayfish Cherax quadricarinatus or commonly known as redclaw crayfish.
Freshwater crayfish is one of the flagship commodities in Maninjau lake and is
important for its morphological character, and freshwater crayfish Cherax
quadricarinatus is an alien species in Maninjau lake. The purpose of this research is
to know how morphometric character of freshwater losbter C. quadricarinatus in
Maninjau Lake. The research method used was survey. Sampling stations are
determined by purposive sampling. From the results obtained that for the
measurement of lake pH is the range of values 6-9 and the measurement of
alkalinity and hardness obtained is 25 mgL-1 and 56.7 mgL-1. Based on the
measurement of the length (in this case the length of the carapace) varies, the
minimum length is 2.75 mm and the maximum size is 6.25 mm. The long range of
carapace shows that freshwater crayfish found is young lobster.

Keywords: Morphometric, Freshwater Crayfish, Maninjau Lake

ABSTRAK

Lobster air tawar jenis Cherax quadricarinatus atau yang dikenal dengan nama umum
redclaw crayfish. Lobster air tawar merupakan salah satu komoditas yang menjadi
unggulan di danau Maninjau dan menjadi hal yang penting untuk diketahui karakter
morfologinya, dan lobster air tawar Cherax quadricarinatus merupakan spesies asing
di danau Maninjau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
karakter morfometrik dari losbter air tawar C. quadricarinatus di Danau Maninjau.
Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Stasiun pengambilan contoh
ditentukan secara purposive sampling. Dari hasil didapatkan bahwa untuk pengukuran
pH danau yaitu kisaran nilai 6-9 dan pengukuran alkalinitas dan kesadahan
didapatkan yaitu 25 mgL-1 dan 56,7 mgL-1. Berdasarkan pengukuran ukuran panjang
(dalam hal ini panjang karapas) bervariasi, ukuran panjang minimum yaitu 2,75 mm
dan ukuran maksimum 6,25 mm. Kisaran panjang karapas menunjukkan bahwa
lobster air tawar yang ditemukan adalah lobster muda.

Kata kunci : Morfometrik, Lobster Air Tawar, Danau Maninjau

mailto:riakasmeri@ymail.com


Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 518

I. PENDAHULUAN

Danau maninjau merupakan danau multi fungsi yang dimanfaatkan oleh multi

sektor yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Kualitas air Danau Maninjau mengalami

penurunan signifikan sejak tahun 2001 yang disebabkan banyak faktor, terutama

limbah kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Danau Maninjau menjadi

habitat beragam jenis sumberdaya perikanan, setidaknya ada 13 jenis sumberdaya

ikan yang terdapat di Danau Maninjau. Selain ikan juga terdapat sumberdaya

perikanan yang bernilai ekonomis lainnya yaitu lobster air tawar jenis Cherax

quadricarinatus atau yang dikenal dengan nama umum redclaw crayfish. C.

quadricarinatus merupakan spesies asing yang di duga masuknya ke perairan Danau

Maninjau dengan tidak sengaja di lepaskan oleh petani ikan di Nagari Tanjung Sani.

Keberadaan lobster air tawar di Danau Maninjau memberikan nilai ekonomi

tersendiri bagi masyarakat setempat, meskipun kegiatan penangkapan lobster tersebut

merupakan satu aktivitas perikanan relatif kecil dibanding penangkapan ikan dan

kegiatan perikanan budidaya pada keramba apung (KJA). Sejak tahun 2010 C.

quadricarinatus menjadi komuditas perikanan yang bernilai jual tinggi dengan harga

jual sekitar Rp.75.000., per kilogramnya yang diperjualkanbelikan di pasar sekitar

Danau Maninjau (Nelayan setempat; komunikasi pribadi). C. quadricarinatus

merupakan satu sumber makanan yang praktis dan enak sebagai pengganti protein

hewani lain selain itu juga bisa dijadikan hewan hias. Berdasarkan hal tersebut lobster

ini telah banyak dibudidaya serta diintroduksi ke banyak perairan di luar habitat

aslinya (Fishnote 2002; Lodge et al 2000b, di acu dalam Harlioglu & Harlioglu 2006;

Coughran & Leckie 2007; Lawrence & Jones 2002, diacu dalam Belle & Yoe 2010).

Semenjak tahun 2010 lobster air tawar sudah diperjualbelikan disekitar danau

Maninjau. Lobster air tawar merupakan salahsatu komoditas yang menjadi unggulan

di danau Maninjau dan menjadi hal yang penting untuk diketahui karakter

morfologinya, dan lobster air tawar Cherax quadricarinatus merupakan spesies asing

di danau Maninjau. Banyaknya penangkapan yang dilakukan oleh nelayan setempat

akan berdampak terhadap jumlah populasi lobster air tawar

Berdasarkan fakta di atas diperlukan penelitian awal mengenai bioekologi C.

quadricarinatus di Danau Maninjau. Salah satu aspek yang harus diketahui adalah

bagaimana morfologi dari C. quadricarinatus di Danau Maninjau. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter morfometrik dari losbter air tawar C.
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quadricarinatus di Danau Maninjau dan nantinya bisa dijadikan sebagai informasi

tentang karakter morfologi dan juga sebagai dasar untuk usaha konservasi lobster air

tawar dimasa akan datang.

II. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perairan umum Danau Maninjau, Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian berlangsung pada bulan Maret 2017.

3.2 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Stasiun pengambilan

contoh ditentukan secara purposive sampling (Levy & Lemeshow). Pengambilan

sampel pada Desa Sigiran dengan sumber masukkan keramba jaring apung dan

limbah domestik, dan substrat batu besar.

3.4 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian adalah kapiler ketelitian 0.01

mm, Rago dengan dimesnis 50x20x15 cm dan mesh size ¼ inchi), botol sampel,

elkertas letermometer, Ph meter, alkohol 70%, dan LAT yang didapatkan di Danau

Maninjau.

3.4 Metode Kerja

3.4.1 Kualitas air

Parameter kualitas air yang diukur adalah suhu, PH, amoniak, kesadahan, dan

alkalinitas. Pengukuran dilakukan bersamaan dengan pengambilan contoh lobster

yaitu setiap dua minggu sekali.

3.4.2 Pengambilan Sampel

Rago dipasang selama lebih kurang 13 jam setiap pengambilan contoh. Rago

dipasang sore hari (sekitar pukul 17.00-18.00 WIB) dan diangkat keesokan paginya

(sekitar pukul 06.00-07.00). Umpan yang digunakan adalah campuran kelapa dan

pelet. Jumlah rago yang dipasang yaitu 5 buah.

3.4.3 Pengukuran Karakter Morfometrik (Cherax quadricarinatus)

Karakter morfometrik lobster diukur untuk mengethaui keragaman

morfometrik lobster pada setiap stasiun. Karekter morfometrik yang diukur adalah

panjang karapas (CL,1); Panjang total (PT,2) ; panjang kepala (PK,3); Panjang dada

(PD,4); panjang abdomen (Pab,5); Panjang telson (PT1,6); dan lebar rostrum (LR,7).
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III. HASIL

4.1 Kondisi Habitat C. quadricarinatus di Danau Maninjau

Kulaitas air merupakan faktor abiotik yang berperan penting dalam

pertumbuhan dan reproduksi hewan air termasuk C. quadricarinatus. Beberapa

parameter kualitas air penting bagi kehidupan lobster air tawar dan diukur pada

pelitian adalah pH, suhu (oC), alkalinitas (mgL-1),kesadahan (mgL-1), dan amonia

(mgL-1). Pada pengamatan didapatkan yaitu suhu 27,5 oC, pH 7,1, dan DO

6,64(mgL-1), alkalinitas 25 mgL-1 , kesadahan 56,7 mgL-1, dan amoniak 30,25 mgL-1.

4.3 Karakter Morfometrik

Berdasarkan hasil pengukuran distribusi ukuran panjang karapas C.

quadricarinatus yang terdapat di Danau Maninjau antara 2,75 – 6,25 mm.

Gambar 1. Sebaran ukuran panjang karapas LAT (A= 2,75-3,24; B= 3,25-3,74; C= 3,75-4,24;
D=4,25-4,74; E= 4,75-5,24; F= 5,25-5,74; G= 5,75-6,25)

Ukuran panjang total karapas C. quadricarinatus yang terdapat di Danau

Maninjau antara 7,35-12,65 mm.
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Gambar 2. Sebaran ukuran panjang total LAT (A= 7,35-8,14; B= 8,45-8,94; C= 8,95-9,74;
D=9,75-10,54; E= 10,55-11,34; F= 11,35-11,84; G= 11,85-12,65)

Ukuran panjang kepala C. quadricarinatus yang terdapat di Danau Maninjau

antara 2,00-3,95 mm.

Gambar 3. Sebaran ukuran panjang kepala LAT (A= 2,00-2,24; B= 2,25-2,44; C= 2,45-2,74;
D=2,75-3,04; E= 3,05-3,34; F= 3,35-3,64; G= 3,65-3,95).

Ukuran panjang dada C. quadricarinatus yang terdapat di Danau Maninjau

antara 0,40-1,90 mm.
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Gambar 4. Sebaran ukuran panjang kepala LAT (A= 0,40-0,55; B= 0,56-0,75; C= 0,76-0,94;
D=0,95-1,24; E= 1,25-1,45; F= 1,46-1,64; G= 1,65-1,90).

Ukuran panjang abdomen C. quadricarinatus yang terdapat di Danau

Maninjau antara 2,30-5,00 mm.

Gambar 5. Sebaran ukuran panjang abdomen LAT (A= 2,30-2,74; B= 2,76-3,00; C= 3,10-3,45;
D=3,46-3,75; E= 3,76-4,25; F= 4,26-4,55; G= 4,56-5,00).

Ukuran panjang telson C. quadricarinatus yang terdapat di Danau Maninjau

antara 0,20-1,95 mm.
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Gambar 6. Sebaran ukuran panjang abdomen LAT (A= 0,20-0,44; B= 0,45-0,74; C= 0,75-0,94;
D=0,95-1,24; E= 1,25-1,54; F= 1,55-1,74; G= 1,75-1,95).

Ukuran lebar rostrum C. quadricarinatus yang terdapat di Danau Maninjau

antara 0,01-0,94 mm.

Gambar 7. Sebaran ukuran panjang abdomen LAT (A= 0,01-0,15; B= 0,16-0,0,28; C=
0,29-0,42; D=0,43-0,56; E= 0,57-0,65; F= 0,70-0,80; G= 0,81-0,95).

IV. PEMBAHASAN

Hasil pengukuran pH, suhu, dan oksigen terlarut bervariasi menurut waktu dan

lokasi pengukuran. Kisaran nilai parameter fisika di atas masih dalam batas yang bisa

ditoleransi oleh C. quadricarinatus. Suhu optimum bagi C. quadricarinatus yaitu

22-30 oC (reynolds, 2012); 23.9-29.4 oC (Masser&Rause 1997). Berdasarkan

pengukuran pH termasuk katagori umum untuk pH danau yaitu kisaran nilai 6-9,



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 524

dengan peraiaran yang bisa diperuntukkan untuk kegaiatan budidya perikanan (PP No

82 tahun 2001).

Nilai alkalinitas dan kesadahan pada habitat C. quadricarinatus di Danau

Maninjau juga bervariasi. Pada saat pengukuran didapatkan yaitu 25 mgL-1 dan 56,7

mgL-1. Nilai alkalinitas dan kesadahan erat kaitannya dengan kandungan kalsium di

peraiaran. Nilai kesadahan tinggi menggambarkan kandungan kalsium tinggu pula.

Lobsterair tawar memiliki batas toleransi alkalinitas dan kesadahan sekitar 20-300

mgL-1 (Dina,2012).

Analisis pengukuran amoniak pada kedua stasiun cukup tinggi di atas

rata-rata kadar amoniak untuk peraiaran danau dengan memiliki kadar amoniak 30,25

mgL-1. Hal tersebut diduga pada saat pengambilan sampel air terjadi pengadukkan

sedimentasi yang masuk, dimana pada Danau Maninjau banyak keramba jaring apung

yang menyebabkan timbunan pelet pada dasar perairan.

Berdasarkan pengukuran ukuran panjang (dalam hal ini panjang karapas)

bervariasi, ukuran panjang minimum yaitu 2,75 mm dan ukuran maksimum 6,25 mm.

Kisaran panjang karapas menunjukkan bahwa lobster air tawar yang ditemukan

adalah lobster muda. Pada daerah sigiran pada saat pengambilan sampel kondisi air

dengan kesadahan 56,7 mgL-1, hal ini dapat mengambarkan kandungan ion kalisiun

perairan. Hal ini juga mempengaruhi kondisi lobster karena kalsium merupakan io

yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan lobster.

V. KESIMPULAN

1. Kondisi perairan di Danau Maninjau untuk keberlangsungkan reproduksi

lobster air tawar masih pada kisaran toleransi.

2. Sebaran ukuran karapas yang didapatkan menunjukkan lobster yang diperoleh

masih lobster muda.
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THE EFFECT OF GOLDMINING ON KINDS OF FISH IN LITTLE RIVER
OF KENAGARIAN BATU MANJULUR DISTRICT KUPITAN DISTRICT

SIJUNJUNG

PENGARUH PENAMBANGAN EMAS TERHADAP JENIS JENIS IKAN DI
BATANG LAWAS KENAGARIAN BATU MANJULUR KECAMATAN

KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG

Ismed Wahidi, Meliya Wati
Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat

Email: ismedbiologi@gmail.com

ABSTRACT

Batang Lawas is one of the rivers in Kenagarian Batu Manjulur Kupitan Subdistrict
Sijunjung District which is used by the community for gold mining. This will affect
the life of river biota one of them to fish. Gold mining will cause water to become
turbid and environmental pollution by gold mining waste. Based on the above, a
research on the effect of gold mining on the types of fish in Batang Lawas Kenagarian
Batu Manjulur, Kupitan Subdistrict, Sijunjung District. The study was conducted
from June to July 2015 in Batang Lawas Kenagarian Batu Manjulur Kupitan
Subdistrict Sijunjung District. The research method is descriptive survey with
purposive sampling. Fishing using nets, nets and fish. The results of the study were 10
types of three orders and five families: Hampala macrolepidonata, Osteochilus
hasseltii, Punctius binotatus, Rasbora tawarensis, Cycloheilichthus apogen,
Mystacoleucus marginatus, Oreochromis, nilotica, Mastacembelus unicolor, Clarias
leacanthus, and Mystus nemurus. The diversity index (H ') ranges from 1,315-2,047
and is included in the moderate category. The result of physics chemical factors of
waters are temperature 27-27,5 0C, current velocity 0,32-0,57 m / s, pH 7,8, DO
4,3-4,8 ppm and water brightness 30,0-48, 8 cm.

