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ABSTRAK
PENGEMBANGAN PROTOTIPE
BUKU PANDUAN PRAKTIKUM SIFAT-SIFAT DAN PENJERNIHAN AIR
DALAM KONTEKS EMPOWERING MASYARAKAT MENTAWAI
UNTUK ANAK USIA 9-12 TAHUN
Agustinus Aris
Universitas Sanata Dharma
2016
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang berawal dari
adanya potensi dan masalah terkait dengan kondisi air di Sikabaluan-Mentawai.
Potensi yang peneliti soroti adalah air bersih sangat bermanfaat bagi kehidupan.
Masalah yang peneliti lihat: air di Sikabaluan cenderung asin dan keruh sehingga
masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian untuk
mengembangkan “Prototipe buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air
dalam konteks empowering masyarakat Mentawai untuk anak usia 9-12”. Prototipe
tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana empowering untuk membantu
anak usia 9-12 tahun memiliki persepsi tentang pentingnya menjernihkan air.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and
Development atau R&D). Penelitian ini menggunakan tujuh langkah menurut
Sugiyono yang meliputi (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, dan (7) revisi akhir
produk. Tujuan penelitian ini adalah menguraikan prosedur pengembangan prototipe
buku panduan praktikum, serta mendeskripsikan kualitas prototipe buku panduan
praktikum dapat membantu anak usia 9-12 tahun memiliki persepsi tentang
pentingnya menjernihkan air. Prototipe buku panduan telah divalidasi oleh seorang
validator dengan memberi nilai 50 (sangat baik), sehingga layak digunakan.
Uji coba terbatas dilakukan peneliti dengan melakukan percobaan “Destilasi
Air Sederhana” kepada 23 anak di SD Fransiskus Sikabaluan. Hasil uji coba: 22
anak (95.65%) menulis jika buku panduan praktikum membantu mereka memiliki
persepsi tentang pentingnya menjernihkan air. Dengan demikian prototipe buku
panduan tersebut dapat dijadikan sarana untuk melakukan pendidikan cinta
lingkungan/empowering.
Kata kunci: pengembangan, air, buku panduan praktikum, empowering.
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ABSTRACT
Aris, Agustinus. 2016. Developing a Prototype of Lab Guide Books of Properties and
Water Purification for Children Aged 9-12 Years in whithin the Context of
Empowering Mentawai Society. Thesis. Yogyakarta: Elementary School
Teachers Study Program of Sanata Dharma University.
This research was a research and development that condition from the
potential and problems of the water in Sikabaluan-Mentawai. Researchers highlight
the potential that clean water is very useful in life. The problem that researchers saw:
the water in Sikabaluan tend salty and murky so that society finds it difficult to get
clean of water to meet the needs of life in everyday. Therefore, researchers are
encouraged to conduct research to develop "prototipe of lab guide books of properties
and water purification in the empowering context of the Mentawai people for children
aged 9-12 years". The prototype can be used as one means of empowering to help
children aged 9-12 years to have a perception about the importance to purificate of
water.
This research was a research and development (Research and Development or
R & D). This research uses a seven-step according Sugiyono which includes (1) the
potentials and problems, (2) data collection, (3) the design of the product, (4) design
validation, (5) design revisions, (6) test the product, and (7 ) revision of the final
product. The purpose of this research is to describe the procedures manual lab
prototype development, and to describe the quality of the prototype lab guide books
can help children aged 9-12 years have a perception about the importance to
purificate of water. Prototype guidebooks have been validated by a validator by
giving a score of 50 (very good), so as to be feasible to use.
Limited trial conducted by researchers to conduct experiments "The Simple
Distilation of Water" to 23 children in Francis Elementary School of Sikabaluan. The
test result: 22 children (95.65%) write if lab guide books to help them have a
perception about the importance to clear of water. Thus prototype guide books can be
used as a means to make love of environmental education/empowering.
Keywords: development, water, lab guide book, empowering.
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BAB I
PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3)
tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) definisi operasional, (6) spesifikasi
produk yang diharapkan.
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera
Barat. Ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tua Pejat. Mentawai berada
pada jarak 150 km di lepas pantai Pulau Sumatera, terdiri dari 323 pulau yang
kesemuanya diklasifikasikan sebagai pulau-pulau kecil, di antara pulau-pulau tersebut
terdapat empat pulau utama yaitu Siberut dengan luas 4.030 km², diikuti Sipora,
Pagai Utara dan Pagai Selatan (BPS dan BAPEDA 2003 dalam Hermawati 2007: 3).
Siberut merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Mentawai, jaraknya lebih dari
seratus kilometer sebelah barat pantai Sumatera Barat. Ada beberapa kecamatan di
Siberut, antara lain: Kecamatan Siberut Selatan dengan ibukota Muara Siberut,
Kecamatan Siberut Utara dengan ibukota Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut
Tengah dengan ibukota Saibi, Kecamatan Siberut Barat dengan ibukota Simalegi
Betaet, dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan ibukota Peipei.
Penelitian ini dilakukan di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara. Pemukiman
masyarakat Sikabaluan berada di sekitar pantai dan berawa-rawa. Kondisi air di
Sikabaluan cenderung asin dan keruh sehingga masyarakat sulit mendapatkan air
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bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Air bersih yang selama ini mereka
andalkan adalah dengan cara menampung air hujan. Namun, jika curah hujan kurang
maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk
kebutuhan sehari-hari. Pengamatan peneliti diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa
Sikabaluan, Junaidi Sakerebau (Mentawaikita.com/7/6/2016) bahwa Sikabaluan
merupakan desa yang sulit sumber air bersih, untuk mendapatkan air minum pada
umumnya warga menampung air hujan.
Penyebab terjadinya krisis air bersih karena faktor alam dan didukung oleh
letak geografis daerah Sikabaluan yang berada dekat pantai, serta tekstur tanah yang
terdiri dari rawa-rawa yang menyebabkan air menjadi keruh dan asin. Menurut
Dahuri, dkk dalam Alikodra (2012: 166), dinamika perairan wilayah pesisir sangat
kompleks, karena adanya sirkulasi massa air, percampuran, sedimentasi, erosi, dan
naiknya massa air laut dari suatu lapisan permukaan (upwelling) . Air dinyatakan
tercemar bila jumlah atau jenis bahan-bahan yang terlarut didalamnya dapat
merugikan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau merusak lingkungan.
Sedangkan air yang bau dan keruh karena disebabkan oleh sejumlah zat-zat warna
yang terlarut di dalam air sehingga menyebabkan air menjadi keruh dan berbau. Air
adalah zat terlarut yang baik, air lebih mudah melarutkan berbagai macam zat padat
dibanding cairan (Tim Penyusun dan Penerbit Ensiklopedia IPTEK, 2007: 452). Hal
tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh bila air keruh dan asin tersebut
dikonsumsi.
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Bahaya bila mengkonsumsi air kotor bagi masyarakat dapat menyebabkan
penyakit kulit dan sakit perut. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’ (no.
29/2015: 23), penyakit yang berhubungan dengan air, banyak ditemukan di antara
mereka, termasuk yang disebabkan oleh mikro-organisme dan zat kimia. Disentri dan
kolera, yang terkait dengan layanan higenis dan persediaan air yang tidak aman
menjadi penyebab signifikan penderitaan dan kematian bayi. Peran penting air
sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan makhluk hidup, masyarakat perlu
mengetahui manfaat air bagi kehidupan.
Manfaat air bersih bagi masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi
kehidupan sehari-hari. Air bersih dapat digunakan untuk memasak makanan, untuk
kebutuhan air minum, dan untuk mandi serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Paus
Fransisikus dalam ensiklik Laudato Si’ (no. 28/2015: 22) menyatakan bahwa air
minum segar merupakan topik yang paling penting, karena sangat dibutuhkan untuk
kehidupan manusia dan untuk mendukung ekosistem di daratan dan perairan. Akses
ke air minum yang aman merupakan hak asasi manusia yang dasariah dan universal,
karena sangat menentukan untuk kelangsungan hidup manusia dan dengan demikian,
merupakan syarat untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya. Menurut Tristanto
(2015: 27) bahwa manusia pun memanfaatkan air, tidak hanya sebagai sumber
makanan, tetapi sebagai penunjang kehidupan manusia yang lainnya, misalnya dalam
membentuk

