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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan perangkat perkuliahan Anatomi

Tumbuhan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian pengembangan yang dilaksanakan

mengikuti tahap-tahap penelitian dan pengembangan dalam 10 tahap (Borg & Gall 1983). Uji

coba terbatas dilakukan pada 34 mahasiswa program studi biologi 2013/2014.  Kelayakan

perangkat diukur dari validitas isi dan konstruk, serta efektivitas dan kepraktisan. Diperoleh

hasil perangkat perkuliahan yang dikembangkan  berkategori sangat valid. Efektivitas

perangkat perkuliahan dapat dikatakan baik, ditunjukkan melalui peningkatan yang capaian

indikator kompetensi penyelesaian masalah yang  proporsinya meningkat di akhir perkuliahan.

Profil hasil belajar berupa konsep anatomi tumbuhan tergolong rendah, dengan persentase

jumlah indikator yang capaian proporsi ≥ 0,6 rata-rata dibawah 50%. Keterlaksanaan

perkuliahan menggunakan perangkat sangat baik, yaitu memperoleh skor 3,00-3,86.

Kata kunci—perangkat perkuliahan, anatomi tumbuhan, penyelesaian masalah

PENDAHULUAN

Keterampilan berpikir penyelesaian masalah merupakan bekal utama untuk memecahkan

masalah nyata dalam kehidupan, sehingga menjadi fokus pada hasil belajar siswa di semua

jenjang pendidikan [1]. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Keterampilan penyelesaian masalah yang diukur pada mahasiswa Biologi 2012-2013 yang

menempuh matakuliah Morfologi dan Anatomi Tumbuhan menunjukkan bahwa capaian

proporsi keterampilan mengidentifikasi  fakta-fakta  adalah  0,44. Keterampilan

memformulasikan pertanyaan dan mendefinisikan variabel masing-masing memperoleh

proporsi capaian 0,32; menentukan alternatif penyelesaian masalah 0,18; melakukan

penyelesaian masalah 0,19; menganalisis data 0,19, sedangkan keterampilan merumuskan

kesimpulan memperoleh proporsi jawaban benar 0,26[2]. Dengan demikian, perlu dilatihkan

keterampilan penyelesaian masalah melalui setiap perkuliahan yang ditempuh, baik perkuliahan

belajar mengajar maupun materi biologi.

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan capaian kompetensi yang cukup rendah, maka

perlu dikembangkan bahan perkuliahan berjenjang, yaitu diawali dengan perangkat yang secara

terstruktur mengajarkan keterampilan penyelesaian masalah tahap demi tahap melalui proses

scafolding yang jelas. Secara bertahap bahan perkuliahan diarahkan pada perangkat yang

terbimbing dan berujung pada perangkat yang menuntut belajar penyelesaian masalah secara

mandiri.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan selama dua tahun.  Pada

tahap ini dilakukan pengembangan bahan perkuliahan baik dengan karakteristik terstruktur,

terbimbing, maupun yang mandiri dalam memfasilitasi perolehan keterampilan penyelesaian

masalah. Tahap kedua adalah tahap uji coba atau implementasi perangkat tersebut pada

perkuliahan Anatomi Tumbuhan program studi pendidikan Biologi.Permasalahan penelitian

yang akan dikaji adalah bagaimana kelayakan perangkat yang dikembangkan, meliputi validitas,

efektivitas maupun kepraktisan bahan perkuliahan.
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Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan akumulasi dari penguasaan berpikir

tingkat tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, menciptakan [3].Suatu pandangan

yang dikenal dengan Positivee Problem Solvingyang disebut juga Apresiative Inquiry (AI)

menekankan pada keterampilan berpikir  rediscoveri dan  reorganisasi [4]. Keterampilan

berpikir tersebut termasuk dalam tingkat berpikir menciptakan.

Berdasarkan uraian pada alinea terdahulu dapat disusun keterkaitan antara keterampilan

berpikir yang ingin dicapai dengan karakteristik penyelesaian masalah yang diharapkan

padapenelitian ini, dan tertuang menjadi karakteristik bahan perkuliahan yang dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka

penelitian yang akan dilakukan ini tergolong penelitian pengembangan Borg & Gall 1983 [5].

Tahapan penelitian yang dilakukan ini merupakan tahap pertama dari dua tahap yang

direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Perangkat Perkuliahan
Perangkat perkuliahan diukur aspek validitas teoritik, yaitu pengukuran terhadap kebenaran

konsep, fakta, teori, dukungan teori maupun sistematika perangkat yang dikembangkan.