Keywords: Mining of river gold, diversity index, fish

ABSTRAK

Batang Lawas merupakan salah satu sungai di Kenagarian Batu Manjulur
Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk
penambangan emas. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan biota sungai salah
satunya terhadap ikan. Penambangan emas akan mengakibatkan air menjadi keruh
dan pencemaran lingkungan oleh limbah tambang emas. Berdasarkan hal tersebut
telah dilakukan penelitian tentang pengaruh penambangan emas terhadap jenis-jenis
ikan di Batang Lawas Kenagarian Batu Manjulur Kecamatan Kupitan Kabupaten
Sijunjung. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2015 di Batang Lawas
Kenagarian Batu Manjulur Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Metode
penelitian adalah secara survey deskriptif dengan pengambilan sampel secara
purposive sampling. Penangkapan ikan menggunakan jaring, jala dan tangguk. Hasil
penelitian didapatkan 10 jenis dari tiga ordo dan lima famili yaitu Hampala
macrolepidonata, Osteochilus hasseltii, Punctius binotatus, Rasbora tawarensis,
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Cycloheilichthus apogen, Mystacoleucus marginatus, Oreochromis, nilotica,
Mastacembelus unicolor, Clarias leacanthus, dan Mystus nemurus. Indeks
keanekaragaman (H’) berkisar 1,315-2,047 dan termasuk dalam kategori sedang.
Hasil faktor fisika kimia perairan yaitu suhu 27-27,5 0C, kecepatan arus 0,32-0,57
m/s , pH 7,8, DO 4,3-4,8 ppm dan kecerahan air 30,0-48,8 cm.

Kata kunci: Penambangan emas sungai, indek keanekaragaman, ikan

I. PENDAHULUAN

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang

berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan makhluk hidup seperti transfortasi, irigasi,

dan kepentingan rumah tangga lainnya. Aktifitas yang dilakukan masyarakat disekitar

perairan dapat mengganggu kehidupan organisme yang ada didalamnya dan salah

satunya kehidupan ikan. Menurut Nurudin, Nana dan Andin 2013), ikan merupakan

fauna yang mudah terganggu dengan perubahan lingkungan dan berperan penting bagi

ekosistem sungai.

Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan

apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil

pengolahan biji emas secara baik.

Batang Lawas terdapat di Nagari Batu Manjulur dengan lebar sungai 5 - 10 m,

kakedalaman 0,3 - 1,5 m. Batang Lawas dimanfaatkan oleh penduduk salah satunya

untuk penambangan emas. Penambangan emas di Nagari Batu Manjulur dilakukan

sejak tahun 1998. Penambangan emas dilakukan dengan menggunakan mesin

ekskavator dan mesin diesel dompeng. Hal ini menyebabkan air sungai menjadi keruh,

berminyak dan membuang hasil limbahnya ke aliran sungai serta menyebabkan

pendangkalan dan penyempitan daerah aliran sungai.

Pencemaran yang ada di Batang Lawas akan mempengaruhi kualitas perairan

yang dikhawatirkan akan menimbulkanmasalah di masa mendatang, karena selain

dapat mengakibatkan perubahan ekologi perairan, juga akan berdampak terhadap

keaneka ragaman biota yang hidup di perairan tersebut termasuk ikan. Ikan

merupakan organisme aquatik yang rentan terhadap perubahan lingkungan akibat oleh

aktivitas manusia juga mempengaruhi kualitas perairan, baik fisika, kimia maupun

biologi. Keragaman jenis yang tinggi di suatu perairan menunjukkan keadaan
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komunitas yang baik, sebaliknya keragaman yang kecil berarti telah terjadi

pencemaran di perairan tersebut (Koesbiono, 1989 cit Siagian, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambangan emas

terhadap jenis-jenis ikan di Batang Lawas Nagari Batu Manjulur Kecamatan Kupitan

Kabupaten Sijunjung.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian telah dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2015 di Batang Lawas Nagari

Batu Manjulur Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung. Identifikasi sampel

dilakukan di Laboratorium Zoologi Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI

Sumatera Barat.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah jagkar sorong, loupe, pinset, kamera, plastikdengan

ukuran bervariasi, toples, styrofoam, kain warna hitam, jarum suntik, jarum pentul,

termometer Hg, pH meter, keeping Secchi, meteran, stopwatch, bola pimpong, tali

rafia, kertas label, alat tulis, sarung tangan dan alat penangkap ikan berupa jaring, jala

dan tangguk.Bahan yang digunakan adalah sampel ikan, formalin 10% dan alkohol

70%.

C. Metode

Metode yang digunakan adalah survey deskriptif, sedangkan teknik pengambilan

sampel secara purposive sampling yaitu stasiun I lokasi sebelum penambangan emas

dan stasiun II pada penambangan emas.

D. Cara Kerja

Sampel ikan ditangkap dari kedua stasiun pada hari yang berbeda dengan

menggunakan alat tangkap jaring, jala dan tangguk. Sampel ikan yang didapatkan

difoto dan diberi formalin 10% dan dimasukkan ke dalam plastik kemudian di bawa

ke laboratorium dan sebelum identifikasi dicuci dengan alkohol 70%. Buku acuan

identifikasi adalah Kottelat at al, 1993 dan Saanin, 1984. Pengukuran faktor fisika

dan kimia air meliputi suhu, pH, DO, kecepatan arus.

E. Analisa Data

Indek Keanekaragaman Jenis

ShannomWinner: H’=
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H’= Indeks keanekaragaman
Ni= Jumlah individu ikan tiap jenis
N = Jumlah total individu ikan

II. HASIL

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Batang Lawas dan di laboratorium

Zoologi STKIP PGRI Sumatera Barat didapatkan 10 jenis ikan dari tiga ordo dan lima

famili (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh penambangan emas terhadap jenis-jenis ikan di Batang Lawas Kenagarian Batu Manjulur

Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
_______________________________________________________________________________________

Taksonomi Nama Jumlah ikan / stasiun
Ordo Famili Spesies daerah I II total
________________________________________________________________________________________
Cypriniformes Cyprinidae Hampala macrolepidota Barau 7 4 11

Osteochilus hasseltii Paweh 5 4 9
Puntius binotatus Badai Tanah 5 0 5
Rasbora tawarensis Pantau 18 0 18
Cycloheilichthusapogen Banban 3 3 6
Mystacoleucus marginatus Mansai 21 19 40

Perciformes Cilcidae Oreochromis nilotica Nila 9 5 14
Mastacembelidae Mastacembelus unicolor Tilan 1 1 2

Siluriformes Clariidae Clarias leacanthus Kalang 7 1 8
Bagridae Mystus nemurus Baung 6 1 7

Jumlah 82 38
Total 120

Dari Tabel 1. dapat dilihat ikan yang tertangkap pada stasiun I yaitu 10 jenis dari tiga ordo dan

lima famili dengan jumlah individu 82 ekor dan pada stasiun II yaitu 8 jenis dari tiga ordo dan lima

famili dengan jumlah individu 38 ekor. Pengukuran faktor fisika kimia air pada masing-masing stasiun

dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Faktor fisika kimia air di Batang Lawas Nagari Batu Manjulur Kecamatan Kabupaten Sijunjung

Parameter Hasil Pengukuran
Stasiun I Stasiun II

Suhu (0C) 27,0 27,5
Kecepatan arus (m/s) 0,6 0,3
pH 7,8 7,8
DO (ppm) 4,8 4,3
Kecerahan air (Cm) 48,8 30,9

Tabel 3. Indeks Keanekaragaman (H’) ikan di Batang Lawas Nagari Batu Manjulur Kecamatan Kupitan
Kabupaten Sijunjung

Indeks Stasiun I Stasiun II
_____________________________________________________________________________
Keanekaragaman (H’) 2,047 1,315
______________________________________________________________________________

Keterangan:

Nilai 1 ≤ 3 : Keanekaragaman jenis sedang
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Indeks keanekaragaman (H’) pada stasiun I yaitu 2,047 dan pada stasiun II

1,315. Indeks keanekaragaman jenis di Batang Lawas Nagari Batu Manjulur

Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung termasuk kategori sedang.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh tambang penambangan emas

terhadap jenis-jenis ikan di Batang Lawas Kenagarian Batu Manjulur Kecamatan

Kupitan Kabupaten Sijunjung didapatkan 10 jenis. Keanekaragaman tertinggi terdapat

pada stasiun I yaitu 2,047. Stasiun I didapatkan 10 jenis dengan jumlah individu 82

ekor dan pada stasiun II sebanyak 8 jenis dan jumlah individu 38 ekor. Jumlah jenis

ikan pada stasiun I lebih banyak dibandingkan dengn stasiun II. Hal ini karena dekat

hutan dan banyak terdapat pohon-pohon besar yang menutupi pinggiran sungai

sehingga ikan dapat berlindung di bawah naungan tersebut.Menurut Djuanda (1981)

dan Kottelat &Whitten (1993) adanya naungan berupa pohon dan semak di pinggiran

sungai dapat menurunkan suhu air, mengurangi jumlah lumpur terlarut di dalam

sungai dan bahan-bahan organik seperti daun-daunan,bunga, ranting dan invertebrata

yang merupakan makanan bagi ikan.

Keanekaragaman terendah terdapat pada stasiun II yaitu 1,315. Pada stasiun II

ikan yang tertangkap sebanyak 8 jenis dengan jumlah individu 32 ekor. Jumlah jenis

ikan pada stasiun II lebih sedikit dibandingkan dengan stasiun I, karena adanya

aktifitas penambangan emas. Penambangan dilakukan dengan penyedotan dan

pembongkaran dasar sungai dan menghasilkan sisa batu, lumpur dan kerikil yang

mengakibatkan air menjadi keruh. Sesuai menurut Kottelat & Whitten (1993) dan

Cahyono (2001), air yang keruh dapat menghilangkan selera makan ikan karena daya

penglihatan ikan terganggu. Penambangan emas yang dilakukan masyarakat dengan

menggunakan air raksa untuk pemisah emas dengan pasir. Limbah air raksa masuk

ke badan sungai dan merusak organisme air yang berperan sebagai makanan ikan. Hal

ini juga dapat berkurangnya keanekaragaman ikan serta biota aguatik lainnya.

Menurut Kristanto (2013), air raksa yang terbuang ke sungai dapat meng

kontaminasi ikan dan dan makhluk air lainnya. Ikan-ikan kecil dan organisme air

lainnya dimakan oleh ikan-ikan besar dan masuk ke dalam tubuh melalui insang dan

hal ini dapat menyebabkan kematian.
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Hasil pengukuran faktor fisika kimia air pada kedua stasiun tidak jauh berbeda.

Suhu yang diperoleh berkisar antara 27-27,50C dan masih mendukung kehidupan ikan.

Sesuai pendapat Cahyono (2001) bahwa kisaran suhu yang baik untuk pertumbuhan

ikan antara 25-330C. Kecepatan arus berkisar 0,32-0,57 m/s. Menurut Odum (1996),

kecepatan arus ditentukan oleh kemiringan, kedalaman dan lebar sungai. Kecepatan

arus pada stasiun II karena datar dan lebar sungai. DO yang diperoleh berkisar

4,3-4,8 ppm. Menurut Ciptanto (2010), DO sebagian besar ikan air tawar adalah 5

ppm.dan beberapa jenis ikan mampu bertahan hidup pada DO terlarut 3 ppm. Pada

lokasi penelitian pH 7,8. Menurut Cahyono (2001) bahwa pH untuk mendukung

kehidupan ikan berkisar 5-8,7. Kecerahan air pada kedua stasiun berkisar 30,9-48,8

Cm. Menurut Johan (2011), perairan yang memiliki kecerahan 60 90 cm cukup baik

untuk menunjang kehidupan ikan, tetapi jika kecerahan kurang dari 30 cm, akan dapat

menimbulkan masalah bagi ketersediaan oksigen terlarut diperairan.

V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan:

1. Ikan yang tertangkap di Batang Lawas Kenagarian Batu Manjulur Kecamatan

Kupitan Kabupaten Sijunjung terdiri 10 jenis dari tiga ordo dan lima famili

yaitu Hampala macrolepidonata, Osteochilus hasseltii, Punctius binotatus,

Rasbora tawarensis, Cycloheilichthus apogen, Mystacoleucus marginatus

Oreochromis, nilotica, Mastacembelus unicolor, Clarias leacanthus, dan Mystus

nemurus.

2. Faktor fisika dan kimia masih mendukung kehidupan ikan.

3. Indeks keanekaragaman jenis sedang.
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ANTS SPECIES (Hymenoptera: Formicidae) IN PULAU TANGAH AND
PULAU ANGSO DUO PARIAMAN

JENIS-JENIS SEMUT (Hymenoptera : Formicidae) YANG DITEMUKAN
PADA PULAU TANGAH DAN PULAU ANGSO DUO PARIAMAN

Armein Lusi Zeswita dan Ismed Wahidi
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ABSTRACT

Ants play a role in biological indicators to assess environmental changes because they
are easy to collect and sensitive to environmental changes. Ants have a strong
correlation with ecosystem variables ie vegetation, microclimate, soil and other fauna.
Damage occurring in the archipelago such as abrasion and breakdown of basic
vegetation may alter the structure of the population of existing organisms, causing an
impact on the abundance and diversity of ants present on the Island. Tangah Island
and Angso Island Duo is an area of tourist attraction in the city of Pariaman and
visited by many tourists. This study aims to determine the types of ants and
physico-chemical factors of ant habitats on the island of Tangah and Angso Island
Duo District Pariaman Tengah Kota Pariaman. This research was conducted in
October 2016 on Tangah Island and Angso Island Duo Pariaman. The sample
identification was done at Zoology Laboratory of Biology Education STKIP PGRI
West Sumatera. The method used in this research is "Quadra Protocol" method with
four combination of hand colection (HC), honey bite (HB), leaf liiter sifting (LS), and
soil core sampling (SC). Ant species found in Tangah Island are 11 species belonging
to 4 subfamilies, 8 genera, and 11 species with 1625 individuals. While the ants found
on Angso Duo Island were found 4 sub families, 11 genus and 13 species with 1600
individual ants. Environmental physics-chemical factors are still in a suitable
condition and support for the life of ants in Tangah Island District Pariaman Tengah
City Pariaman.