kebudayaan

manusia.

Semua

itu

manusia

lakukan

untuk

mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, manfaat air bersih dan bahaya
mengkonsumsi air kotor kiranya perlu disadari dan dipahami oleh anak dan guru.
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Kesadaran masyarakat Sikabaluan tentang pentingnya air bersih sudah mulai
tumbuh, di beberapa tempat terlihat ada tempat penampung air hujan untuk
kepentingan masyarakat. Selama ini, air hujan yang tertampung tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat Sikabaluan. Oleh karena itu
kemampuan mengolah air rawa-rawa yang asin dan keruh untuk menjadi air bersih
(penjernihan air) sangatlah dibutuhkan.
Berdasarkan gagasan tersebut, peneliti mencari data-data awal tentang
pemahaman guru dan anak usia 9-12 tahun di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai: (1) Manfaat air bersih bagi masyarakat Sikabaluan,
Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, (2) Bahaya air kotor bagi
masyarakat Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai,
(3) Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu dalam proses
penjernihan air (Penyulingan air), (4) Sarana yang diperlukan untuk menyadarkan
(empowering) pentingnya penjernihan air. Data-data tersebut peneliti peroleh melalui
pembagian angket kepada guru dan anak-anak usia 9-12 tahun di Sikabaluan,
Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data-data awal peneliti
gali dengan cara membagikan kuesioner.
Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti dapatkan dari 23 anak kelas IV-V
SD St.Frasiskus Sikabaluan pada Februari 2015 adalah: 75% anak mengetahui
bahaya air kotor, 85% anak mengetahui pentingnya menjernihkan air, 90% anak
menjawab bahwa air bersih merupakan barang mahal, 95% menjawab memerlukan
buku panduan tentang praktikum sifat-sifat dan penjernihan air.
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Hasil kuesioner yang dibagikan kepada 14 guru di SD Fransiskus Sikabaluan
adalah 42.86% guru yang menjawab air merupakan barang mahal di Sikabaluan,
92.86% guru mengatakan memerlukan buku panduan tentang pratikum penjernihan
air, 100% guru mengatakan mengetahui bahaya mengkonsumsi air kotor dan tentang
pentingnya manfaat air bersih bagi masyarakat.
Data-data tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk mengembangkan:
“Buku Panduan Pratikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air”. Prototipe buku panduan
tersebut dapat dijadikan panduan supaya anak memiliki kebiasaan untuk menyadari
pentingnya penjernihan air sedini mungkin. Dengan demikian anak-anak di daerah
tersebut dapat menjadi generasi pembaharu yang sungguh memahami pentingnya
memiliki kebiasaan menjernihkan air. Prototipe buku yang peneliti kembangkan
merupakan perwujudan dari tanggungjawab peneliti sebagai warga masyarakat yang
ingin mensosialisasikan pentingnya menjernihkan air di Sikabaluan. Oleh karena itu
penelitian ini berjudul “Pengembangan Prototipe Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat
dan Penjernihan Air dalam Konteks Empowering Masyarakat Mentawai untuk Anak
Usia 9-12 Tahun.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1.2.1 Bagaimana langkah-langkah atau prosedur pengembangan prototipe
buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air dalam konteks
empowering masyarakat Mentawai untuk Anak Usia 9-12 Tahun?
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1.2.2 Bagaimana deskripsi kualitas prototipe buku panduan praktikum dapat
membantu anak usia 9-12 tahun memiliki persepsi tentang pentingnya
menjernihkan air?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian pengembangan prototipe buku panduan praktikum
tentang sifat-sifat dan penjernihan air dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.3.1 Mendeskripsikan

langkah-langkah

pengembangan

prototipe

buku

panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air dalam konteks
empowering masyarakat Mentawai untuk anak-anak usia 9-12.
1.3.2 Mendeskripsikan