Penilaian kelayakan  dilakukan oleh para pakar terhadap bahan ajar, satuan acara perkuliahan

(SAP), dan instrumen penilaian. Bahan ajar yang dikembangkan meliputi rujukan teori dan

petunjuk aktivitas mahasiswa yang dikemas menjadi satu bagian yang utuh. Bahan ajar yang

dikembangkan terdiri dari lima topik, yaitu sel tumbuhan, jaringan tumbuhan, batang, akar dan

daun, dan diperoleh hasil sangat valid setelah divalidasi 3 orang validator pendidikan dan

validator konten materi (Tabel 1).

Validitas instrumen untuk mengukur capaian hasil belajar terkait konsep anatomi tumbuhan

juga telah diukur. Dari analisis hasil yang diperoleh dapat diidentifikasi butir-butir soal yang

valid. Butir-butir soal yang tidak valid cenderung disebabkan oleh gambar struktur anatomi

organ tumbuhan yang kurang dapat teridentifikasi. Hal tersebut akan digunakan sebagai dasar

perbaikan instrumen tersebut.

Keterampilan penyelesaian masalah diukur melalui 17 butir penilaian, sesuai dengan

keterampilan penyelesaian masalah yang dilatihkan. Melalui uji terbatas diperoleh hasil terkait

dengan validitas butir soal. Butir soal yang dikembangkan berupa butir-butir tes essay, yang

dijawab saat tes dan beberapa butir dinilai berdasarkan hasil kerja dalam bentuk laporan. Secara

keseluruhan butir-butir tes tersebut dapat diterima dan valid.

Efektivitas Perangkat Perkuliahan
Efektifitas perangkat perkuliahan diukur dari capaian hasil belajar mahasiswa  pada uji coba

terbatas. Hasil belajar yang diukur adalah penguasaan konsep Anatomi Tumbuhan dan

keterampilan berpikir penyelesaian masalah.

Profil Penguasaan Konsep
Persentase jumlah indikator kompetensi yang capaian proporsinya ≥ 0,6 masih rendah. Pada

topik sel dan jaringan mencapai 50%; batang 18,18%; akar 36,36%; daun 61,53 %. Capaian

hasil belajar yang baik pada konsep-konsep sel dan jaringan, batang, akar dan daun  dikaji

mendalam oleh kelompok-kelompok mahasiswa, yaitu mengkaji tentang berbagai pigmen baik

plastida maupun pigmen terlarut vakuola (antosianin) pada cabai, bawang merah, rhoeo



 ISSN: 1978-1520

Prosiding Semnas Hayati IV
Universitas Nusantara PGRI Kediri

266

Tabel 1. Deskripsi Kelayakan Bahan Ajar yang Dikembangkan

Aspek Skor dari 3

validator

Deskripsi Skor

A. 1.   Memfasilitasi tercapainya

tujuan penguasaan pengetahuan

mahasiswa

4 • Memungkinkan untuk pencapai kompetensi

pengetahuan terkait pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural dan metakognitif.

A. 2.   Memfasilitasi tercapainya

tujuan penguasaan proses

kognitif (keterampilan berpikir

penyelesaian masalah)

3 • Memungkinkan  pencapaian kompetensi mengenal

masalah

• Memungkinkan  pencapaian kompetensi

merencanakan penyelesaian masalah dan

mengumpulkan data

• Memungkinkan  pencapaian kompetensi

menganalisis hasil

• Memungkinkan  pencapaian kompetensi

melakukan evaluasi dan refleksi

• Memungkinkan  pencapai kompetensi

mengembangkan tindakan inovatif

B.1.  Identifikasi Masalah 4 • Memungkinkan peserta didik untuk

mengidentifikasi fakta

• Memungkinkan peserta didik menentukan variabel

tertentu sebagai dasar

• Memungkinkan peserta didik mengidentifikasi

fakta berdasarkan  variabel yang dipilih

B.2. Perumusan Masalah 4 • Memungkinkan peserta memformulasikan masalah

yang mengkaitkan antara dua variabel

• Memungkinkan peserta didik untuk

memformulasikan masalah dalam bentuk

pernyataan

• Memungkinkan peserta didik untuk

memformulasikan masalah dalam bentuk

pertanyaan

B.3.  Merencanakan

Penyelesaian Masalah  dan

Mengumpulkan data

4 • Memungkinkan untuk melatihkan merumuskan

hipotesis

• Memungkinkan untuk melatihkan mengidentifikasi

variabel

• Memungkinkan untuk melatihkan

• menentukan  munculnya  peluang (alternatif)