Keywords: Hymenoptera, Angso Duo Island, Tangah Island

ABSTRAK

Semut berperan dalam indikator biologi untuk menilai perubahan lingkungan karena
mudah dikoleksi dan sensitif pada perubahan lingkungan. Semut mempunyai korelasi
yang kuat dengan variabel ekosistem yakni vegetasi, iklim mikro, tanah dan fauna
lainnya. Kerusakan yang terjadi di kepulauan seperti abrasi dan kerusakan vegetasi
dasar dapat merubah struktur populasi organisme yang ada, hal terebut berdampak
pada kelimpahan dan keanekaragaman semut yang ada di Pulau tersebut. Pulau
Tangah dan Pulau Angso Duo merupakan daerah objek wisata yang ada di kota
Pariaman dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Jenis-jenis semut dan faktor fisika-kimia habitat semut di Pulau Tangah

mailto:lusitembong@gmail.com
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dan Pulau Angso Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. Penelitian ini
telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 pada Pulau Tangah dan Pulau Angso
Duo Pariaman. Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Zoologi Pendidikan
Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode “Quadra Protocol” dengan empat kombinasi yaitu hand colection
(HC), honey bite (HB), leaf liiter sifting (LS), dan soil core sampling (SC). Jenis
semut yang ditemukan di Pulau Tangah sebanyak 11 spesies yang tergolong ke dalam
4 subfamili, 8 genus, dan 11 jenis dengan 1625 individu. Sementara semut yang
ditemukan di Pulau Angso Duo didapatkan 4 sub famili, 11 genus dan 13 jenis dengan
1600 individu semut. Faktor fisika-kimia lingkungan masih berada dalam kondisi
yang cocok dan mendukung bagi kehidupan semut di Pulau Tangah Kecamatan
Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Kata Kunci: Hymenoptera, Pulau Angso Duo, Pulau Tangah

I. PENDAHULUAN

Semut adalah serangga yang tergolong dalam ordo Hymenoptera, dan famili

Formicidae. Serangga ini dapat ditemukan di berbagai belahan bumi dari wilayah

artik sampai daerah tropik, dari hutan di atas pegunungan sampai gurun pasir dan dari

hutan yang paling lembab sampai yang kering. Di dunia ini diketahui dari 6000

spesies semut, sebagian besar ditemukan di wilayah tropik dan subtropik (Matheson

1951 dalam Zulkarnain, 2006).

Semut merupakan fauna yang makanannya bervariasi termasuk karnivora,

predator dan perombak bahan organik. Selain itu semut juga mempengaruhi sistem

struktur tanah dengan menggali sarang dan menimbun lapisan tanah. Semut lebih

menyukai tanah dengan kandungan bahan organik tinggi dibandingkan tanah dengan

bahan organik rendah (Handayanto dan Hairiah, 2007).

Semut berperan dalam indikator biologi untuk menilai perubahan lingkungan

karena mudah dikoleksi dan sensitif pada perubahan lingkungan (Agosti, Alonso, dan

Schult, 2000). Semut mempunyai korelasi yang kuat dengan variabel ekosistem yakni

vegetasi, iklim mikro, tanah dan fauna lainnya (Shahabudin, 2011). Terdapat faktor

pembatas utama yang mempengaruhi keberadaan semut yaitu suhu rendah, habitat

yang tidak mendukung untuk pembuatan sarang, sumber makanan yang terbatas dan

daerah jelajah yang tidak mendukung (Andersen, 2000).

Dari penelitian Rizali (2006) ditemukan kondisi pantai yang mengalami abrasi

dan kerusakan vegetasi dasar mempengaruhi pada kelimpahan dan keanekaragaman

semut yang ada di kepulauan tersebut. Menurut Wilson (1961) keberadaan semut di
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daerah kepulauan dipengaruhi oleh luas pulau dan jarak isolasi pulau tersebut dengan

pulau utama. Semakin luas ukuran suatu pulau maka akan semakin tinggi

keanekaragaman semutnya.

Pulau Tangah merupakan salah satu Pulau yang berada di perairan Pariaman.

Tumbuhan yang terdapat di Pulau Tangah tersebut bervariasi seperti Terminalia

catappa (pohon ketapang), Cocos nucifera (pohon kelapa), Thespesia populnea (waru

laut), Cyperus rotundus (rumput teki) dan Gnetum gnemon (pohon melinjo). Selain itu

Pulau Tangah juga dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat lokal maupun dari

daerah lain yang berkunjung ke Pulau Tangah tersebut. Sementara Pulau Angso Duo

juga merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam administrasi Kecamatan

Pariaman Tengah Kota Pariaman. Kondisi umum Pulau Angso Duo merupakan pulau

datar dengan pasir putih yang ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan seperti kelapa,

bakau, semak dan rumput (DKP 2016). Pada dua pulau tersebut banyak sekali

aktivitas manusia dtemukan. Salah satunya adalah kegiatan melakukan perkemahan.

Diperkirakan adanya aktifitas wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tangah dan Pulau

Angso Duo tersebut akan mempengaruhi kondisi vegetasi dan habitat organisme yang

ada di dalamnya, salah satunya adalah semut. Whittaker (1998) dalam Rizali (2006)

mengemukakan bahwa sejarah geologi, fragmentasi habitat, dan intensitas gangguan

manusia juga dapat mempengaruhi keanekaragaman spesies pada suatu pulau selain

faktor luas dan jarak isolasi pulau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka telah

melakukan penelitian tentang “Jenis-jenis Semut (Hymenoptera: Formicidae) pada

Pulau Tangah dan Pulau Angso Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. Pengambilan

sampel dilakukan pada Pulau Tangah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Untuk identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Zoologi Pendidikan Biologi

STKIP PGRI Sumatera Barat. Untuk pengukuran kadar C organik tanah dan kadar air

tanah dilakukan di Laboratorium P3IN Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Padang.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, sekop, besi,

jarum pins insect nomor 3, pinset, plastik 1 kg dan 5 kg, karet gelang, kertas label,
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kapas, kaleng diameter 7 cm tinggi 10 cm, kertas HVS ukuran 15 x 10 cm, saringan

(ayakan), baki putih, pisau, kotak, mikroskop stereo, thermometer, soil tester,

termohygrometer, botol koleksi (mikrotube), cawan petri, lup, tungku pembakar

(frunce muffle), oven, lumpang, alu, timbangan, kertas lancip segitiga, lem serangga,

kamera digital, alat-alat tulis, buku identifikasi. Sedangkan bahan yang digunakan

adalah formalin 4%, madu, dan kapur barus.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survey deskriptif

yaitu dengan cara koleksi langsung terhadap semut (Hymenoptera: Formicidae) yang

ada dilokasi penelitian. Adapun pengoleksian semut dilakukan dengan mengikuti

standar pengumpulan semut “Quadra Protocol” dengan kombinasi empat metode

yaitu metode Hand Collection (koleksi langsung dengan tangan), metode Leaf Litter

Sifting (pengumpulan dan penyaringan serasah), metode Soil Core Sampling

(pengumpulan dan penyaringan tanah), dan metode Honey Bite (umpan madu)

(Hashimoto, Yamane dan Mohammed, 2001).

III. HASIL

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pulau Tangah dengan menggunakan

metode “Quadra Protokol” semut yang ditemukan pada kedua stasiun terdiri dari 11

spesies yang tergolong kedalam 4 subfamili (Myrmicinae, Formicinae,

Dolichoderinae, dan Ponerinae), dan 8 genus dengan total 1625 individu. Sementara

pada Pulau Angso Duo ditemukan jenis-jenis semut yang terdiri dari 13 jenis, 11

genera, 4 subfamili dan 1600 individu. Pada stasiun I didapatkan 12 jenis, sedangkan

stasiun II didapatkan 10 jenis.
Tabel 1. Subfamili, genus, jenis dan jumlah individu semut yang didapatkan Pulau Angso Duo Kecamatan

Pariaman Tengah Kota Pariaman.

No Subfamili
Jenis Stasiun I Stasiun II JumlahGenus

A. Myrmicinae
1. Crematogaster
2. Pheidole

3. Solenopsis
4. Pheidologeton

1. Crematogaster
rogenhofferi (Mayr,
1879)

34 268 302

2. Pheidole sp. 1 8 0 8
3 . Pheidole sp. 2 4 3 7
4 . Solenopsis sp
5. Pheidologeton

affinis
(Jerdon, 1851)

258
514

56
142

314
656

B. Formicinae
1. Oechopylla

2. Anoplolepis

1. Oechopylla
smaragdina (Fabricus,
1775)

14 43 57

2. Anoplolepis gracilipes
(Smith, 185)

67 66 133
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Tabel 2. Subfamili, Genus, Jenis dan Jumlah Individu Semut yang didapatkan Pulau Tangah
Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

3. Camponotus

3. Camponotus
reticulatus (Roger,1863)

0 1 1

4. Camponotus arrogans,
(Smith, 1858)

1 0 1

C. Ponerinae
1. Odontomachus

2. Odontoponera

1. Odontomachus
simil limus (Smith,
1858)

14 57 71

2. Odontoponera
denticulata (Smith,
1858)

11 7 18

3. Hypoponera 3. Hypoponera sp 1 0 1

D. Dolichoderinae
1. Tapinoma

1. Tapinoma
melanocephalum
(Fabricus, 1973)

21 10 31

Total individu

Total jenis

947 653 1600

12 10 13

N

No

Subfamili
Jenis

Stas iun I StasiunII JumlahGenus

A

.

Myrmicinae

1. Crematogaster

2. Pheidole

3. Solenopsis
4. Pheidologeton

1) Crematogaster
rogenhoffer i (Mayr,
1879)

34 268 302

2) Pheidole sp. 1 8 0 8

3) Pheidole sp. 2 4 3 7

4) Solenopsis sp

5) Pheidologeton aff inis

Jerdon, 1851)

58

514

6

42

314

656

B

.

Formicinae

5 . Oechopylla

6. Anoplolepis

7. Camponotus

6) Oechopylla smaragdina

(Fabricus, 1775)

14 43 57

7) Anoplolepis gracil ipes

(Smith, 185)

67 66 133

8) Camponotus ret iculatus
(Roger,1863)

0 1 1

9) Camponotus arrogans,
(Smith, 1858)

1 0 1

C

.

Ponerinae

8. Odontomachus

9 . Odontoponera

10) Odontomachus simil l imus
(Smith, 1858)

4 7 71

11) Odontoponera
denticulata (Smith, 1858)

11 7 18

10 . Hypoponera 12) Hypoponera sp 1 0 1

D

.

Dolichoderinae

11. Tapinoma 13) Tapinoma
melanocephalum
(Fabricus, 1973)

21 10 31

Total individu

Total jenis

47 653 1600

12 10 13
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Tabel 3. Hasil pengukuran faktor fisika-kimia lingkungan pada Pulau Tangah Kecamatan Pariaman Tengah
Kota Pariaman.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Faktor Fisika-Kimia Pada Pulau Angso Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota
Pariaman.

IV. PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan di Pulau Tangah dengan menggunakan

metode “Quadra Protokol” semut yang ditemukan pada kedua stasiun terdiri dari 11

spesies yang tergolong kedalam 4 subfamili (Myrmicinae, Formicinae,

Dolichoderinae, dan Ponerinae), dan 8 genus dengan total 1625 individu. Subfamili

Myrmicinae memiliki spesies yang banyak ditemukan 5 spesies, subfamili Formicinae

2 spesies, subfamili Dolicoderinae 2 spesies, dan diikuti oleh subfamili Ponerinae 1

spesies. Jumlah individu yang paling banyak ditemukan adalah subfamili Myrmicinae

848 individu, diikuti oleh subfamili Formicinae 617 individu, subfamili

Dolichoderinae 134 individu dan subfamili Ponerinae 26 individu.

Pada stasiun I untuk subfamili Myrmicinae jumlah individu yang banyak

ditemukan pada spesies Pheidologeton affinis (482 individu) sementara yang paling

sedikit adalah Pheidole sp. 3 (29 individu. Subfamili Formicinae jumlah individu

yang banyak ditemukan pada spesies Anoplolepis gracilipes (306 individu) sementara

yang paling sedikit adalah Camponotus reticulatus (17 individu). Subfamili

Dolichoderinae jumlah individu yang paling banyak ditemukan adalah Dolichoderus

sp. (63 individu) sementara yang paling sedikit Tapinoma melanocepalum (25

No Parameter Stasiun I
(Dalam Pulau)

Stasiun II (Pinggir
Pulau)

1. Suhu Udara (˚C) 29,33 32,00
2. Suhu Tanah (˚C) 27,33 29,33
3. pH Tanah 6.3 6.4
4. Kelembaban Udara (%) 80.66 72,66
5. Kadar air tanah (%) 1,47 1.26
6. Kadar C organik tanah (%) 7,52 6.86

No. Parameter yang di ukur Stasiun I (rata-rata) Stasiun II (rata-rata)
Suhu udara (0C) 29,0 31,0

2 Suhu tanah (0C) 27,3 28,0

3 pH tanah 6,46 6,56

4 Kelembaban Udara (%) 78,6 71,3

5 Kadar air tanah (%) 1,57 1.56

6 Kadar C organik tanah (%) 8,72 8.45
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individu) dan subfamili Ponerinae ditemukan satu spesies yaitu Leptogenys diminuta

(26 individu).

Pada stasiun II subfamili Formicinae jumlah individu yang paling banyak

ditemukan adalah Anoplolepis gracilipes (232 individu), sementara yang paling

sedikit adalah Camponotus arrogans (8 individu). Subfamili Myrmicinae jumlah

individu yang paling banyak ditemukan adalah Pheidologeton affinis 176 (individu)

sementara yang paling sedikit adalah Crematogaster sp. (35 individu). Subfamili

Dolichoderinae jumlah individu yang paling banyak ditemukan adalah Tapinoma

melanocepalum (29 individu) sementara yang paling sedikit adalah Dolichoderus sp.

(17 individu).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kedua stasiun di Pulau

Angso Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman didapatkan 13 jenis, 11

genera 4 subfamili, dan 1600 individu. Pada kedua stasiun jumlah individu paling

banyak adalah Pheidolegeton affinis (656 individu)dan yang paling sedikit adalah

Camponotus arrogans, Camponotus reticulatus, Hypoponera dan Tapinoma

melanocephalum (masing-masing 1 jenis).

Pada stasiun I didapatkan 12 jenis yaitu Ochoepylla smaragdina, Anoplolepis

gracilipes, Camponotus arrogans, Crematogaster rogenhofferi, pheidole sp. 1,

pheidole sp. 2, Solenopsis sp, Pheidolegeton affinis, Odontomachus simillimus,

Odontophonera denticulata, Hypoponera sp, dan Tapinoma melanocephalum. Pada

stasiun II didapatkan 10 spesies yaitu Ochoepylla smaragdina, Anoplolepis gracilipes,

Camponotus reticulatus, Crematogaster rogenhofferi, Pheidole sp. 2, Solenopsis sp,

Pheidolegeton affinis, Odontomachus simillimus, Odontophonera denticulata, dan

Tapinoma melanocephalum.