kualitas prototipe buku panduan praktikum dapat

membantu anak usia 9-12 tahun memiliki persepsi tentang pentingnya
menjernihkan air.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktikum
tentang sifat-sifat dan penjernihan air.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Peneliti
Mampu melakukan penelitian pengembangan dengan menghasilkan
prototipe berupa buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air.
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2. Guru
Guru mendapatkan salah satu sarana berupa buku panduan praktikum
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas 4-6 SD agar
anak dapat memahami sifat-sifat dan penjernihan air.
3. Anak-anak
Mendapatkan salah satu sumber panduan untuk melakukan praktikum
sifat-sifat dan penjernihan air.
1.5 Definisi Operasional
1.5.1 Prototipe
Prototipe adalah model yang mula-mula (model asli) yang menjadi
contoh; contoh baku; contoh khas. Prototipe merupakan model
reperesentasi aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan pada
produk akhir.
1.5.2 Buku Panduan Praktikum
Buku Panduan Praktikum adalah unit kecil yang berisi langkah-langkah
kegiatan percobaan yang dapat dilakukan oleh guru maupun anak-anak
untuk melakukan percobaan sederhana.
1.5.3 Penjernihan Air
Penjernihan air adalah proses atau cara membuat air jernih atau
menjernihkan.
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1.5.4 Anak Usia 9-12 Tahun
Anak-anak anak usia 9-12 tahun adalah anak yang sudah mampu
menyelesaikan masalah konkret, menjadi lebih ilmiah berpikir, dan sudah
mengembangkan kepedulian tentang isu-isu sosial.
1.5.5 Empowering
Empowering/pemberdayaan adalah upaya memandirikan masyarakat
untuk peduli terhadap permasalahan di lingkungannya serta bersedia
melakukan aktivitas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
1.6 Spesifikasi Produk yang Diharapkan
Spesifikasi produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
1.6.1 Prototipe buku panduan praktikum untuk anak usia 9-12 tahun.
1.6.2 Prototipe buku panduan praktikum terdiri dari cover, kata pengantar,
daftar isi, sebelas kegiatan praktikum, gambar, rangkuman, refleksi, dan
sumber kepustakaan.
1.6.3 Prototipe buku panduan terdiri atas sebelas kegiatan percobaan. Sebelas
kegiatan praktikum

yang terdapat di dalam buku panduan adalah

tentang: (1) Percobaan A:“Kemana Perginya Air”, (2) Percobaan
B:“Pipa dari Tangkai Selederi”, (3) Percobaan C:“Benda yang Larut
dan Tidak Larut dalam Air”, (4) Percobaan D:“Larutan Jenuh”, (5)
Percobaan E:“Darimana Datangnya Air”, (6) Percobaan F:“Rahasia
Hujan”, (7) Percobaan G:“Bahan yang Terlarut di dalam Air”, (8)
Percobaan H:“Uji Kandungan Asam dan Basah dalam Air”, (9)
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Percobaan I:“Penyaringan Air dengan Media Botol Bekas”, (10)
Percobaan J:“Destilasi Air Sederhana”, (11) Percobaan K:“Penyaringan
Air Sederhana”.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan diuraikan (1) kajian pustaka, (2) penelitian yang relevan,
dan (3) kerangka berpikir.
2.1 KAJIAN PUSTAKA
2.1.1