penyelesaian masalah

• Memungkinkan untuk melatihkan melakukan

penyelesaian masalah

B. 4. Analisis hasil 4 • Memfasilitasi aktifitas menyajikan data secara

sistematis

• Memfasilitasi aktifitas menjelaskan hubungan

sebab akibat antara variabel-variabel yang diamati

• Memfasilitasi aktifitas memberikan pemaknaan

hasil yang diperoleh pada konteks yang lebih luas

B.5. Simpulan dan refleksi 3 • Memungkinkan mahasiswa untuk merumuskan

kesimpulan

• Memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi

keterlaksanaan perencanaan yang dibuat

• Memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi

tahapan proses penyelesaian masalah dalam

perkuliahan

B.6. Pengembangkan ide

inovatif

3 • Memfasilitasi mahasiswa untuk merumuskan

gagasan memilih topik botani dengan

penyelesaian masalah.
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• Memfasilitasi mahasiswa untuk merumuskan

gagasan tentang spesimen yang digunakan dalam

pembelajaran

C. Aspek kebahasaan 3 • Menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

• Mudah dipahami dan tidak menimbulkan

penafsiran ganda

• Penulisan nama ilmiah ditulis menurut pedoman

penulisan yang benar

D. Aspek kegrafikaan 3 • Ukuran bahan ajar mudah dibawa dan dibaca

• Desain kulit bahan ajar mencerminkan isi LKM

serta mempunyai nilai motivatif

• Iilustrasi atau gambar relevan dengan konsep yang

dipaparkan melalui narasi, menarik dan

mempunyai nilai motivatif

• Tipografi, meliputi ukuran huruf, jenis huruf,

margin, dan tata letak yang seimbang dan menarik

untuk dibaca.

discolor, dan buah mengkudu. Konsep senyawa ergastik dikaji pada spesimen buah jagung,

padi, kacang hijau, daun begonia. Konsep dinding primer dan sekunder dikaji pada endokarp

kelapa. Konsep aerenkim, sklerenkim, epidermis beserta derivatnya banyak dikaji melalui

beragam spesimen tangkai daun eceng gondok, daun waru, daun sukun, daun nangka, vernonia,

Mirabilis jalapa, Bougenvile, Cucurbitaceae. Proporsi capaian kurang dari 0,6 tampak pada

konsep berkas pembuluh, yang hanya dikaji dari spesimen batang Mirabilis jalapa saja,

demikian juga kajian tentang noktah hanya mengacu pada fakta pada endokarp kelapa saja.

Perolehan konsep yang kurang baik terkait berkas pembuluh mempengaruhi kemampuan

mahasiswa mengidentifikasi dan mendeskripsikan berkas pembuluh pada organ batang dan

akar, meskipun spesimen yang dipilih oleh mahasiswa cukup beragam. Hal yang berlawanan

tampak pada penguasan konsep yang baik terkait konsep plastida, senyawa ergastik dan

epidermis pada topik sel dan jaringan, maka penguasaan konsep tersebut dan kemampuan

mahasiswa mengidentifikasi, mendeskripsikan derivat epidermis di daun juga baik.

Penguasaan konsep yang baik terkait dengan banyaknya fakta yang dikaji, yang berarti

untuk menguasai suatu konsep diperlukan banyak elaborasi dari banyak fakta. Fakta-fakta

tersebut sangat bermakna karena mahasiswa mengkaji fenomena dan merumuskan

permasalahan pada tingkat kognisi yang sedikit lebih tinggi dari tingkat kognisi yang dimiliki,

dan hal tersebut dilakukan melalui diskusi dengan teman-teman sebaya dalam kelompok, sesuai

dengan konsep zona perkembangan proksimal (zone of proximal development)[6].

Perkuliahan yang dilaksanakan dibangun dari permasalahan yang diangkat sendiri oleh

mahasiswa berdasarkan arahan permasalahan yang disajikan oleh dosen, sehingga dapat

membangun keterkaitan antara lingkungan siswa, keyakinan pribadi dan perilaku siswa sesuai

denga Konsep Reciprocal Causation[6].