Stasiun II individu yang paling banyak ditemukan yaitu Crematogaster

rogenhofferi yang merupakan subfamili Myrmicinae dan genus Crematogaster.

Banyaknya spesies semut tersebut ditemukan karena lokasi vegetasinya rata-rata

pohon berukuran besar seperti kelapa, bakau dan melinjo. Menurut Boudinot (2015),

sarang sering dijumpai pada ranting kayu dan dibawah tanah.

Spesies semut yang tidak ditemukan pada stasiun II adalah Camponotus

arrogans, Pheidole sp. 1 dan Hypoponera sp. Hal ini terjadi karena kurangnya kondisi

lingkungan yang mendukung kehidupan dari ketiga spesies tersebut, seperti jarangnya

vegetasi semak perdu dan rumput. Akibat adanya aktivitas masyarakat yang
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berkunjung kepulau ini, hal ini membuat semut lebih suka dengan vegetasi yang masi

alami. Menurut Narendra dan Kumar (2006) dalam Susan (2016), tingginya jumlah

suatu jenis pada suatu tempat dapat dipengaruhi oleh keanekaragaman jenis tumbuhan,

suhu, kelembaban, tingkah laku dari jenis semut tersebut, mikrohabitat dan aktivitas

manusia.

Dari pengukuran faktor fisika-kimia yang telah dilakukan pada lokasi

penelitian, Suhu udara dan suhu tanah yang terdapat pada stasiun I adalah 27,30C

dan 280C, Sedangkan stasiun II suhu udara (31,00C) dan suhu tanah (28,00C). Artinya

suhu yang didapatkan mendukung kehidupan semut. Menurut Harlan (2006), suhu

sangat mempengaruhi aktivitas semut, terutama aktivitas mencari makan. Aktivitas

semut banyak dilakukan saat mencari makan pada suhu antara 230C-300C.

Semut biasanya dapat hidup pada tanah dengan pH asam maupun pH basa,

sehingga dominasi semut sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Rata-rata pH tanah pada

stasiun I yaitu 6,46 sedangkan pH tanah di stasiun II adalah 6,56. Menurut Suin

(1997) keberadaan dan kepadatan semut tergantung pada pH tanah. Nilai pH tanah

yang ideal untuk kehidupan semut berkisar dari 4,5-6,8.

Kelembaban udara pada stasiun I (78,6%.) lebih tinggi dari pada stasiun II

(71,3%). Menurut Human et. al. (1998) dalam Sigit (2006) Semut berkurang

aktivitasnya pada kelembaban di bawah 40% dan akan meningkat aktivitasnya jika

kelembabannya lebih tinggi dari 40%.

V. KESIMPULAN

Jenis semut yang ditemukan di Pulau Tangah sebanyak 11 spesies yang

tergolong ke dalam 4 subfamili, 8 genus dan 11 jenis dengan 1625 individu.

Sementara Jenis semut di Pulau Angso Duo Kecamatan Pariaman Tengah Kota

Pariaman didapatkan 4 sub famili, 13 jenis semut, 11 genus dan 13 jenis dengan 1600

individu.

Faktor fisika-kimia lingkungan masih berada dalam kondisi yang cocok dan

mendukung bagi kehidupan semut di Pulau Tangah dan Pulau Angso Duo Kecamatan

Pariaman Tengah Kota Pariaman.
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DIVERSITY OF EPIZOIC DIATOM ON SELL OF Pomacea sp. THAT DISTRIC
LAMBUNG BUKIT KECAMATAN PAUH PADANG

JENIS-JENIS DIATOM (Bacillaryophycea) PADA CANGKANG KEONGMAS
(Pomacea sp.) YANG TERDAPAT DI KELURAHAN LAMBUNG BUKIT

KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Abizar
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e-mail: abhie_zar@yahoo.co.id

ABSTRACT

Diatom (Bacillaryophyceae) are a group of organisms that do not have the organ
autotroph with real functional difference. This class live epizoik also part perifitik
algae that lives attached to various substrates such as snails attached Thallus of plant
to the shell. In the village Gastric Kec. Pauh Bukit Padang city are numerous paddy
fields, ponds and rivers. Where the paddy fields, ponds and rivers is where the algae
and one organism is overgrown algae or algal attachment point is on gastropod shells
include Pomacea sp. Meanwhile, here are also found Golden Apple Snail (Pomacea
sp.). So for it to do research on the type of algae found in the shells of snails
(Pomacea sp.). The purpose of this study to determine the types of algae Epizoik on
conch shells Mas (Pomacea sp.) Found in the Village Hull City Kec.pauh Bukit
Padang and chemical physics determine the factors affecting the availability of algae.
The research was conducted in July-September 2016. The research was conducted by
survey method (direct observation in the field). This recent research conducted at 3
stations namely the station I do in the fish pond, the station II in fields while the third
station in the river. At each station at 5 tail grab snails. From this study found 19
species of algae Bacillaryophyceae class epizoik.

Keywords: Diatom, Shells Pomacea sp., Epizoic.

ABSTRAK

Diatom merupakan kelompok organisme yang bersifat autotrof yang memiliki fungsi
yang berbeda. Kelompok ini dapat hidup sebagai epizoik, yang merupakan bagian
dari alga perifitik yang hidup pada berbagai substrat, salah satunya pada cangkang,
keong (Pomaceae sp.). yang terdapat di daerah Pauh, Lambung Bukit, Kecamatan
Pauh, Kota Padang, merupakan daerah persawahan dan sungai. Daerah ini merupakan
habitat yang cukup baik untuk pertumbuhan keong emas. Untuk itu diteliti jenis
diatom yang menempel di cangkang keong emas. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Juli–September 2016. Penelitian ini dilakukan dengan metoda survey, penelitian ini
ditetapkan sebanyak 3 stasiun. Stasiun 1 tempat kolam ikan, stasiun 2 di sungai dan
staisun 3 pada areal persawahan. Dari hasil penelitian ini di temukan sebanyak 19
jenis diatom yang bersifat epizoik.

Kata kunci: Diatom, Kerang Pomacea sp., Epizoik
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I. PENDAHULUAN

Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ

dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki

organ seperti yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang dan daun. Karena itu

alga digolongkan sebagai tumbuhan bertallus.

Alga merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan. Jenis yang

hidup di air tawar bersifat kosmopolit, terutama hidup di tempat yang cahayanya

cukup seperti kilam, danau, sawah, genangan air hujan, pada air mengalir (sungai

atau selokan). Alga ditemukan juga di lingkungan semi aquatik yaitu pada batu-

batuan, tanah lembab dan kulit batang pohon yang lembab.

Organisme penghuni perairan diantaranya adalah plankton, perifiton,

bentos, alga dan beberapa jenis organisme lainnya yang membentuk suatu

ekosistem perairan. Perifiton merupakan organisme air yang hidup pada

permukaan benda yang berada dalam air seperti hewan, tumbuhan, kayu dan batu.

Menurut Mills et. all. (2002), pembagian peripitik dibagi atas enam

kelompok yaitu Epipelik, Episamik, Epiletik, Epidendrik, Epipitik dan Epizoik.

Epizoik merupakan kelompok alga yang hidupnya menempel pada hewan, salah

satunya pada cangkang keong emas (Pomacea sp.). salah satu kelompok alga

yang biasanya hidup sebagai epizoik diantaranya adalah Bacillaryophyceae.

Bacillaryophyceae memiliki kromatofor berwarna kuning kehijauan sampai coklat

keemasan karena dominasi pigmen karoten dan santofil. Diatom

(Bacillaryophyceae) memiliki ciri karakteristik yaitu bentuk frustule, ada atau

tidaknya raphae, arah raphae, ada atau tidak striae, arah striae dan aksesories

lainnya (Round, 1971).

Salah satu organisme yang ditumbuhi oleh alga adalah cangkang

Gastropoda, di antaranya Pomacea sp. Keong mas dapat bertahan hidup pada

lingkungan yang terpolusi atau kurang kandungan oksigen. Keong dapat hidup

dimana saja yang banyak air tergenang. Pada umumnya Keong mas banyak

terdapat di kolam-kolam ikan dan sebagai hewan hias. Telur dan anak-anaknya

mudah hanyut terseret arus arus air ketempat-tempat lain. Pertumbuhanya lebih

cepat sehingga dalam waktu singkat dapat berpotensi sebagai hama, apabila

pemeliharaannya tidak terkontrol. Keong mas berpotensi sebagai hama dapat
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dihindari, apabila keong pemeliharaannya terkontrol, dengan memelihara di

kolam-kolam yang permanen dan jauh dari saluran air/irigasi (Yenti, 1992).

Keong mas (Pomacea sp.) dapat bertahan hidup pada lingkungan yang

tercemar seperti air yang terpolusi atau kurang kandungan oksigen. Keong mas

memakan beragam tumbuhan seperti ganggang, eceng gondok, tanaman padi dan

tumbuhan daun lainnya. Keong memilih bagian yang lunak dari tanaman muda,

sebab siput murbei makan dengan cara merobek permukaan tanaman dengan

lidahnya yang kasar juga memakan bahan organik yang sedang terdekomposisi

(Budiyono, 2006).

Yang mana pada penelitian sebelumnya sudah pernah juga di lakukan

penelitian oleh Ria Zulfia tentang “Jenis-jenis alga yang terdapat pada cangkang

keong mas (Pomacea sp.) di desa Tanah Keras Kec.Bayang Kab.Pesisir Selatan”.

Pada penelitian ini ditemukan 4 kelas dengan jumlah 29 spesies alga epizoik.

Salah satu tempat yang cocok untuk tempat hidup alga ini adalah di kolam,

sungai, danau dan bisa juga di sawah. Kolam merupakan perairan lentik dengan

segala aquatiknya seperti perifiton, plankton, dan bentos yang saling berinteraksi

satu sama lain begitu juga di sungai bisa juga di jadikan tempat hidup keong mas

karena telur atau anak-anaknya bisa juga hanyut terbawa arus ke sungai. Oleh

sebab itu peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Jenis – jenis alga

epizoik pada cangkang keong mas (Pomacea sp.) yang terdapat di Kelurahan

Lambung Bukit Kecamatan Pauh kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dan pengambilan sampel alga epizoik yang terdapat pada

cangkang keong mas (Pomacea sp.) dilakukan pada bulan Juli - September 2016

di Kelurahan Lambung Bukit Kec.pauh Padang. Kemudian dilanjutkan dengan

identifikasi sampel di Laboratorium Botani Program Studi Pendidikan Biologi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat.

Pengukuran CO2 bebas dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikat kawat halus,

baskom plastik, botol sampel, kertas label, pH meter, pipet tetes, thermometer
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alkohol, mikroskop binokuler listrik, kaca objek, cover glass, kamera(casio QV-

R100) dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah alga epizoik, aquabides,

formalin 37 %.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey (pengamatan langsung di

lapangan). Stasiun pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kondisi fisik

perairan dan kondisi lingkungan. Pada masing masing stasiun dikoleksi beberapa

sampel secara purposive sampling. Dalam hal ini ditetapkan tiga stasiun

pengambilan sampel, yaitu pada stasiun pertama dilakukan dikolom tempat

budidaya ikan, pada stasiun kedua dilakukan di sawah yang mana sawah ini

dijadikan warga sebagai tempat bercocok tanam seperti padi, sedangkan pada

stasiun ketiga dilakukan di sungai, disini sungai dijadikan warga sebagai tempat

mandi, mencuci, irigasi dan lain-lain.

Tempat pengambilan sampel berada di Kelurahan Lambung Bukit

Kec.Pauh Padang. Pengambilan sampel dilakukan di tiga stasiun disekitar daerah

tersebut. Pada masing-masing stasiun diambil 5 sampel.

Dalam hal ini ditetapkan tiga stasiun pengambilan sampel, yaitu pada

stasiun pertama dilakukan dikolom tempat budidaya ikan, pada stasiun kedua

dilakukan di sawah yang mana sawah ini dijadikan warga sebagai tempat

bercocok tanam seperti padi, sedangkan pada stasiun ketiga dilakukan di sungai,

disini sungai dijadikan warga sebagai tempat mandi, mencuci, irigasi dan lain-lain.

Cara Kerja

1. Di lapangan

Sampel alga epizoik pada masing-masing titik dikoleksi dengan

metode Mills et. all (2002) yaitu dengan menyikat permukaan cangkang

keong yang ditempeli alga. Permukaan cangkang keong dikikis dengan sikat

kawat halus dan ditampung dalam baskom, kemudian dimasukkan kedalam

botol sampel dan diberi formalin 37 % serta diberi label.

Pada setiap stasiun pengamatan dilakukan juga pengukuran beberapa

faktor fisika kimia air sebagai berikut:

a. Pengukuran suhu (Suin, 2002)

1. Suhu diukur dengan thermometer alkohol.
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2. Thermometer dimasukkan kedalam air pada masing masing stasiun

pengambilan sampel dan biarkan selama beberapa menit.

3. Setelah beberapa menit catat angka yang ditunjukkan thermometer

alkohol sebagai suhu air.

b. Pengukuran pH (Suin, 2002)

1. Derajat keasaman diukur dengan menggunakan pH meter.

2. pH meter dicelupkan kedalam air dan dibiarkan sampai angkanya

konstan.

3. Catat angka yang ditunjukkan pada pH meter sebagai pH air.

c. Pengukuran CO2 bebas

Pengukuran CO2 bebas dilakukan di UPTD (Balai Laboratorium

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

2. Di laboratorium

Di laboratorium dilakukan identifikasi alga epizoik secara langsung

dibawah mikroskop.

Pengidentifikasian Diatom Epizoik meliputi:

a. Bentuk frustule

b. Ada atau tidaknya raphae serta arah raphae.

c. Ada atau tidahnya striae serta arah striae

d. Aksesories lainnya.

e. Identifikasi alga epizoik dilakukan dibawah mikroskop dengan

perbesaran 10 x 40 dan 10 x 100 lalu difoto dengan kamera dengan

menggunakan berbagai buku acuan antara lain: Prowse, G. A. (1962) ,

Hiroshi, F. et, all (1973), dan Watanabe, T. (1977).