Kepulauan Mentawai
Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera

Barat. Ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tua Pejat. Mentawai berada
pada jarak 150 km di lepas pantai Pulau Sumatera, terdiri dari 323 pulau yang
kesemuanya diklasifikasikan sebagai pulau-pulau kecil, di antara pulau-pulau tersebut
terdapat empat pulau utama yaitu Siberut dengan luas 4.030 km², diikuti Sipora,
Pagai Utara dan Pagai Selatan BPS dan BAPEDA 2003 (dalam Hernawati, 2007: 3).
Siberut merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Mentawai, jaraknya lebih dari
seratus kilometer sebelah barat pantai Sumatera Barat. Siberut terdapat beberapa
kecamatan di antaranya adalah Kecamatan Siberut Selatan dengan ibukota Muara
Siberut, Kecamatan Siberut Utara dengan ibukota Muara Sikabaluan, Kecamatan
Siberut Tengah dengan ibukota Saibi, Kecamatan Siberut Barat dengan ibukota
Simalegi Betaet, dan Kecamatan Siberut Barat Daya dengan ibukota Peipei.
Penelitian ini dilakukan di Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara.
Sikabaluan merupakan pusat salah satu kecamatan di Siberut Utara yang
letaknya tidak jauh dari tepi pantai dan berawa-rawa. Kondisi air di Sikabaluan
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cenderung asin dan keruh sehingga masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk
kebutuhan hidup sehari-hari. Air bersih yang selama ini mereka andalkan adalah
dengan cara menampung air hujan. Apabila curah hujan kurang, maka masyarakat
mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Sikabaluan, Junaidi
Sakerebau (Mentawaikita.com/7/6/2016) bahwa Sikabaluan merupakan desa yang
sulit sumber air bersih, untuk mendapatkan air minum pada umumnya warga
menampung air hujan.
2.1.1.1 Geografis Sikabaluan
Sikabaluan terdiri dari beberapa dusun yang berada dekat pantai yang terletak
di kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai; dengan ibukotanya
adalah Muara Sikabaluan, serta memiliki tekstur tanah berawa-rawa. Menurut Kamus
Bahasa Indonesia (2008: 545) rawa-rawa adalah tanah yang rendah digenangi air.
Tanah berawa-rawa adalah: lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terusmenerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri
khusus secara fisika, kimiawi dan biologis. Menurut Subagyo (2006: 2) lahan rawa
adalah lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yangpanjang dalam setahun,
selalu jenuh air (saturated) atau tergenang (waterlogged) air dangkal.
Menurut Wibowo dan Suyatno 1997 (dalam Subagyo (2006: 3), rawa-rawa
dapat dibagi menjadi rawa pedalaman dan rawa pantai. Rawa pedalaman adalah
pasang surut air tawar yang terjadi di wilayah rawa ke arah hulu sungai. Wilayahnya
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masih termasuk daerah aliran sungai bagian bawah, namun posisinya lebih ke dalam
ke arah daratan, atau ke arah hulu sungai. Di wilayah ini energi sungai, berupa
gerakan aliran sungai ke arah laut, bertemu dengan energi pasang surut yang
umumnya terjadi dua kali dalam sehari. Karena wilayahnya sudah berada di luar
pengaruh air asin, yang dominan adalah pengaruh air-tawar (fresh-water) dari sungai
sendiri. Walaupun begitu, energi pasang surut masih cukup dominan, yang ditandai
oleh masih adanya gerakan air pasang dan air surut di sungai.
Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di kawasan rawa pasang surut air
asin/payau terdapat di bagian daratan yang bersambungan dengan laut, khususnya di
muara sungai besar, dan pulau-pulau delta di wilayah dekat muara sungai besar.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar (2011: 449) rawa adalah tanah yang
rendah, umumnya di daerah pantai dan digenangi air. Di bagian pantai ini, dimana
pengaruh pasang surut air asin/laut masih sangat kuat, sering kali disebut sebagai
“tidal wetlands”, yakni lahan basah yang dipengaruhi langsung oleh pasang surut air
laut. Wilayah ini, karena pengaruh air laut atau air payau, tanahnya mengandung
kadar garam yang tinggi, dikategorikan sebagai tipologi lahan salin, dan air bersih
sangat sulit untuk didapatkan.
Berdasarkan kedua jenis rawa tersebut, lahan rawa dapat dikatakan sebagai
lahan yang mendapatkan pengaruh pasang surut air laut atau sungai sekitarnya. Jenis
tanah yang berawa-rawa tersebut berpengaruh pada kualitas kejernihan air di sekitar
kawasan rawa-rawa tersebut. Lokasi gerografis Sikabaluan yang terletak di dekat
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pantai dan tekstur tanah yang berawa-rawa telah berdampak pada air. Air tidak dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, peneliti
terdorong untuk melakukan penelitian pengembangan. Penelitian tersebut bertujuan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya air bersih
dalam kebutuhan hidup sehari-hari melalui buku panduan praktikum sifat-sifat dan
penjernihan air.
2.1.1.2 Latar Belakang Mata Pencaharian
Penduduk Mentawai lebih memilih tinggal baik di pedalaman maupun di
pesisir pantai dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Penduduk yang tinggal di pedalaman memiliki mata pencaharian sebagai
petani dan peternak. Penduduk bertani dengan cara menanam sagu, ubi, keladi,
pisang, tebu tanaman obat-obatan, kakau, manau, dan nilam. Sagu dan tunas keladi
tumbuh dengan pesat di rawa-rawa dapat dibudidayakan petani tanpa memerlukan
perawatan secara intensif (Darmanto, 2009: 145). Tanaman yang lain juga ditanam
untuk menghasilkan uang adalah pohon kelapa dan cengkeh. Selain itu, disela
kesibukkannya bercocok tanam, penduduk juga memiliki kebiasaan berburu hewan.
Hewan-hewan yang diburu adalah babi, rusa, burung dan monyet. Peralatan berburu
yang biasa digunakan adalah busur dan panah yang terbuat dari kayu dan dilumuri
dengan ramuan racun terbuat dari dedaunan.
Hewan ternak yang biasanya dipelihara penduduk adalah babi. Hewan
tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun dipelihara oleh penduduk karena lebih
mudah dipelihara dan mudah ditemukan di Mentawai. Menurut Hernawati, (2007:
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121-122) beternak babi merupakan aktivitas atau pekerjaan yang sangat penting
dalam kehidupan masyarakat Mentawai, selain sebagai sumber protein, ternak babi
juga memiliki peran yang sangat penting dalam upacara atau ritual-ritual adat,
sebagai mas kawin dan pembayar denda (tulou), bagi kaum laki-laki, beternak babi
merupakan suatu kebanggaan sebab semakin banyak jumlah babi yang dimiliki, maka
akan semakin menambah kebanggaan bagi mereka. Selain itu, mereka juga
memelihara ayam sebagai hewan ternak mereka. Hal ini karena sumber makanan
hewan-hewan tersebut mudah ditemukan di Mentawai. Makanan babi adalah sagu
mentah, sedangkan untuk pakan ternak ayam adalah sagu dan kelapa yang sudah
diparut dan dicampur dengan sedikit air agar tidak kering.
Penduduk yang bermukim di sekitar pantai memiliki mata pencaharian
sebagai nelayan. Menangkap ikan, udang, kepiting dan biota laut lainnya yang dapat