Profil Penguasaan keterampilan Penyelesaian Masalah
Capaian hasil belajar ini diukur dari proporsi jawaban benar butir soal yang mengacu pada

indikator soal. Hasil postes yang diperoleh dibandingkan dengan pretes untuk tiap indikator

(Tabel 2). Tujuh keterampilan penyelesaian masalah yang proporsi capaian hasil belajarnya

kurang dari 0,6. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keterampilan metakognitif mahasiswa

masih kurang, ataupun proses mengembangkan keterampilan metakognitif belum optimal

dikembangkan melalui proses  pemagangan kognitif [7].  Pada fase ini kurang ditekankan agar

mahasiswa  melakukan refleksi terhadap aktivitas penyelesaian masalah yang telah dilakukan.

Refleksi ini difokuskan untuk mencermati keunggulan atau kelebihan yang telah dilakukan

dalam kelompok, sehingga lebih tepat disebut kegiatan apresiasi. Dapat juga dijelaskan bahwa
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hal tersebut terjadi karena mahasiswa belum mampu menerapkan  pengetahuan tentang strategi

belajar penyelesaian masalah yang efektif, serta tahu bagaimana dan kapan menerapkan hal-hal

yang berhasil diapresiasi.

Tabel 2. Capaian proporsi tiap indikator soal
Indikator

Keterampilan

Penyelesaian

Masalah

Indikator Soal

Capaian Proporsi

Pretest Postest

Mengidentifikasi

fakta

Disajikan gambar sayatan melintang organ tumbuhan, mahasiswa

dapat mengidentifikasi fakta.
0,62 0,88

Disajikan  uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

mengidentifikasi fakta yang relevan.
0,63 0,83

Memformulasikan

pertanyaan

Disajikan uraian tentang sebuah eksperimen, mahasiswa dapat

menentukan rumusan pertanyaan yang relevan.
0,59 0,97

Disajikan sebuah fakta, mahasiswa dapat menentukan rumusan

pertanyaan yang relevan.
0,71 0,91

Disajikan  uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

menentukan  pertanyaan yang relevan.
0,77 0,79

Berdasarkan uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa mampu

memformulasikan pertanyaan
0,64 0,67

Merumuskan

jawaban sementara

Disajikan uraian tentang sebuah eksperimen, mahasiswa dapat

menentukan rumusan hipotesis  yang relevan.
0,56 0,85

Mengidentifikasi

faktor-faktor yang

terkait

Disajikan uraian tentang sebuah eksperimen, mahasiswa dapat

mengidentifikasi  variabel dalam eksperimen tersebut.
0,91 0,79

Berdasarkan uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

mengidentifikasi variabel  yang relevan dengan pertanyaan yang

dirumuskan.

0,42 0,65

Mendefinisikan

faktor-faktor yang

terkait

Disajikan uraian tentang sebuah eksperimen, mahasiswa dapat

menentukan definisi variabel penelitian yang relevan.
0,50 0,91

Berdasarkan uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

mendefinisikan variabel yang relevan dengan pertanyaan yang

dirumuskan

0,15 0,74

Mmenentukan

akternatif

penyelesaian

masalah

Disajikan uraian tentang sebuah eksperimen, mahasiswa dapat

menentukan akternatif penyelesaian masalah yang relevan.
0,59 0,91

Disajikan sebuah hipotesis penelitian, mahasiswa dapat

menentukan penyelesaian masalah yang mungkin.
0,91 0,94

Disajikan sebuah gagasan, mahasiswa dapat menentukan alternatif

penyelesaian masalah yang relevan.
0,26 0,94

Berdasarkan uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

menuliskan alternatif-alternatif penyelesaaian masalah yang

mungkin

0,09 0,66

Analisis hasil Disajikan data hasil penelitian dalam bentuk grafik, mahasiswa

dapat membaca data dengan  logis.
0,82 0,97

Disajikan sebuah data penelitian dalam bentuk tabel, mahasiswa

dapat

menentukan  garafik yang relevan

0,62 0,82

Menyimpulkan Disajikan data dalam bentuk grafik, mahasiswa dapat menentukan

kesimpulan yang relevan.
0,68 0,70

Disajikan sebuah gambar terkait suatu  penelitian, mahasiswa dapat

menentukan  kesimpulan yang relevan
0,76 0,97

Disajikan data sebuah penelitian dalam bentuk grafik, mahasiswa

dapat menentukan kesimpulan yang relevan.
0,53 0,97

Menyusun

rancangan kerja

Berdasarkan uraian tentang sebuah penelitian, mahasiswa dapat

membuat rancangan penyelesaian masalah yang mungkin.
0,14 0,71
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Keseluruhan hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pengelolaan perkuliahan