III. HASIL

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai

berikut :
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Tabel 1. Jenis-jenis Diatom (Bacillaryophyceae) Epizoik yang ditemukan di Kelurahan
Lambung Bukit Kecamatan Pauh Padang

No Taksa Stasiun
I II III

1 Achnanthes tenuissima Husted - - V
2 Cymbella ventricosa Kg. V V -
3 Cymbella turgidula Brone V V V
4 Cymbella lanceolata (Ehrenberg) van Heurck V V V
5 Gomphonema subtile. Ehrn. V V V
6 Gomphonema parvulum (kuetz) van Heurak V V V
7 Navicula decussis Str. V V V
8 Navicula pseudolancelata Lange-B V V V
9 Navicula criptotenella lange-B V V V
10 Navicula clementis Grun V V V
11 Naviculla gastrum Ehr. V V V
12 Pinnularia subcapitata Greg. V V V
13 Pinnularia gibba Ehr. V V V
14 Synedara ulna (Nitz) Ehr. V V V
15 Surirella ovalis Ehr. - V V
16 Nitzchia sigma (kuetzing) V V V
17 Nitzchia clausii Hantzsch V V V
18 Nitzchia filiformis. (W.Smith) hust. V V V
19 Neidium hitchcockii (Ehr.) V V V

Total 17 18 18
Ket: V = ada ditemukan, - = tidak ditemukan

Tabel 2. Faktor Fisika Kimia Air di Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh kota
Padang

No Parameter Stasiun I Stasiun II Stasiun III
1
2
3

Suhu ( ˚C )
pH
C02 bebas (mg/l)

26
6,8
3,8

27
6,6
3,6

26
6,8
3,6

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan faktor fisika kimia air di Kelurahan

Lambung Bukit Kecamatan Pauh Padang diperoleh hasil sebagai berikut suhu

berkisar 26˚C - 27˚C, pH berkisar antara 6,6 - 6,8 dan C02 bebas berkisar antara

2,5 - 3,8 mg/l. Pada stasiun I dengan suhu 26˚C, pH 6,8 dan C02 bebas 3,8 mg/l

ditemukan 17 jenis Bacillaryophyceae. Pada stasiun II dengan suhu 27˚C, pH 6,6

dan C02 bebas 3,6 mg/l ditemukan 18 jenis. Pada stasiun III dengan suhu 26˚C,

pH 6,8 dan C02 bebas 3,6 mg/l ditemukan 18 jenis.

Dari Tabel 1 dapat dilihat jenis dari kelas Bacillaryophyceae sebanyak 19

jenis. Penyebarannya hampir merata di setiap stasiun. Hal ini disebabkan karena

kelas Bacillaryphyceae ditemui hidup dalam ragam kondisi perairan dan

merupakan salah satu kelompok alga terbesar dengan keanekaragaman yang tinggi,
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kelimpahan besar dan distribusi yang luas. Jenis diatom yang menempati semua

stasiun adalah Cymbella turgidula, Cymbella lanceolata, Gomphonema subtile,

Gomphonema pharvulum, Navicula decussis, Navicula gastrum, Navicula

criptotenella, Navicula pseudolancelata, Navicula clementis, Nitzchia sigma,

Nitzchia clausii, Nitzchia filiformis, Neidium hitchcockii, Oedoginium filiforum,

Pinnularia gibba, Pinnularia subcapitata, Surirella ovalis, Synedra ulna. Jenis

diatom yang di temukan pada dua stasiun adalah Cymbella ventricosa dan

Surirella ovalis. Diatom yang ditemukan pada sati stasiun adalah Achnantes

tenuissima. Menurut Round (1971), Achnantes tenuissima ini hidup pada perairan

yang bersih.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang jenis-jenis alga epizoik yang

ditemukan pada Kelurahan Lambung Bukit Kec. Pauh Padang, maka dapat

diambil kesimpulan berikut: Diatom epizoik yang ditemukan sebanyak 19 jenis.
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TATTO IMPACT IN SABULUNGAN ARABIC TRADITION
(CASE STUDY COMMUNITY VILLAGE COMMUNITY SOUTH SIPORA

DISTRICT REGENCY OF MENTAWAI ISLANDS
WEST SUMATERA PROVINCE)

DAMPAK TATO DALAM TRADISI ARAT SABULUNGAN
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA SIOBAN KECAMATAN SIPORA

SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROPINSI SUMATERA BARAT)

Refni Yulia, Zulfa dan Kaksim
Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat

Jl. Gunung Pangilun, Padang
refniyulia@gmail.com

ABSTRACT

Impact of Tattoos in the tradition of sibulungan case study of Sioban villagers
Kecamatn Sipora Selatan Mentawai Islands district of West Sumatra Province. Very
influential on society. The method used in this research is historical research with
ethnography approach. The results of this study are that: tattoos in the tradition arat
sabulungan very important because it is part of the ritual. But the impact of tattoos in
this community is divided into two: 1. Positive Impact and 2. Negative Impact. The
positive impact of tattoos in the tradition of arat sabulungan is the ceremony of birth,
marriage, treatment, moving house, and penatoan. When the boy enters the age of 11-12,
the parents call sikerei and rimata (tribal chief). They will negotiate the day and month
of the tattooing. After that, the chosenpatient - tattoo artist. This Sipatiti is not a position
based on the appointment of the community, such as a shaman or chief, but a male
profession. His expertise must be paid with a pig. Before penatoan will be done punen
enegat, aka initiation ceremony led sikerei, in puturukat (gallery owned sipatiti). The
negative impact of this tattoo is: Long-term effects caused by non-sterile tattoo
activities are very harmful to its users. 1. Allergies For tattoo users who have sensitive
skin 2. Infection Infection can occur when the place / studio tattoo manufacture does not
pay attention to cleanliness and sterilization of tools used for tattoos 3. Hepatitis
Disease Hepatitis can occur when the needle used for tattoo is a needle Used, but it can
also transmit HIV / AIDS 4. Skin care after tattoos For tattoo users are often lazy to take
care of him. 5. Blood Donors For those who like to donate blood.

Keywords: Impact, Tattoos, tradition and Arat Sabulungan

ABSTRAK

Dampak Tato dalam tradisi arat sibulungan studi kasus masyarakat desa Sioban
Kecamatn Sipora Selatan kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat.
Sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini
adalah penelitian historis dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian ini adalah
bahwa: tato dalam tradisi arat sabulungan sangat penting karena merupakan bagian dari

mailto:refniyulia@gmail.com
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ritual. Namun dampak tato dalam masyarakat ini terbagi atas dua: 1. Dampak Positif
dan 2. Dampak Negatif. Dampak positif tato dalam tradisi arat sabulungan adalah
upacara kelahiran, perkawinan, pengobatan, pindah rumah, dan penatoan. Ketika anak
lelaki memasuki akil balig, usia 11-12 tahun, orangtua memanggil sikerei dan rimata
(kepala suku). Mereka akan berunding menentukan hari dan bulan pelaksanaan
penatoan. Setelah itu, dipilihlah sipatiti --seniman tato. Sipatiti ini bukanlah jabatan
berdasarkan pengangkatan masyarakat, seperti dukun atau kepala suku, melainkan
profesi laki-laki. Keahliannya harus dibayar dengan seekor babi. Sebelum penatoan
akan dilakukan punen enegat, alias upacara inisiasi yang dipimpin sikerei, di puturukat
(galeri milik sipatiti). Dampak negatif tato ini adalah: Efek jangka panjang yang
ditimbulkan akibat kegiatan mentato yang tidak steril sangatlah merugikan para
penggunanya. 1. Alergi Bagi pengguna tato yang memiliki kulit sensitif 2. Infeksi
Infeksi dapat terjadi bila tempat/studio pembuatan tato tidak memperhatikan kebersihan
dan sterilisasi alat-alat yang digunakan untuk mentato 3. Penyakit Hepatitis Penyakit
Hepatitis dapat terjadi apabila jarum yang digunakan untuk mentato ialah jarum bekas,
selain itu juga dapat menularkan HIV/AIDS 4. Perawatan kulit setelah tato Untuk
pengguna tato seringkali malas untuk merawatnya. 5. Donor darah Bagi yang suka
mendonorkan darah.

Kata Kunci: Dampak, Tato, tradisi dan Arat Sabulungan

I. PENDAHULUAN

Tato tertua adalah tato yang dimiliki oleh suku Mentawai, tato tersebut bersifat

dan biasanya hanya berbentuk huruf. Bagi kalangan pelaku kriminal, tato adalah

penanda. Seperti sebagian orang yang lain, mereka memanfaatkan tato untuk

menunjukkan identitas kelompok. Tapi, ada juga tato yang memiliki sejarah sebagai alat

ritual. Menurut catatan sejarah, orang Mentawai sudah menato badan sejak kedatangan

mereka ke pantai barat Sumatera. Bangsa Proto Melayu ini datang dari daratan Asia

(Indocina), pada Zaman Logam, 1500 SM-500 SM. Di Mentawai, tato dikenal dengan

istilah titi. Dalam penelitian Ady Rosa, selain Mentawai dan Mesir, tato juga terdapat di

Siberia (300 SM), Inggris (54 SM), Indian Haida di Amerika, suku-suku di Eskimo,

Hawaii, dan Kepulauan Marquesas. Budaya rajah ini juga ditemukan pada suku Rapa

Nui di Kepulauan Easter, suku Maori di Selandia Baru, suku Dayak di Kalimantan, dan

suku Sumba di Sumatera Barat. Bagi orang Mentawai, tato merupakan roh kehidupan.

Tato memiliki empat kedudukan pada masyarakat ini, salah satunya adalah untuk

menunjukkan jati diri dan perbedaan status sosial atau profesi.

Di Mentawai Tato dukun disebut Sikerei, misalnya, berbeda dengan tato ahli

berburu. Ahli berburu dikenal lewat gambar binatang tangkapannya, seperti babi, rusa,

kera, burung, atau buaya. Sikerei diketahui dari tato bintang sibalu-balu di badannya.
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Bagi masyarakat Mentawai, tato juga memiliki fungsi sebagai simbol keseimbangan

alam. Dalam masyarakat itu, benda-benda seperti batu, hewan, dan tumbuhan harus

diabadikan di atas tubuh Fungsi tato yang lain adalah keindahan. Maka masyarakat

Mentawai juga bebas menato tubuh sesuai dengan kreativitasnya. Kedudukan tato diatur

oleh kepercayaan suku Mentawai, ''Arat Sabulungan''. Istilah ini berasal dari kata sa (se)

atau sekumpulan, serta bulung atau daun. Sekumpulan daun itu dirangkai dalam

lingkaran yang terbuat dari pucuk enau atau rumbia, yang diyakini memiliki tenaga gaib

kere atau ketse. Inilah yang kemudian dipakai sebagai media pemujaan Tai Kabagat

Koat (Dewa Laut), Tai Ka-leleu (roh hutan dan gunung), dan Tai Ka Manua (roh

awang-awang). Arat Sabulungan dipakai dalam setiap upacara kelahiran, perkawinan,

pengobatan, pindah rumah, dan penatoan. Ketika anak lelaki memasuki akil balig, usia

11-12 tahun, orangtua memanggil sikerei dan rimata (kepala suku). Mereka akan

berunding menentukan hari dan bulan pelaksanaan penatoan. Setelah itu, dipilihlah

sipatiti (seniman tato). Sipatiti ini bukanlah jabatan berdasarkan pengangkatan

masyarakat, seperti dukun atau kepala suku, melainkan profesi laki-laki. Keahliannya

harus dibayar dengan seekor babi. Sebelum penatoan akan dilakukan punen enegat,

alias upacara inisiasi yang dipimpin sikerei, di puturukat (galeri milik sipatiti).

Tubuh bocah yang akan ditato itu lalu mulai digambar dengan lidi. Sketsa di atas

tubuh itu kemudian ditusuk dengan jarum bertangkai kayu yang dipukul pelan-pelan

dengan kayu pemukul untuk memasukkan zat pewarna ke dalam lapisan kulit. Pewarna

yang dipakai adalah campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa.Janji Gagak

Borneo merupakan tahap penatoan awal, dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika

usianya menginjak dewasa, tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada, titi takep

di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi teytey pada

pinggang dan punggung.

Sejak dihapuskannya tato dalam tradisi arat sabulungan pada tahun 1954, tato

menjadi perdebatan yang panjang di pemerintahan maupun dalam masyarakat.

Bagaimanakah sebenarnya dampak tato dalam masyarakat Sioban Kecamatan Sipora

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Inilah yang menjadi permasalahan dalam

tulisan ini.

Konsep Tato

Sebelum menjelaskan dampak tato bagi masyarakat di kepulauan mentawai ada

baiknya dilihat dulu konsep Tato. Tato atau tattoo berasal dari bahasa Tahiti “tatu”,
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dalam bahasa Mentawai disebut “titi” yang konon artinya tanda. Menurut kamus besar

bahasa Indonesia, tato berarti gambar (lukisan) pada bagian (anggota) tubuh. Jadi, tato

merupakan salah satu simbol sosial. Simbol secara terminologi memiliki pengertian

bahasa rupa yang mewujudkan dalam bentuk materi gambar yang telah disepakati

secara bersama-sama. Dengan demikian, kesepakatan dan kemampuan manusia dalam

memaknai simbol (khusunya simbolitas dalam tubuh tato) merupakan modal utama

yang terpenting. Manusia adalah animal simbolicum atau mahkluk yang sarat dengan

simbol-simbol dari keberadaannya seperti tato yang merupakan simbolik.

Fungsi simbol adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Dengan simbol yang

mempunyai makna, manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lain. Simbol

digunakan dalam tato biasanya asli dari mana orang berasal1. Jadi, keberadaan sebuah

kelompok memerlukan adanya simbol yang menandakan suatu kelompok tersebut

dengan kelompok lain. Simbol ini nantinya akan dijadikan sebagai identitas sosial

sebuah kelompok.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian sejarah yang berbentuk deskriptif analitis

yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu

objek. Menurut Louis Gottschalk (1983:18;19;32) memaknai metode sejarah sebagai

proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen, dan

peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi

dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Adapun cara kerja atau langkah-langkah penelitian sejarah meliputi: Langkah pertama

Heuristik, yaitu mencari sumber-sumber yang relevan. Informasi-informasi yang

diperoleh dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer

berupa naskah-naskah dan dokumen-dokumen seperti arsip yang diperoleh dari kantor

Badan Pusat Statistik di Padang. Dalam pengumpulan data primer tersebut, juga

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait

dengan tato tradisional Mentawai, antara lain masyarakat yang masih ada melekat tato

di tubuhnya, tokoh-tokoh masyarakat seperti, tokoh agama, tokoh adat, pejabat

pemerintahan desa dan dusun. Langkah kedua Kritik Sumber, yaitu pengolahan data
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atau menganalisis sumber informasi baik internal maupun eksternal. Analisis sumber

informasi ini dilakukan untuk menguji keaslian dan kesahihan informasi. Kritik sumber

intern adalah kritik dengan menguji kesahihan informasi tentang tato yang diperoleh

dari arsip atau dokumen. Pengujian data informasi diuji kebenarannya dengan

mengadakan wawancara dengan informan-informan lainnya. Sedangkan kritik eksternal

dilakukan dengan menguji keaslian dokumen tentang kajian yang diteliti dengan

laporan resmi yang ada di Kecamatan dan di Desa. Langkah ketiga Interpretasi, yaitu

menafsirkan fakta-fakta yang sudah ada lalu dikritik, dihubung-hubungkan, dan dikait-

kaitkan diantara yang satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga antara fakta

yang satu dengan yang lainnya kelihatan sebagai saru rangkaian yang masuk akal,

dalam artian menunjukan kesesuaian satu sama lainnya. Dengan kata lain, rangkaian

fakta itu harus menunjukkan diri sebagai satu rangkaian “bermakna” dari kehidupan

masa lalu suatu masyarakat atau bangsa. Setelah fakta-fakta tersebut dihubung-

hubungkan dan dikait-kaitkan dengan yang satu dengan sama yang lainnya dan sudah

menjadi satu rangkaian yang masuk akal, barulah dilanjutkan ketahap penulisan.