dikonsumsi dan dijual ke pasar untuk mendapatkan uang. Pada umumnya para
nelayan lebih sering menangkap ikan dari pada udang, karena ikan mudah ditemukan
sementara udang hanya dapat ditemukan pada saat musimnya tiba.
Penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak dan nelayan; memerlukan air
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya air yang tersedia tidak jernih
sehingga mereka menampung air hujan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, kemampuan untuk dapat menjernihkan air perlu disosialisasikan
kepada masyarakat yang memiliki latar belakang sebagai petani, peternak dan
nelayan.
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2.1.1.3 Religiusitas Masyarakat Mentawai
Masyarakat Mentawai, dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani,
peternak maupun nelayan, masyarakat Mentawai masih memiliki beberapa tradisi
untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada alam. Alam diyakini
“dihuni” oleh roh. Menurut Schefold (dalam Darmanto, 2009: 135), masyarakat
Mentawai memiliki empat pemahaman tentang roh yaitu: (1) Roh yang ada di tubuh
manusia atau mahkluk hidup (Simagre); (2) roh yang telah meninggalkan tubuh
manusia atau benda mati (Ketcat); (3) kumpulan roh-roh leluhur orang Mentawai
yang meninggal, masih hidup seperti manusia tetapi dalam dimensi yang berbeda
secara umum (Ukkui) biasanya roh ini suka mendiami alam; (4) roh jahat yang
berasal dari daging dan tulang orang mati (Pitto’). Penghormatan yang dilakukan oleh
para petani, peternak dan nelayan erat kaitannya dengan pemahaman mereka tentang
roh yang ketiga.
Cara petani dan peternak untuk mengucapkan syukur kepada roh leluhur
dilakukan dengan memberi sesaji. Tujuannya untuk mengucap syukur atas hasil bumi
dan hasil ternak yang telah mereka dapatkan. Sesaji biasanya dilakukan petani dan
peternak adalah dengan menggunakan beberapa media yaitu, daun tanaman obat, kain
berwarna merah yang disebut dengan sabok dan air yang bertujuan untuk meminta
izin kepada roh-roh leluhur agar segala aktivitas yang dilakukan tidak digannggu oleh
roh-roh tersebut dan hewan ternak tidak hilang Hernawati (2007: 122).
Cara nelayan mengucapkan syukur kepada roh leluhur dilakukan dengan
memberi sesaji untuk mengucap syukur atas hasil tangkapan ikan. Proses
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memberikan sesaji dilakukan dengan cara menggunakan daun tanaman obat dan air
lalu dicipratkan dan meminta izin kepada roh para leluhur agar mendapatkan hasil
tangkapan ikan yang banyak. Hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dengan
alam yang diyakini dijaga oleh roh para leluhur karena penduduk dalam hal ini
nelayan menyadari akan keterkaitan kehidupan mereka dengan lingkungan alam
sekitar mereka Hernawati (2007: 128).
Kepercayaan mengenai roh yang diungkapkan dengan cara memberi sesaji
pada upacara adat untuk mengucap syukur atas hasil bumi yang bertujuan untuk
mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam yang
merupakan prinsip dasar yang melandasi kehidupan orang Mentawai. Oleh karena itu,
masyarakat Mentawai berkewajiban menjaga keseimbangan/keserasian antara roh
(alam) dan manusia sehingga alam tetap terjaga untuk dapat menjadi sebagai sumber
utama mata pencaharian masyarakat.
Kepercayaan mengenai sesajian yang dilakukan oleh para petani, peternak dan
nelayan kepada roh para leluhur untuk menjalin relasi dengan alam agar tetap terjaga
keseimbangannya sehingga tetap menjadi sebagai sumber mata pencaharian. Hal itu
tentu tidak luput dari ketersediaan air bersih untuk melengkapi sesajian tersebut.
Sementara itu, air yang terdapat di rawa-rawa tidak dapat digunakan. Oleh sebab itu,
untuk mendapatkan air bersih penduduk perlu diberikan pemahaman tentang
pentingnya air bersih dalam kebutuhan sehari-hari, untuk dapat memberikan
pemahaman akan pentingnya air bersih tersebut, pendidikan dipandang sebagai hal
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yang utama untuk memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat
tentang pentingnya air bersih.
2.1.1.4 Latar Belakang Pendidikan
Kesadaran masyarakat Mentawai akan pentingnya pendidikan masih sangat
rendah, di beberapa daerah orangtua yang sampai saat ini masih buta huruf dan
beberapa di antara mereka ada yang sempat mengeyam pendidikan walaupun hanya
sampat di tingkat kelas 4-6 SD. Upaya pemberantasan buta huruf pun terus dilakukan
oleh pemerintah daerah. Meski alokasi anggaran untuk pendidikan adalah yang
terbesar yakni 20% dari total anggaran, tetapi persoalan dalam pembangunan di
bidang pendidikan di Mentawai nampaknya belum menunjukan perbaikan.
Berbagai persoalan masih terlihat dengan kasat mata. Berdasarkan data yang
diunggah dalam situs: http://mentawainews.blogspot.co.id/2013/05/metawai-summit2013.html, dari jumlah penduduk sebanyak 65.442 jiwa pada 2010, masih ada 9.646
orang (14,47%) yang tidak mengenyam pendidikan formal dan 23.821 orang
(36,40%) yang tidak tamat SD. 17 260 orang (26,48%) tamat SD, 7.251 orang
(11,08%) tamat SMP, 5.570 orang (8,55%) tamat SLTA/SMA, 432 orang (0,66%)
tamat D I/D II, 423 orang (0,65%) tamat D III, 942 orang (1,45%) menyelesaikan
studi di tingkat program sarjana ( S1, S2, S3). Dari data tersebut terlihat bahwa
penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki pendidikan yang sangat
rendah dimana 14,74% tidak memiliki pendidikan sama sekali, 36,40% tidak tamat
sekolah dasar dan 26, 48% hanya tamat jenjang pendidikan sekolah dasar.
Berdasarkan angkat tersebut terlihat jelas bahwa sekitar 77, 62% penduduk Mentawai
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belum menikmati program pendidikan dasar 9 tahun yang telah lama dicanangkan
oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan.
Menurut pengamatan peneliti sebagai putra asli Mentawai, rendahnya tingkat
kesadaran penduduk tentang pentingnya pendidikan disebabkan oleh (1) faktor
pekerjaan sebagai petani yang bergantung pada alam (Darmanto 2009: 145) sehingga
mereka merasa jika keterampilan mengolah lahan pertanian lebih penting dari pada
duduk di bangku sekolah. Penduduk yang bekerja sebagai peternak, memiliki
kebiasaan mendirikan rumah di daerah hulu sungai untuk tempat tinggal, yang jauh
dari tempat dimana sekolah berada (Hernawati, 2004: 19-20). Dengan demikian
anak-anak dari keluarga peternak pun mengalami kesulitan bersekolah. Penduduk
yang bekerja sebagai nelayan menghabiskan sebagian waktunya untuk menangkap
ikan di laut. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dan kembali siang hari. Sehingga
anak-anak nelayan pun tidak diharuskan untuk pergi ke sekolah yang biasanya
berlangsung dari pagi sampai siang.
Selain itu, secara geografis Mentawai sulit dijangkau oleh pemerintah provinsi
sehingga infrastruktur yang ada disana sangat minim, akibatnya hampir tidak ada
layanan pendidikan formal di daerah sepanjang aliran sungai (daerah pedalaman
Mentawai).