berbasis penyelesaian masalah tersebut dapat membekali penguasaan konsep sel dan jaringan,

sekaligus membekali keterampilan penyelesaian masalah. Dua hasil belajar tersebut saling

terkait, karena pada hakekatnya kemampuan menyelesaikan masalah merupakan akumulasi dari

penguasaan berpikir tingkat tinggi yang meliputi menganalisis, mengevaluasi, menciptakan

[3].Suatu pandangan yang dikenal dengan Positivee Problem Solvingyang disebut juga

Apresiative Inquiry (AI) menekankan pada keterampilan berpikir  rediscoveri dan  reorganisasi

[4]. Keterampilan berpikir tersebut termasuk dalam tingkat berpikir menciptakan.

Keterampilan berpikir penyelesaian masalah terdiri dari mengajukan pertanyaan,

mendefinisikan istilah, menilai fakta, menganalisis berbagai asumsi dan bias, yaitu keyakinan

yang diterima begitu saja tanpa dipertanyakan kembali, menghindari penalaran yang emosional,

melakukan peninjauan lebih dalam untuk menghindari generalisasi yang tidak tepat,

mempertimbangkan berbagai interpretasi lain, mentolerir ketidakpastian, serta

mempertimbangkan munculnya berbagai peluang [8].

Beberapa kekurangan pada capaian hasil belajar tersebut dikarenakan kurang intensnya

mahasiswa menggali pengalaman mengeksplorasi fenomena-fenomena tersebut. Keterampilan

berpikir penyelesaian masalah yang masih harus ditingkatkan terkait denga tingkat berpikir

tertinggi, yang mengedepankan berpikir pada level metakognitif untuk dapat menciptakan ide-

ide inovatif dari proses yang dialami. Hal tersebut juga menandakan bahwa proses modeling

belum berjalan efektif pada pembelajaran topik sel dan jaringan.

Selama penyajian topik anatomi yang terdiri dari 4 topik yaitu sel dan jaringan, organ

batang, organ akar dan organ daun diperoleh fakta bahwa proporsi hasil belajar yang dicapai

semakin tinggi, yang berarti semakin lama pengalaman mahasiswa belajar melalui penyelesaian

masalah, maka semakin banyak mahasiswa yang mampu merumuskan ide inovatif yang relevan

dengan fenomena yang dikaji.

Berpijak pada teori kognitif-sosial, bahwa belajar adalah pemodelan, penguatan pada

model dan pemprosesan kognitif siswa terhadap pemodelan tersebut [6], maka penerapan

strategi perkuliahan yang berulang dari topik sel dan jaringan, batang, akar serta daun dapat

dipandang sebagai pemodelan dalam mempelajari fenomena anatomi tumbuhan. Dimungkinkan

mahasiswa mengevaluasi dan mengapresiasi langkah-langkah penyelesaian masalah untuk dapat

merencanakan bagaimana mempelajari fenomena anatomi tumbuhan melalui penyelesaian

masalah melalui konteks materi yang relevan, seperti yang dilatihkan melalui Appreciative

Inquiry (AI) [4]. Appreciative Inquiry memungkinkan munculnya ide-ide dan pengembangan

konsep yang dipelajari. Hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu ditambahkan pada strategi

pembelajaran penyelesaian masalah yang lebih ditandai oleh pengulangan konsep daripada

pemunculan ide atau konsep baru [9].

SIMPULAN

Perangkat perkuliahan yang dikembangkan tergolong layak untuk digunakan: termasuk kategori

sangat valid. Namun, perangkat dapat dikatakan kurang efektiv ditunjang dari profil capaian

hasil belajar berupa konsep anatomi tumbuhan tergolong rendah (persentase jumlah indikator

dengan capaian proporsi ≥ 0,6 rata-rata dibawah 50%). Efektivitas perangkat perkuliahan untuk

melatihkan keterampilan penyelesaian masalah dapat dikatakan baik, ditunjukkan melalui

peningkatan yang capaian proporsi di akhir perkuliahan.
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