Langkah keempat Historiografi, yaitu proses melakukan penyusunan fakta-fakta sejarah

yang sudah ada dari berbagai sumber yang telah siseleksi, teruji kebenarannya serta

telah dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan dengan yang satu sama yang lainnya dan

sudah menjadi satu rangkaian yang masuk akal dan bermakna. Setelah semua data

diseleksi, diuji, barulah dilanjutkan penulisan dalam bentuk sebuah karya ilmiah2.

III. HASIL

Tato Dalam Masyarakat Mentawai

Tato ditemukan pada masyarakat Mentawai berhubungan erat dengan budaya

dongson di Vietnam. Diduga, dari sinilah orang Mentawai berasal. Dari negeri moyang

itu, mereka berlayar ke Samudra Pasifik dan Selandia Baru. Akibatnya, motif serupa

ditemui juga pada beberapa suku di Hawaii, Kepulauan Marquesas, suku Rapa Nui di

Kepulauan Easter, serta suku Maori di Selandia Baru. Di Indonesia, tato orang

mentawai lebih demokratis dibandingkan pada masyarakat dayak yang lebih cenderung

menunjukkan status kekayaan seseorang “makin bertato, makin kaya. Dalam keyakinan

masyarakat Dayak, contohnya bagi Dayak Iban dan Dayak Kayan, tato adalah wujud

penghormatan kepada leluhur. Di kedua suku itu, menato diyakini sebagai simbol dan

2. A.Daliman, Metode Penelitian Sejarah, (Yogyakarta: Pustaka Nasional: Katalog Dalam
Terbitan (KDT): Ombak), hlm. 27-28



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 554

sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal

roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Tato sebagai wujud ungkapan

kepada Tuhan terkait dengan kosmologi Dayak. Bagi masyarakat Dayak, alam terbagi

tiga: atas, tengah, dan bawah. Simbol yang mewakili kosmos atas terlihat pada motif

tato burung enggang, bulan, dan matahari. Dunia tengah, tempat hidup manusia,

disimbolkan dengan pohon kehidupan. Sedangkan ular naga adalah motif yang

memperlihatkan dunia bawah. Charles Hose, opsir Inggris di Kantor Pelayanan Sipil

Sarawak pada 1884 dalam bukunya Natural Man, A Record from Borneo ,

menceritakan janji burung gagak borneo dan burung kuau argus untuk saling menghiasi

bulu mereka. Dalam legenda itu, gagak berhasil mulus melakukan tugasnya. Sayang,

kuau adalah burung bodoh. Karena tak mampu, akhirnya kuau argus meminta burung

gagak untuk duduk di atas semangkuk tinta, lalu menggosokkannya ke seluruh tubuh

kuau, pemakan bangkai itu. Sejak saat itulah, konon, burung gagak dan burung kuau

memiliki warna bulu dan ''dandanan'' seperti sekarang. Secara luas, tato ditemukan di

seluruh masyarakat Dayak. Namun, Hose menilai, teknik dan desain tato terbaik

dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat

tertentu. Bagi lelaki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau kepala musuh.

Namun, tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan

mengayau. Maka, setelah ada pelarangan itu, tato hanya muncul untuk kepentingan

estetika. Tapi, tradisi tato tak hilang pada kaum perempuan.

Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga

diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan, alias perempuan tak

bertato, dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga

macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain tedak kassa,

yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak usuu di

seluruh tangan, dan tedak hapii di seluruh paha. Di kalangan suku Dayak Kenyah,

penatoan dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun, atau setelah haid pertama.

Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Selama penatoan, semua kaum pria

dalam rumah tersebut tidak boleh keluar dari rumah. Selain itu, seluruh anggota

keluarga juga wajib menjalani berbagai pantangan. Konon, kalau pantangan itu

dilanggar, keselamatan orang yang ditato akan terancam.

Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak, lesung besar diletakkan di atas

tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan
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nada yang juga khusus. Di masyarakat Dayak Iban, tato menggambarkan status sosial.

Kepala adat, kepala kampung, dan panglima perang menato diri dengan simbol dunia

atas. Simbol dunia bawah hanya menghiasi tubuh masyarakat biasa. Motif ini

diwariskan turun-temurun untuk menunjukkan garis kekerabatan seseorang.

Tato kini sudah menjadi trend di kalangan masyarakat. Tak mengenal usia

ataupun jenis kelamin, Tato kini sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal tersebut bisnis tato juga semakin marak dengan adanya studio

Tato dan Tato artist. Banyak orang awam yang awalnya belum mengenal tato kini mulai

tertarik dengan seni tato dan mulai mencari tahu lebih jauh tentang apa dan bagaimana

tato serta memberikan bermacam tanggapan tentangnya. Ditunjang dengan kondisi

masyarakat yang memberikan andil dalam perkembangan tato sendiri. Berkaitan dengan

hal tersebut diperlukan suatu pembahasan tentang tato, karena seni tato kini masih

dianggap sebagai seni yang kontroversial. Karena didalamnya terdapat pihak yang pro

dan kontra dengan seni tato.

Pro dalam hal ini jika tanggapan pihak tersebut menerima atas keberadaan tato,

menurut pandangan pihak ini tato dianggap sebagai suatu simbol/lambang kepercayaan

pada seseorang, sebagai salah satu bentuk warisan leluhurnya, Tato harus dilestarikan

keberadaannya menurut adat (tradisi) selain itu ada juga yang menerimanya hanya

sekedar mengikuti trendsaja. Sebaliknya ada sebagian orang yang kontra terhadap seni

Tato, karena Tato dianggap erat keterkaitannya dengan orang yang berbuat kriminal.

Dilihat dari segi kesehatan tato mempunyai banyak efek negatif daripada efek positif

yang didapat oleh penggunanya. Banyak pengguna tato yang kini merasakan efek

negatif dari aktivitas mentato tersebut. Banyak kasus-kasus kesehatan yang terjadi di

masyarakat akibat tato yang dikonsumsi penggunanya.

Tato kini mengalami pergeseran dan memasuki nilai antroposentris. Sebelumnya,

tato bernilai religius transendental dan magis pada suku masyarakat suku bangsa

pedalaman. Pergeseran inilah yang kemudian menjadikan tato sebagai wilayah yang

diperebutkan antara moralitas tubuh, estetika tubuh, identitas tubuh, hingga solidaritas

tubuh. Ketika tato tidak menjadi simbolisasai trend maka ia akan kehilangan nilai

sakralitas dan masuk ke plataran profan. Pada akhirnya tato dipandang terdemistifikasi

hingga masuk ke jurang stigmatisasi negatif yang bernada klaim bahwa tato adalah cap

penjahat, bajingan, gali, gento, dan lain sebagainya (Kadir Olong, 2006:3). Bahkan kini

tato sudah menjadi trend fashion di kalangan pecinta tato. Mulai dari selebritis, pemain
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bola, kaum wanita, remaja bahkan anak-anak kini sudah mengkonsumsi tato di tubuh

mereka. Mereka ingin menunjukkan identitas diri mereka berupa tato yang melekat

pada tubuh. Tak cuma satu atau dua tato yang melekat pada tubuh mereka, namun bisa

sampai puluhan.

Dampak Tato Pada Masyarakat

Dampak tato dalam masyarakat menjadi pro dan kontra hal ini disebabkan

proses mentato berbahaya yaitu dengan memasukan cairan pigmen/warna ke dalam

tubuh melalui jarum khusus. Untuk itu tentu peralatan yang digunakan dalam kegiatan

mentato haruslah benar-benar steril dan cairan pigmen/warna yang digunakan haruslah

aman bagi tubuh (tidak menyebabkan alergi, dll). Efek jangka panjang yang

ditimbulkan akibat kegiatan mentato yang tidak steril sangatlah merugikan para

penggunanya. Berikut dampak yang dapat terjadi akibat aktivitas mentato yang kurang

sesuai standart dan kurang steril : 1. Alergi Bagi pengguna tato yang memiliki kulit

sensitif atau alergi kulit, sebaiknya tidak mentato kulit. Efek dan bahaya tato bagi

penggunanya adalah kulit yang sensitif rentan untuk mendapatkan ruam karena tinta

yang digunakan untuk mentato 2. Infeksi Infeksi dapat terjadi bila tempat/studio

pembuatan tato tidak memperhatikan kebersihan dan sterilisasi alat-alat yang digunakan

untuk mentato 3. Penyakit Hepatitis Penyakit Hepatitis dapat terjadi apabila jarum yang

digunakan untuk mentato ialah jarum bekas, selain itu juga dapat menularkan

HIV/AIDS 4. Perawatan kulit setelah tato Untuk pengguna tato seringkali malas untuk

merawatnya. Jika pengguna malas merawat tato setelah membuatnya, maka kulit

pengguna tato gampang mengembangkan infeksi dan akan berpengaruh terhadap

kesehatan. 5. Donor darah Bagi yang suka mendonorkan darah, harus berpikir ulang

untuk membuat tato di kuit, karena orang yang bertato tidak bisa mendonorkan

darahnya. Reuters melaporkan studi yang dipublikasikan di The Lancet mengungkap

bahaya tato yang selama ini belum diketahui banyak orang. Itu karena tinta, yang

diklasifikasikan sebagai kosmetik di beberapa negara disuntikkan ke dalam jaringan

manusia. "Hampir semua orang saat ini memiliki tato dan tak ada orang yang

membicarakan mengenai efek samping deposit tinta dalam tubuh," ujar Dr. Andreas

Luch dari German Federal Institute for Risk Assessment di Berlin seperti dilansir dari

Huffington Post. Menurut Luch, tak ada bukti yang menunjukkan bahwa bahan-bahan

pembuat tinta tato aman untuk disuntikkan ke dalam tubuh. Menurut para peneliti, 1
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dari 5 persen orang terkenal infeksi bakteri dari tinta tato, sementara yang lainnya

menderita reaksi alergi. Efek-efek ini, seperti yang telah diketahui terjadi secara cepat

seusai ditato. Para peneliti juga menambahkan bahwa regulasi kesehatan dan keamanan

tato hanya fokus pada risiko jangka pendek tanpa mempertimbangkan kemungkinan

bahaya tinta yang terakumulasi di dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang. C.

Kesimpulan Kegiatan mentato adalah seni mengekspresikan diri untuk menandai

dirinya sebagai sebuah identitas individu. Kegiatan melukis pada kulit tubuh dengan

cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam

bekas tusukan itu memang sah saja dilakukan karena tidak ada undang-undang yang

melarangnya. Namun perlu diperhatikan dampak kesehatan jangka panjang yang

ditimbulkan akibat kegiatan mentato. Lebih banyak efek negatif yang didapat daripada

efek positifnya.

a. Tato Menurut Kesehatan

Bahan untuk membuat tato berasal dari arang tempurung yang dicampur dengan

air tebu. Alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional. Seperti tangkai kayu, jarum,

dan pemukul dari batang. Orang-orang pedalaman masih menggunakan teknik manual

dan dari bahan-bahan tradisional.

Meskipun saat ini sudah dapat ditemui pembuatan tato dengan menggunakan

jarum. Bahan tato sendiri menggunakan jelaga dari periuk yang berwarna hitam. Oleh

karenanya hasil yang didapat pun hanya berwarna hitam. Bahan pembuat tato yang

modern saat ini, terutama di kalangan masyarakat perkotaan, pembuatan tato ditakukan

dengan mesin listrik. Mesin ini ditemukan pada tahun 1891 di Inggris. Kemudian zat

pewarnanya menggunakan tinta sintetis (tinta khusus tato). Bahkan, perusahaan

Freedom-2 di Philadelphia telah menemukan serangkaian produk tinta yang lebih aman

di kulit. Produk ini sudah disetujui Badan Urusan Makanan dan Obat-Obatan AS (FDA)

untuk digunakan dalam dunia kosmetik, makanan, obat, dan peranti kedokteran - yang

tentunya aman untuk tato.

Pembuatan tato dibuat menggunakan benda tajam sehingga menimbulkan luka

dan tanda (tonjolan) pada permukaan kulit, atau dengan cara melubangi permukaan

kulit menggunakan benda tajam yang runcing (misal: jarum), bersamaan dengan itu

tinta/zat cair berwarna dimasukkan ke bawah permukaan kulit. Dilihat dari dampaknya

terhadap kesehatan, tato dapat menimbulkan resiko yang serius apabila tidak dilakukan

secara tepat. Pembuatan tato yang tepat perlu memperhatikan 3 hal berikut, yaitu:
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kondisi, profesionalitas, dan kebersihan. Menurut Dr. Sriyatti Sengkey, DK, ahli

aesthetic, penggunaan jarum untuk tato sering tidak steril. Dan jika ini tidak

diperhatikan, seni tato justru bisa jadi media menularkan beberapa penyakit seperti

hepatitis, penyakit kulit dan bahkan HIV. Ditambahkannya, banyak orang juga yang

tidak mengetahui efek yang ditimbulkan oleh tattoo art. Kulit yang terkena tattoos art

bisa bengkak dan terjadi infeksi, sementara kulit yang sudah terkena tato sampai pada

bagian dermis atau bagian paling dalam kulit, tidak bisa dikeluarkan lagi. Menindik tato

pada kulit dapat terkena MRSA, penyakit kulit yang mematikan. MRSA merupakan

jenis bakteri yang tumbuh berkembang melalui penindikan tato oleh pihak ilegal.

MRSA adalah jenis staphylococcus yang resisten terhadap methicilin. Penyebaran virus

MRSA tampak dalam bentuk benjolan-benjolan kecil atau kulit yang meradang

sehingga mungkin sekali menyebabkan terjadinya problema besar dan berbahaya seperti

radang paru dan kanker darah. Selain itu dampak yang lain juga sering ditemui.