Pemerintah

pun

cenderung

memprioritaskan

pengadaan

dan

pembangunan layanan pendidikan di pusat desa dan kecamatan atau di daerah dengan
kondisi geografis yang mudah diakses (Hernawati 2014: 10).
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Berdasarkan paparan di atas, peneliti perlu memberi kesadaran kepada
masyarakat Mentawai tentang pentingnya pendidikan

karena pendidikan dapat

memajukan taraf hidup masyarakat. Kemampuan yang peneliti tawarkan supaya
penduduk Mentawai memiliki kemampuan menjernihkan air merupakan bagian dari
pendidikan yang perlu dikuasai oleh penduduk di Sikabaluan dan maupun di
Mentawai pada umumnya.
2.1.2

Air Bersih sebagai Sumber Kehidupan
Air merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi manusia sekaligus

merupakan unsur terpenting untuk kehidupan di bumi. Lebih dari 70% permukaan
bumi ditutupi oleh air baik yang di lautan maupun di samudra. 10% dari permukaan
bumi lainnya ditutupi air yang berbentuk es, selebihnya air juga terdapat dalam tanah
dan atmosfer bumi sebagai gas.
Menurut Lalage (2015: 9), semua mahkluk hidup (manusia, hewan dan
tumbuhan) selalu membutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Air merupakan bagian
terpenting bagi mahkluk hidup dalam proses metabolisme. Bagi tumbuhan, air
dibutuhkan untuk proses fotosintesis dan respirasi (pernapasan). Hal yang sama
dikemukakan oleh Susana (2003: 17), air dibutuhkan untuk sirkulasi antara lain
melalui air permukaan yang berubah menjadi uap (evaporasi), air yang mengikuti
sirkulasi dalam tubuh tanaman (transpirasi) dan yang mengikuti sirkulasi dalam
tubuh manusia dan hewan (respirasi).
Air adalah salah satu anugerah Tuhan, yang diberikan kepada setiap mahkluk
sebagai sumber kehidupannya. Menurut Tristanto, (2015: 27) air sangat mutlak
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diperlukan, tidak ada sesuatu apa pun yang dapat hidup tanpa air, karena peran air,
baik tanaman maupun hewan hidup dan melangsungkan keturunannya. Sedangkan
bagi manusia, air merupakan sumber kehidupan. Lebih lanjut lagi Tristanto
menambahkan bawah lebih dari 70% dari berat tubuh manusia tersusun dari air.
Tristanto, mengungkapkan bahwa: “Manusia pun memanfaatkan air, tidak hanya
sebagai sumber makanan, tetapi sebagai penunjang kehidupan manusia yang lainnya,
misalnya dalam membentuk kebudayaan manusia”. Semua itu manusia lakukan untuk
mempertahankan hidupnya.
Peran penting air sebagai sumber kehidupan dan kelangsungan makhluk
hidup, maka wajar jika air dijadikaan sebagai lambang kehidupan karena semua
makhluk hidup bergantung padanya. Banyak manfaat yang diberikan air untuk
makhluk hidup. Bagi manusia, ketersediaan air bersih merupakan hal yang sangat
vital. Misalnya air minum segar. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’, no.28,
(2015: 22), air minum segar merupakan topik yang paling penting, karena sangat
dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan untuk mendukung ekosistem di daratan dan
di perairan. Lebih lanjut lagi Bapa Paus Fransiskan menegaskan dalam Ensiklik
Laudato Si’, no.30, (2015: 23) sebagai berikut: “Akses air minum yang aman
merupakan hak asasi manusia yang dasariah dan universal, karena sangat
menentukan untuk kelangsungan hidup manusia dan, dengan demikian, merupakan
syarat untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya”.
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Mengingat besarnya potensi bagi kehidupan masyarakat, maka air harus
dijaga kebersihan lingkungan sekitar air dan kelestariannya. Kegiatan pengelolaan air
yang dapat dilakukan adalah dengan penjernihan/penyaringan dan konservasi. Hal
yang tidak terpisahkan pula adalah kondisi tanah agar tidak cermar oleh polusi.
Konservasi air tanah menurut Danaryanto,dkk (2005) (dalam Riastika, 2012: 87)
adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air
tanah guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan ketersediaan dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya
untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada
generasi yang akan datang.
Lalage, (2015: 14-15) menuturkan manfaat air bagi kehidupan di antaranya
sebagai berikut: (1) Sebagai makanan utama bagi makhluk hidup; air merupakan
makanan utama makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanpa
adanya air, maka tanaman tidak akan dapat tumbuh, hewan-hewan tidak akan bisa
hidup, dan manusia akan mati. (2) Untuk membersihkan dan menyucikan manusia
dari kotoran; bagi manusia, air memiliki salah satu manfaat yang paling penting yaitu
untuk membersihkan, baik membersihkan tubuh maupun pakaian dan rumah mereka.
(3) Sebagai pengecer dan pelarut; air berfungsi sebagai pengecer larutan yang kental
menjadi encer. Air juga berfungsi sebagai pelarut yang baik dalam kehidupan. (4)
Sebagai sumber kehidupan yang terjaga dari tangan manusia. (5) Sebagai sumber dari
rasa segar; air memiliki rasa segar yang netral.
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Selain itu, air memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Lalage,
(2015: 21) memaparkan beberapa manfaat air bagi kesehatan tubuh manusia di
antaranya sebagai berikut: (1) memperlancar peredaran darah, (2) memperlancar
fungsi pencernaan, (3) membantu proses metabolisme tubuh, (4) mengatur suhu
tubuh, (5) menyehatkan dan menghaluskan kulit, (6) membantu permapasan tubuh,
(7) membantu pemulihan kondisi tubuh, (8) sebagai pelumas sendi dan otot, (9) untuk
kesuburan; air dapat meningkatkan hormon testosteron pada pria dan hormon
estrogen pada wanita. Hal ini menunjukan bahwa tubuh seorang itu sehat dan subur.
(10) menyehatkan jantung, (11) penawar racun; Dr. Poonam Rathod, seorang pakar
kesehatan mengatakan, konsumsi air putih secara teratur sesuai kebutuhan tubuh
mampu membersihkan sistem pencernaan, serta menghilangkan racun dan sisa-sisa
makanan yang menempel di usus, (12) perawatan kecantikan, (13) tubuh terlihat lebih
sehat dan bugar, (14) menguruskan badan.
Mengetahui peran air begitu penting dalam kehidupan manusia, maka
masyarakat Sikabaluan perlu mengupayakan tersedianya air bersih demi memenuhi
kebutuhan sehari-sehari. Oleh karena itu kemampuan untuk menjernihkan air secara
sederhana perlu mereka kuasai.
2.1.3

Bahaya Air Kotor bagi Kehidupan
Di Sikabaluan, air tidak bisa memanfaatkan sebagaiamana mestinya karena

beberapa alasan yakni; airnya tercemar, airnya bau, dan berwarna. Di samping itu
karena letak Sikabaluan berada dekat pantai dan tekstur tanah yang terdiri atas rawarawa menyebabkan airnya menjadi keruh dan asin. Dinamika perairan wilayah pesisir
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sangat kompleks, kerena adanya sirkulasi massa air, percampuran, sedimentasi, erosi,
dan naiknya massa air laut dari suatu lapisan permukaan (upwelling) (Alikodra,
(2012: 166).
Air dinyatakan tercemar bila jumlah atau jenis bahan-bahan yang terlarut di
dalamnya dapat merugikan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, atau merusak
lingkungan (Tim Penyusun dan Penerbit Ensiklopedia IPTEK, 2007: 452).
Sedangkan air yang bau dan berwarna karena disebabkan oleh sejumlah zat-zat warna
yang terlarut di dalam air sehingga menyebabkan air menjadi berwarna dan berbau.
Air adalah zat terlarut yang baik, air lebih mudah melarutkan berbagai macam zat
padat dibanding cairan (Tim Penyusun dan Penerbit Ensiklopedia IPTEK).
Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
NO. 02/MENKLH/I/1988 (Fardiaz, 2015: 15) yang dimaksudkan dengan polusi atau
pencemaran air dan udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi dan atau komponen lain ke dalam air/udara dan atau berubahnya tatanan
(komposisi) air/udara oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas
air/udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air/udara menjadi
kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ciri-ciri air yang
mengalami polusi atau tercemar sangat bervariasi tergantung dari jenis dan
polutannya atau komponen yang mengakibatkan polusi. Menurut Wardhana (dalam
Susana, 2003: 22) air lingkungan telah tercemar adalah dengan adanya perubahan
atau tanda yang dapat diamati melalui: (1) Adanya perubahan suhu air, (2) Adanya
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perubahan nilai pH atau konsentrasi ion hidrogen, (3) Adanya perubahan warna, bau
dan rasa air, (4) Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut, (5) Adanya
mikroorganisme, (6) Meningkatnya radioaktivitas lingkungan air. Hal serupa
diungkapkan oleh Fardiaz, (2015: 21) bahwa air dinyatakan tercemar apa bila
ditemukan beberapa komponen untuk menentukan tingkat polusi air misalnya: (1)
nilai pH, keasaman dan alkalinitas, (2) suhu, (3) warna, bau dan rasa, (4) jumlah
padatan, (5) nilai BOD (Biology Oxygen Demand)/COD (Chemycal Oxygen
Demand), (6) pencemaran mikroorganisme patogen, (7) kandungan minyak,
(kandungan logam berat, (9) kandungan bahan radioaktif.
Air juga merupakan media sarang dan penularan penyakit berbahaya bagi
manusia. Air kotor merupakan tempat yang nyaman untuk berkembang biak berbagai
bakteri dan virus penyebab penyakit. Bibit penyakit menular yang berkembang biak
melalui perantara air salah satunya adalah diare (Carrel et al., 2011; Escamilla et al.,
2011) dalam Khomariyatika & Pawenang, (2011: 64).
Oleh sebab itu, dalam rangka mengatasi kesulitan mendapatkan air bersih
tersebut, peneliti berupaya menyusun prototipe buku panduan praktikum tujuannya
agar lewat jalur pendidikan, anak-anak di Sikabaluan sejak dini menyadari tentang
pentingnya memiliki keterampilan menjernihkan air. Prototipe tersebut berjudul:
“Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air”.
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2.1.4

Sifat-sifat Air
Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk

hidup di bumu ini. Azimyawati dkk (2008: 78-79) mengklasifikasikan beberapa sifat
air di antaranya sebagai berikut:
1.

Air Mengikuti Bentuk Wadahnya
Air mempunyai sifat menempati ruang, contohnya air yang dituangkan pada
gelas maka air itu akan mengikuti bentuk gelas, begitu juga air yang
dituangkan dalam botol maka air akan mengikuti bentuk botol.

2.

Air Memiliki Berat
Air memiliki berat, contohnya apabia sebuah ember yang kosong diisi air
hingga penuh, akan terasa berat apabila ember tersebut diangkat.

3.

Permukaan Air yang Tenang Selalu Datar
Permukaan air yang tenang selalu berbeda dengan permukaan air yang sedang
bergerak. Air yang tenang permukaannya datar. Sifat ini biasa digunakan pada
waterpas. Waterpas adalah alat untuk mengukur kedataran tembok atau lantai.

4.

Air Mengalir dari Tempat yang Tinggi ke Tempat yang Lebih Rendah
Air mempunyai sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Misalnya air sungai, air sungai mengalir dari pegunungan atau mata air di
tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air terjun atau air yang
mengalir dari gunung ke bawah. Air yang dituangkan pada permukaan papan
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akan bergerak ke bawah menuju tanah. Hal tersebut terjadi karena air
memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
5.

Air sebagai Pelarut Zat
Air mempunyai sifat dapat melarutkan beberapa zat. Air dapat melarutkan zat
atau bahan tertentu sehingga air disebut zat pelarut. Air dan zat yang terlalut
di dalamnya disebut larutan. Contohnya larutan gula artinya air yang di
dalamnya terdapat gula seperti pada teh manis.

6.

Air Menekan ke Segala Arah
Air memiliki sifat menekan ke segala arah. Contohnya apabila kantong plastik
diisi air lalu kantong plastik tersebut ditusuk jarum maka air akan keluar. Hal
itu disebabkan karena air memiliki sifat menekan ke segala arah.

7.

Air Meresap Melalui Celah Kecil
Air memiliki sifat meresap ke celah-celah kecil. Contohnya air hujan yang
turun dari langit ke permukaan tanah akan menggenangi permukaan tanah
tersebut tetapi lama-kelamaan air tersebut akan habis karena air itu meresap
melalui celah-celah kecil di permukaan tanah. Sifat ini dapat juga diamati
pada kemampuan air meresap pada celah-celah kain yang disebut dengan daya
kapilaritas. Daya kapilaritas ini juga dapat diamati pada tangkai seledri yang
dicelupkan pada air yang telah dicampur dengan zat perwarna.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

8.

Air dapat Berubah Wujud
Air memiliki sifat dapat berubah wujud. Contohnya dalam perubahan es batu,
air yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan ke dalam kulkas atau
pendingin maka air tersebut lama-kelamaan akan berubah wujud dari cair
menjadi padat.
Berdasarkan paparan tentang sifat air tersebut, menjadi landasan bagi peneliti

untuk menyusun prototipe buku panduan praktikum. Buku tersebut dibagi ke dalam
dua bagian. Bagian pertama berisikan tentang sifat-sifat air sedangkan bagian kedua
berisikan tentang penjernihan air.
2.1.5