Selain terkena MRSA, resiko penyakit menular pun sangat besar. Jarum yang

ditancapkan ke kulit gunanya adalah untuk memasukkan tinta di kulit bagian bawah.

Proses ini menyakitkan terutama bagi orang-orang yang paranoid dengan jarum.

Pemakaian jarum suntik untuk tato di beberapa gerai tato tidak bisa dianggap ringan.

Resiko penyakit menular sangat besar dengan cara ini. HIV AIDS atau Hepatitis adalah

salah dua penyakit menular yang sangat beresiko ditularkan melalui pemakaian jarum

suntik yang tidak steril.

Penyakit yang paling mudah ditemui adalah Alergi Ada banyak orang yang

menderita alergi karena tato. Hal ini dikarenakan tintanya murahan atau memang kulit

yang tidak cocok, rasanya panas dan gatal. Alergi seperti ini seringkali datang bahkan

bisa berujung jadi infeksi.

b. Tato Menurut Pandangan Islam

Agama Islam melarang adanya tato. Hukumnya haram. Alasannya adalah seperti

ini: “Allah melarang umatnya untuk menyakiti diri sendiri dan mengubah segala

pemberian-Nya, salah satunya dengan cara mentato tubuh.” Dengan alasan inilah,

masyarakat muslim menolak tato secara mentah-mentah. Proses pembuatan Tato yang

menyakiti diri sendiri dan tidak memiliki manfaat tertentu membuat hal ini adalah suatu

bentuk yang sia-sia, serta Tato menghalangi diri pada saat bersuci. Jika seorang muslim

melakukannya tanpa tahu bahwa itu adalah haram, atau terjadi padanya ketika dia masih

kecil, maka dia harus menghilangkannya ketika dia telah tahu. Tapi jika
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menghilangkannya terlalu sulit atau dapat membahayakannya, maka cukuplah baginya

untuk bertaubat dan meminta ampun, dan tidak menjadi masalah jika tanda (tato)

tersebut tinggal di tubuhnya.

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta ditanya, "Apa hukum mentato bagian tubuh,

apakah keberadaan tato tersebut merupakan halangan baginya untuk melaksanakan

ibadah haji?"

Jadi, diharamkan mentato bagian tubuh, berdasarkan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa

sallam, bahwasanya ia bersabda, "Dilaknat wanita yang menyambung rambut dan

wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya, wanita yang mentato dan wanita

yang meminta untuk di tato." Termasuk tato yang dilakukan di pipi, bibir dan tubuh

lainnya, dengan mengubah warnanya menjadi biru, hijau atau hitam.

Bertato tidak menjadikan halangan untuk melaksanakan ibadah haji.

Tato dianggap sebagai kegiatan seni karena di dalamnya terdapat kegiatan

menggambar pola atau desain tato. Seni adalah “karya”, “praktik”, alih-ubah tertentu

atas kenyataan, versi lain dari kenyataan, suatu catatan atas kenyataan”. Nilai seni

muncul sebagai sebuah entitas yang emosional, individualistik, dan ekspresif. Seni

menjadi entitas yang maknawi. Berkaitan dengan tato, ia memang dapat dikategorikan

sebagai entitas seni karena selain merupakan wujud kasat mata berupa artefak yang

dapat dilihat, dirasakan, ia juga menyangkut nilai-nilai estetis, sederhana, bahagia,

emosional, hingga individual dan subjektif (Sumardjo, 2000: 15-18). Dalam “General

Anthropology” milik Melville Jacobs dan Bernhard J. Stern, tato merupakan salah satu

bentuk dari seni grafis (1952:260).

Anggapan negatif masyarakat tentang tato dan larangan memakai rajah atau tato

bagi penganut agama tertentu semakin menyempurnakan citra tato sebagai sesuatu yang

dilarang, haram, dan tidak boleh. Maka memakai tato sama dengan memberontak

terhadap tatanan nilai sosial yang ada, sama dengan membebaskan diri terhadap segala

tabu dan norma-norma masyarakat yang membelenggu.

c. Pergeseran pandangan masyarakat terhadap tato

Pada sistem budaya yang bertainan, tato mempunyai makna dan fungsi yang

berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, pernah ada masa di mana tato dianggap sebagai

sesuatu yang buruk. Orang-orang yang memakai tato dianggap identik dengan penjahat,

gali, dan orang nakal. Asumsi lain menyebutkan pemakai tato adalah golongan orang-

orang yang hidup di jalan dan selalu dianggap mengacau ketentraman masyarakat.
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Tanggapan negatif masyarakat tentang tato dan larangan memakai rajah atau tato bagi

penganut agama tertentu semakin menyempurnakan makna tato sebagai sesuatu yang

dilarang, haram, dan tidak boleh. Maka memakai tatto dianggap sama dengan

memberontak. Tetapi justru pemberontakan yang melekat pada aktivitas dekorasi tubuh

inilah yang membuat gaya pemberontak ini populer dan dicari-cari oleh anak muda.

Orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat memakai tato sebagai simbol

pemberontakan dan eksistensi diri, anak-anak yang disingkirkan oleh keluarga memakai

tato sebagai simbol pembebasan. Eksistensi tato selama ini dianggap sebagai bagian

dari penyimpangan. Tato masih merupakan bagian dari tindakan yang keluar dari rel-rel

kaidah dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada masyarakat Indonesia, kecuali

kota-kota besar, konformitas masih sangat kuat di mana anak muda dianggap normal,

ganteng dan alim apabila rapi, bersih tidak ada tato, tak bertindik dan lain-lain. Jika

terjadi penyimpangan sedikit saja seperti telinga atau hidung yang ditindik, maka akan

mengakibatkan gunjingan dan celaan yang cepat menyebar ke mana-mana. Oleh karena

itu, tidaklah mengherankan jika gaya-gaya anak muda seperti itu akan cepat-cepat

dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Penyebab pergeseran pandangan masyarakat

Indonesia terhadap tato:

a. Stereotip

Gejala-gejala dan peristiwa yang bercorak tindakakan-tindakan diskriminatif

terhadap segolongan manusia, tanpa terdapat alasan-alasan yang objektif pada pribadi-

pribadi orang itu satu persatu, yang membenarkan tindakan-tindakan diiskriminatif

sedemikian itu, menunjukkkan adanya prasangka sosial pada orang-orang yang berbuat

demikian.

Adanya prasangka sosial itu bergandengan pula dengan adanya yang disebut “stereotip”,

yang merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak

pribadi orang golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip pada orang itu sudah

terbentuk pada orang yang berprasangka sebelum ia mempunyai kesempatan untuk

bergaul dengan orang-orang lain yang dikenakan prasangka itu. Biasanya stereotip

terbentuk padanya berdasarkan keterangan-keterangan yang kurang lengkap dan

subjektif.

Di Indonesia sendiri acap kali para pencinta tato ini menjadi kaum marjinal.

Apalagi ketika jaman Orde Baru dan munculnya PETRUS (Penembak Misterius) yang

memburu orang bertato. Saat itu orang yang bertato dianggap sebagai preman, kriminal,
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penjahat, dan sebagainya. Sehingga waktu itu banyak orang yang bertato ingin

menghapus seluruh tato yang ada ditubuhnya agar terhindar dari Petrus. Tahun 1980-an.

Ketika itu, ratusan residivis, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah, mati ditembak.

Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap. Tahun 1983 tercatat 532 orang tewas,

367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas,

di antaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di

antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam

kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam

karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan

dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal

dan dijemput aparat keamanan. Kala itu, para pria bertato disergap ketakutan karena

muncul desas-desus,petrus mengincar lelaki bertato. Peristiwa penculikan dan

penembakan terhadap mereka yang diduga sebagai gali, preman, atau residivis itu,

belakangan, diakui Presiden Soeharto, sebagai inisiatif dan atas perintahnya. “Ini

sebagai shock therapy,” kata Soeharto dalam biografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan,

dan Tindakan.

Mayat-mayat itu ketika masih hidup dianggap sebagai penjahat, preman,

bromocorah, para gali, dan kaum kecu yang dalam sejarah memang selalu dipinggirkan,

walau secara taktis juga sering dimanfaatkan. Pada saat penembak misterius merajalela,

para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara. Intinya, mereka menuding

bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut

Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru

untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah

sebenarnya adalah dirinya sendiri

Kisah ini dapat ditemui pada seorang preman di masa itu, dua butir peluru

segera bersarang di tubuhnya. Satu di dada dan satu di kepala. Tubuhnya lalu tumbang

dan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Esok hari, bisik-bisik beredar di masyarakat.

Dia adalah Robert preman yang selama ini ditakuti, sampah masyarakat. Mungkin nasib

Bathi Mulyono masih lebih baik. Begitu mendengar dirinya ikut menjadi target, dia

segera melarikan diri hingga ke sejumlah negara luar negeri seperti Malaysia dan

Brunei Darussalam. Meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Namun, Bathi dan

anaknya yang kini berusia 25 tahun, Lita, telah bertemu kembali.
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Kajian tersebut sesuai bila dikaji dengan teori struktural konflik. Walaupun

demikian, streotip dan prasangka sosial dapat pula berubah, yaitu dengan usaha-usaha

intensif secara langsung atau karena perubahan keadaan masyarakat pada umumnya.

Prasangka sosial, selain menyatakan diri dalam tindakan-tindakan diskriminatif

terhadap golongan-golongan tertentu dan dalam streotip-streotip tertentu, dapat juga

ditemukan dengan cara-cara riset yang khusus.

Di Mentawai, tato dikenal dengan istilah titi yang memiliki beberapa kedudukan.

Pertama, sebagai lambang jati diri, status soial dan profesi. Tato sikerei (dukun) berbeda

dengan tato ahli berburu. Sikerei diketahui dari tato bintang Sibalu-balu di badannya,

sementara seorang yang berprofesi sebagai pemburu diketahui dari tato yang bergambar

hewan buruannya, seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Begitu pula dengan

profesi lain yang menggunakan tato berbeda sebagai penanda profesi pemakainya.

Kedua, sebagai simbol keseimbangan alam yang dipandang sebagai roh kehidupan.

Suku Mentawai sangat menghormati alam, maka sebagai wujud kepedulian dan

kecintaan mereka terhadap alam, dijadikanlah tato sebagai media ekspresinya. Biasanya

tato yang digunakan bergambar pohon, matahari, hewan, atau batu. Ketiga, sebagai

media ekspresi keindahan. Kreativitas dan jiwa seni yang tinggi yang dimiliki suku

Mentawai, akhirnya menghasilkan motif-motif indah yang membalut tubuh mereka.

Kedudukan tato diatur oleh kepercayaan suku Mentawai, ''Arat Sabulungan''.

Istilah ini berasal dari kata sa (se) yang berarti sekumpulan, serta bulung yang berarti

daun, sehingga dapat diartikan sebagai kumpulan daun yang dirangkai dalam lingkaran

yang terbuat dari pucuk enau atau rumbia, yang oleh masyarakat diyakini memiliki

tenaga gaib. Arat Sabulungan dipakai dalam setiap upacara kelahiran, pengobatan,

pindah rumah dan penatoan. Ketika anak lelaki memasuki akil balig (usia 11-12 tahun),

orang tua memanggil sikerei (dukun) dan rimata (kepala suku). Mereka akan berunding

untuk menentukan hari dan bulan pelaksanaan penatoan. Setelah itu, dipilihlah sipatiti

(seniman tato) yang akan menato si anak. Sipatiti ini bukanlah jabatan berdasarkan

pengangkatan masyarakat, seperti dukun atau kepala suku, melainkan profesi laki-laki

pada masyarakat Mentawai. Keahliannya harus dibayar dengan seekor babi.

Sebelum penatoan, dilakukan punen enegat (upacara inisiasi yang dipimpin

sikerei) di galeri milik sipatiti terlebih dahulu. Tubuh bocah yang akan ditato mulai

digambar dengan lidi. Sketsa yang telah tergambar di atas tubuh kemudian ditusuk

dengan jarum bertangkai kayu yang dipukul pelan-pelan dengan kayu pemukul untuk
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memasukkan zat pewarna ke dalam lapisan kulit. Pewarna yang dipakai adalah

campuran daun pisang dan arang tempurung kelapa. Janji Gagak Borneo merupakan

tahap penatoan awal yang dilakukan di bagian pangkal lengan. Ketika usia bocah tadi

menginjak dewasa, gambar tatonya dilanjutkan dengan pola durukat di dada, titi takep

di tangan, titi rere pada paha dan kaki, titi puso di atas perut, kemudian titi teytey pada

pinggang dan punggung. Tato suku Mentawai dianggap lebih demokratis dibandingkan

tato suku Dayak yang cenderung menunjukkan status kekayaan pemakainya. Semakin

banyak tato menghiasi tubuh seseorang, maka dianggap semakin kaya orang tersebut.

IV. KESIMPULAN

Tato dalam tradisi arat sabulungan sangat penting karena merupakan bagian dari

ritual. Namun dampak tato dalam masyarakat ini terbagi atas dua: 1. Dampak Positif

dan 2. Dampak Negatif. Dampak positif tato dalam tradisi arat sabulungan adalah

upacara kelahiran, perkawinan, pengobatan, pindah rumah, dan penatoan. Ketika anak

lelaki memasuki akil balig, usia 11-12 tahun, orangtua memanggil sikerei dan rimata

(kepala suku). Mereka akan berunding menentukan hari dan bulan pelaksanaan

penatoan. Setelah itu, dipilihlahsipatiti --seniman tato. Sipatiti ini bukanlah jabatan

berdasarkan pengangkatan masyarakat, seperti dukun atau kepala suku, melainkan

profesi laki-laki. Keahliannya harus dibayar dengan seekor babi. Sebelum penatoan

akan dilakukan punen enegat, alias upacara inisiasi yang dipimpin sikerei, di puturukat

(galeri milik sipatiti). Dampak negatif tato ini adalah: Efek jangka panjang yang

ditimbulkan akibat kegiatan mentato yang tidak steril sangatlah merugikan para

penggunanya. 1. Alergi Bagi pengguna tato yang memiliki kulit sensitif 2. Infeksi

Infeksi dapat terjadi bila tempat/studio pembuatan tato tidak memperhatikan kebersihan

dan sterilisasi alat-alat yang digunakan untuk mentato 3. Penyakit Hepatitis Penyakit

Hepatitis dapat terjadi apabila jarum yang digunakan untuk mentato ialah jarum bekas,

selain itu juga dapat menularkan HIV/AIDS 4. Perawatan kulit setelah tato Untuk

pengguna tato seringkali malas untuk merawatnya. 5. Donor darah Bagi yang suka

mendonorkan darah.
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ABSTRACT

Research had been done from January 2015 to December 2015. Research had been
done in several areas in West Sumatra Province. Knowleage about snake
identivication including it’s venom was very unpopular. On this research provided
morphology characteristic of several species of several different families. Shapes,
scale appearance, length and scale count were observed to distinguish venomous
snakes with nonvenomous snakes. Five samples were examinated. From research that
had been done, found that head shape, loreal scale appearance, body scale type, hood
appearance are more decisive than colour and marking.

Keywords: Morphology, Venomous, Sumatra

ABSTRAK

Penelitian telah dilakukan mulai Januari 2015 sampai Desember 2015. Penelitian ini
dilakukan di area Provinsi Sumatera Barat. Pengetahuan tentang identifikasi ular
termasuk tentang bisanya belum banyak diketahui. Dalam penelitian ini menunjukkan
karakteristik morfologi beberapa spesies ular dari beberapa family. Bentuk,
keberadaan sisik, ukuran dan jumlah sisik diamati untuk membedakan ular berbisa
dengan yang tidak berbisa. Pada penelitian ini di uji lima sampel. Dari penelitian yang
telah dilakukan ditemukan bahwa bentuk kepala, keberadaan sisik loreal, bentuk sisik
pada tubuh, keberadaan hood lebih menentukan dibandingkan warna dan tanda.

Kata Kunci: Morfologi, Berbisa, Sumatera

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau

yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terletak antara dua samudera dan dua

benua. Kondisi tersebut membuat kekayaan hayati baik flora maupun faunanya

menjadi tinggi (Fauzan, 2011). Ular dapat hidup dalam berbagai bentuk relung.

Banyak jenis ular hidup pada semak- belukar, pepohonan, beberapa teresterial, hidup
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secara fossorial, di air tawar, bahkan di laut. Banyak ular yang handal memanjat

bahkan pada ranting pohon yang halus sekalipun. Jenis yang bersifat teresterial sering

kali memiliki kemampuan menggali dan bersembunyi. Semua ular memiliki

kemampuan untuk berenang, bahkan ular pada genus Chrysopelea dapat melakukan

peluncuran yang terkendali di udara. Ular memiliki makanan yang khusus, beberapa

memakan mencit atau hewan pengerat lainnya, beberapa hanya memakan siput,

cacing, katak, kadal, serangga, semut, amfibi, telur reptil atau kelelawar.

Pengamatan ular di alam liar sedikit sulit, hal ini disebabkan posisi ular yang

tinggi pada rantai makanan yang membuat jumlah individu ular lebih sedikit dari

mangsanya, sebagai tambahan mereka juga sering menghabiskan waktu bersembunyi

dalam liang dengan tujuan untuk makan atau kawin. Hampir semua jenis beraktifitas

pada senja atau malam hari. Pergerakannya yang tidak bersuara dan ketidak

mampuannya mengeluarkan suara menyebabkan ular sulit ditemukan atau didapat.

Hampir semua penemuan ular merupakan ketidak sengajaan, hal ini sangat terbukti

pada jenis-jenis yang fossorial yang sering ditemukan dibalik bebatuan atau

potongan-potongan kayu tumbang. Beberapa jenis berburu dengan menunggu

mangsanya mendekat dan dapat diam tidak bergerak selama berhari-hari, biasanya hal

ini didukung dengan penyamaran. (Malkmus et al., 2002).

Bedasarkan bukti-bukti tersebut diatas, semua ular memiliki nenek moyang

yang sama, kemudian diikuti oleh banyak adaptasi, baik bentuk tubuh ataupun tempat

hidup yang berbeda-beda. Hal ini tampak jelas dari penyebaran ular yang ada saat ini.

Redusi mata pada ular adalah suatu bukti evolusi yang perlu dicatat (Phelps,1981).

Ular berbisa dibedakan menjadi tiga famili berdasarkan jenis-jenis racunnya yaitu;

Elapidae dengan ciri–ciri mempunyai sepasang taring pada bagian depan rahang atas,

bisa ular ini menyerang saraf mangsa atau musuhnya. Salah satu jenis dari keluarga

ini adalah Naja sumatrana (Ula sanduak); Viperidae dengan ciri–ciri kepala seperti

berbentuk segitiga, bisa ular ini menyerang haemoglobin darah mangsa atau

musuhnya salah satu jenis dari famili ini adalah Tropidolaemus wagleri (Ula cantik

manih); Hidropidae, merupakan jenis ular laut dan semuanya berbisa yang dapat

menyerang jaringan otot salah satu jenis dari famili ini adalah Hydrophis elegans

(Ahmad, 2006 cit Iskandar dan Erdelen (2006).
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II. METODE PENELITIAN

A. Identifikasi sampel

Identifikasi sampel dilakukan di laboratorium menggunakan jurnal dan

buku-buku sebagai berikut ; David dan Vogel (1996); Vogel (2006); How dan

Kitchener (1997); Iskandar dan Colijn, (2001); Phelps (1981); Malkmus et al (2002);

Wuster dan Thorpe (1987);De Rooij (1917); Cox (1998); Inger dan Leviton (1991).

B. Pengukuran Morfometrik dan Deskripsi

Pengukuran morfometrik dilakukan pada setiap spesimen meliputi meristik,

numerik dan visual. Karakter yang diamati berupa panjang kepala, panjang badan,

bentuk pupil, bentuk badan, jumlah sisik lingkar badan dan lain-lain.

III. HASIL

A. Famili Colubridae

Sisik lingkar badan kurang dari 50, tidak mempunyai taring dan tidak punya

gigi pada bagian premaxillari.

1. Ahaetulla prasina prasina (Boie, 1827)

Ahaetulla prasina (Malkmus et al., 2002) (Fig.303-304,p.304), Oriental Whip

Snake (Cox et al., 1998) (p.69) Nama lokal: Ula Pucuak.

Kepala lebar, warna hijau, rostral runcing, tidak memiliki loreal pit, mata

berwarna kuning dengan bentuk pupil horizontal berwarna hitam dan sisik atas kepala

besar, ventral berwarna hijau muda. Bentuk tubuh ramping dengan sisik lingkar badan

berlunas berwarna hijau atau kuning pada bagian dorsal dengan garis-garis biru dan

hitam pada keadaan siaga, warna hijau muda pada bagian ventral, terdapat garis

ventrolateral berwarna kuning atau putih untuk spesimen berwarna kuning dikedua

sisi (Hanya pada spesimen jantan) dengan sisik berbentuk Lempeng/segi empat. Ekor

relatif panjang dengan sisik ekor berpasangan berwarna hijau pada bagian dorsal dan

hijau muda pada bagian ventral.

B. Famili Elapidae

Jumlah sisik lingkar badan kurang dari 50, mempunyai taring bisa dan bisa

bersifat neurotoxic

1. Maticora bivirgata flaviceps (Cantor, 1839)
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Maticora bivirgata flaviceps (Cantor, 1839), Blue Long Glanded Coral Snake

(Cox et al., 1998) (p.29), Nama Lokal: Tampuang Ari.

Kepala membulat berwarna merah, rostral tumpul, memiliki sisik temporal,

tidak memiliki loreal pit, tidak memiliki sisik loreal, sisik bagian atas kepala besar,

mata hitam dengan pupil bulat besar berwarna hitam pekat. Badan bulat panjang

dengan sisik berlunas berwarna hitam, bagian lateral memiliki garis biru dikedua sisi

dan bagian ventral berwarna merah dengan sisik lempeng. Tidak terdapat Sendok

pada bagian leher. Ekor berwarna merah pada bagian dorsal, bagian ventral dengan

sisik berpasangan.

2. Naja sumatranaMuller, 1887

Naja sumatrana Muller, 1887 (Malkmus et al., 2002) (Fig.371.,p.308),

Equatorial Spitting (Cobra Cox et al., 1998) (p.29), Nama Lokal: Ula Sanduak

Kepala Membulat berwarna kuning (Juvenille) atau hitam (Dewasa), rostral

tumpul, memiliki sisik pre-occular, tidak memiliki sisik loreal, tidak memiliki loreal

pit, sisik bagian atas kepala besar, memiliki sisik temporal, mata hitam dengan pupil

bulat berwarna hitam besar terdapat bercak kuning pada bagian lateral leher

bersambung hingga bagian ventral. Badan bulat panjang dengan sisik berlunas

berwarna hitam dan bagian ventral berwarna hitam kelabu dengan sisik lempeng.

Serta terdapat Sendok (Hood) pada bagian leher. Ekor berwarna hitam pada bagian

dorsal dan putih kelabu pada bagian ventral dengan sisik berpasangan.

C. Famili Viperidae

Jumlah sisik lingkarbadan kurang dari 50, memiliki taring bisa yang

bersampul dan dapat dilipat serta bisa bersifat haemotoxic.

1. Tropidolaemus wagleriWagler, 1830

Tropidolaemus wagleri Wagler, 1830,Wagler’s Pit-viper (Cox et al.,

1998)(p.23), Nama Lokal: Cantik Manih

Kepala segitiga berwarna hijau, rostral meruncing, tidak memiliki sisik

temporal, memiliki sisik loreal, memiliki loreal pit, sisik bagian atas kepala kecil dan

saling berimpitan mata berwarna kuning dengan pupil vertikal, pada bagian lateral

terdapat garis post-ocular dua warna kuning dan merah (warna merah berubah

menjadi hitam setelah dewasa). Badan gemuk pendek pada betina dan ramping pada

jantan dengan sisik berlunas berwarna hijau pada bagian dorsal dengan gelang-gelang

merah diikuti kuning (Warna merah berubah menjadi hitam setelah dewasa) pada
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spesimen betina, sedangkan pada spesimen jantan tidak didapati gelang-gelang

(Hanya ada bintik-bintik yang diisi dua warna yaitu merah dan kuning), bagian

ventral berwarna putih dengan sisik lempeng. Ekor berwarna hijau dengan bintik atau

gelang yang berwarna sama dengan bintik atau gelang yang terdapat pada badan,

ujung ekor berwarna merah bata, bagian ventral berwarna putih dengan sisik

berpasangan.

D. Famili Xenopeltidae

Jumlah sisik kurang dari 50, tidak memiliki taring bisa, tidak memiliki sisik

loreal dan sisik licin.

1. Xenopheltis unicolor (Boie, 1827)

Xenopheltis unicolor (Boie,1827) (Gambar 10):Xenopheltis unicolor (Boie,

1827) (Malkmus et al., 2002)(Fig.376,p.393): Sunbeam Snake (Cox et al.,1998) (p.16)

Vern Name Ula Kulari

Kepala memipih berwarna hitam mengkilap, rostral tumpul, memeliki sisik

temporal, tidak memiliki sisik loreal, tidak memiliki loreal pit, memiliki sisik

pre-occular, mata berwarna hitam dengan pupil bulat, sisik atas kepala besar dan

bagian ventral berwarna putih. Badan bulat panjang berwarna hitam mengkilap

dengan sisik lingkar badan halus, sedangkan bagian ventral berwarna putih dengan

sisik lempeng. Ekor berwarna hitam mengkilap pada bagian dorsal dan bagian ventral

berwarna putih dengan sisik ekor berpasangan.
Tabel 1. Perbandingan Morfologi Ular

Keterangan huruf dan simbol:
Bentuk Kepala ( BK )
T: Segitiga ( Triangular )
M: Sedang ( Medium )
R: Membulat ( Rounded )
B: Lebar ( Broad )
F: Flatenned

No Spesies PK PE PT DM PM BK ST LP BP BT BSLB BSK SL

K001
Tropidola
emus
wagleri

39 105 665 4 12 T
×

√ V St K S
&I

√

K014 Naja
sumatera 11 84 595 2,95 5,7 M √ × R Sl K L×

K018 Xenopeltis
unicolor 21 85 950 1,8 10,3 F

√ ×
R Sl Sm L×

K030
Maticora
bivirgata
flaviceps

11,9 53,7
5 495 1,4 4,2 M

√ ×
R Sl K L

×

K033 Ahaetulla
prasina

27,3
5 315 930 4,2 8,45 B √ × H Sl K L√



Prosiding Seminar Nasional Biologi Edukasi 2017 | SEMNAS Bio-Edu 1

ISSN 2579-7766 570

NN: Leher dan kepala tidak jelas terpisah ( No Neck )
Sisik Temporal ( ST )
√: Memiliki sisik temporal
×: Tidak mempunyai sisik temporal
Bentuk Rostral ( BR )
S: Tajam ( Sharp )
Bl: Tumpul ( Blunt )
L&B: Luas dan tumpul ( Large & Blunt )
Bentuk Pupil ( BP )
V: Vertikal
H: Horizontal
R: Membulat ( Rounded )
Bentuk Sisik Lingkar Badan (BSLB):
Sm: Halus (Smooth)
K: Berlunas (Keeled)
Bentuk Sisik Kepala (BSK):
S: Kecil (Small)
L: Besar (Large)
S&I: Kecil dan berlimpit(Small and Imbricated)
Keberadaan Sisik Loreal (SL):
√: Memiliki sisik temporal
×: Tidak mempunyai sisik temporal

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dinyatakan bahwa

karakter penentu dari ular berbisa adalah bentuk kepala, bentuk sisik kepala,

keberadaan sisik loreal, keberadaan hood dan bentuk sisik lingkar badan. Kepala yang

berbentuk segitiga dan memiliki sisik-sisik kepala yang kecil dan berlimpit

merupakan ciri khas dari ular berbisa dari famili Viperidae (berbisa). Pada famili

Elapidae seperti Naja sumatrana dan Calliophis bivirgata flaviceps tidak memiliki

sisik loreal begitu juga dengan ular pada famili Xenopeltidae, namun pada famili

Xenopeltidae (Tidak berbisa) sisik lingkar badannya bertipe halus/licin sedangkan

pada famili Elapidae (Berbisa) tipe sisik lingkar badannya berlunas/kasar. Pada famili

Colubidae (Tidak berbisa) semua jenis memiliki sisik loreal.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah :

1. Bentuk kepala, keberadaan sisik loreal, bentuk sisik pada tubuh, keberadaan hood

lebih menentukan dibandingkan warna dan tanda.
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2. Pada famili Elapidae seperti Naja sumatrana dan Calliophis bivirgata flaviceps

tidak memiliki sisik loreal begitu juga dengan ular pada famili Xenopeltidae,

namun pada famili Xenopeltidae (Tidak berbisa) sisik lingkar badannya bertipe

halus/licin sedangkan pada famili Elapidae (Berbisa) tipe sisik lingkar badannya

berlunas/kasar. Pada famili Colubidae (Tidak berbisa) semua jenis memiliki sisik

loreal.
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