Penjernihan Air
Penjernihan air adalah proses pengolahan air kotor menjadi air bersih dan

sehat. Arti dari kata air berarti cairan yang tidak begitu kental dan lengket. Arti dari
penjernihan adalah pembersihan terhadap kuman yang ada di air. Menurut Kamus
Bahasa Indonesia untuk Pelajar (2011: 197), ada dua pengertian tentang penjernihan
yaitu: (1) tempat untuk menjernihkan; (2) proses atau cara membuat jernih atau
menjernihkan. Penjernihan air yang peneliti maksudkan adalah pengertian yang
kedua yakni proses atau cara membuat air jernih atau menjernihkan.
Proses penjernihan/penyaringan air bersih merupakan proses perubahan sifat
fisik, kimia dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air
minum. Tujuan dari kegiatan pengolahan air minum adalah sebagai berikut: (1)
Menurunkan kekeruhan, (2) Mengurangi bau, rasa dan warna, (3) Menurunkan dan
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mematikan mikroorganisme, (4) Mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam
air, (5) Menurunkan kesadahan, (6) Memperbaiki derajat keasaman (pH).
Berdasarkan paparan di atas, peneliti terinspirasi menyusun prototipe buku
panduan praktikum yang berjudul “Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan
Penjernihan Air. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada anak tentang
pentingnya air bersih bagi kehidupan sehari-hari dan memfasilitasi anak untuk
mendapatkan sumber belajar yang berupa buku panduan praktikum.
2.1.6

Buku Panduan Praktikum
Praktikum merupakan salah satu proses pembelajaran yang berpusat pada

anak yang menggambarkan berisi langkah-langkah kegiatan percobaan yang dapat
dilakukan oleh guru maupun anak-anak untuk melakukan percobaan. Praktikum
adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk
menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori
(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002: 762).
Definisi panduan praktikkum adalah unit kecil yang terdiri dari beberapa
kegiatan dalam pelajaran yang memandu seseorang untuk dapat melakukan kegiatan
percobaan sendiri. Tujuannya agar siswa mendapatkan kesempatan untuk menguji
dan melaksanakan atau mempraktekkan teori. Menurut Wardio dan Saroyo
(Farikhayati, 2009: 15), praktikum merupakan serangkaian percobaan yang dapat
dilakukan dengan cermat, teliti dan terarah untuk memperoleh sekumpulan data
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sehingga siswa dapat menarik kesimpulan atau menemukan dan menguji kebenaran
suatu konsep/teori.
Melalui kegiatan praktikum anak juga dapat mempelajari pengamatan
langsung terhadap gejala-gejala maupun proses sains dalam hal ini sifat-sifat air dan
zat-zat yang terkandung di dalamnya, dapat melatih keterampilan ilmiah, dapat
menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecahkan
berbagai masalah baru melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum tersebut
dapat diakses melalui buku panduan pratikum yang telah peneliti kembangkan. Buku
panduan praktikum tersebut anak akan dengan mudah memahami makna pesan yang
disampaikan melalui kegiatan, rangkuman dan refleksi karena semua kegiatan dan
materi sangat erat dengan situasi lingkungan dalam kehidupan mereka dan ada di
sekitar mereka.
Berdasarkan gagasan di atas, maka peneliti menyusun prototipe buku panduan
praktikum berjudul “Buku Panduan Pratikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air. Buku
tersebut berisi sebelas percobaan yang menggambarkan strategi-strategi pengajaran
dimana guru lebih memfasilitasi dari pada mengajar. Sebelas percobaan tersebut
dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama berisi informasi untuk melakukan
percobaan-percobaan berkaitan dengan sifat-sifat air. Bagian kedua berisi penjelasan
tentang penjernihan air sederhana.
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2.1.7

Peran Media Pembelajaran
Kata media berasal dari Bahasa Latin, yakni medius yang secara harafiahnya

berarti “tengah”, “pengantar” atau “perantara”. Posisinya yang berada di tengah ia
bisa juga disebut sebagai pengantar atau penghubung, yakni yang mengantarkan atau
menghubungkan atau menyalurkan sesuatu hal dari satu ke sisi lainya. Jadi, media
adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber
secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana
penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif Munadi (2013:
6). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Arsyad (2007): 4-5) bahwa media adalah
komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional
di lingkungan siswa dapat meransang siswa untuk belajar. Dari kedua pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah sebagai pengantar atau penghubung
komponen sumber belajar atau wahana fisik dari satu sisi ke sisi lainnya sehingga
tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan dapat merangsang siswa untuk belajar.
Media pembelajaran mempunyai fungsi yang besar dalam memberikan
pengetahuan yang mudah dipahami oleh anak. Senada dengan apa yang disampaikan
oleh Sadiman, dkk (2012: 17) bahwa kegunaan media antara lain: (1) memperjelas
penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis
atau lisan), (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, (3) penggunaan
media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak, (4)
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memberikan perangsang belajar yang sama, (5) menyamakan pengalaman, (6)
menimbulkan persepsi yang sama.
Prototipe buku panduan praktikum, merupakan salah satu contoh dari media
pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu anak supaya dapat
melakukan praktek percobaan yang terdapat dalam buku panduan tersebut. Guru
dapat memotivasi belajar tentang sifat-sifat dan penjernihan air. Dengan demikian
buku panduan praktikum tersebut dapat menjadi sarana bagi guru untuk
memberdayakan (empowering) anak-anak agar dapat mengatasi permasalahan air di
Sikabaluan.
2.1.8

Pendidikan sebagai Sarana Empowering
Empowerment dan empower diterjemahkan dalam bahasan Indonesia menjadi

pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan Oxfort English
Dictionary dalam Prijono dan Pranarka (1996: 3) mengandung dua pengertian yaitu:
pengertian pertama to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give
ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaa,
mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan
pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau
keberdayaan.
Pemberdayaan (empowering) adalah proses pembangunan dan pembinaan
masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, memecahkan
masalah, bekerja dan membangun berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam
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memperbaiki situasi dan kondisi lingkungan sosial kepada kelompok masyarakat
yang lainnya. Menurut Sumordiningrat (dalam Erawati, 2007: 43), pemberdayaan
(empowering) merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat.
Menurut Demarto (dalam Wicaksono 2006: 27-28), pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya mempersiapkan masyarakat supaya dapat melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik. Pendidikan merupakan solusi yang tepat untuk menjembatani
pemberdayaan kepada masyarakat.
Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan dan perilaku
manusia secara keseluruhan (Page, Thomas & Marshall dalam Siswoyo, 2007).
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 juga
dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab. Menurut Yudianti dan Suryandari (2015: 227) pendidikikan
harus mencakup pemberdayaan pembelajar dalam hal (1) mampu berbuat bekerja
sehingga pembelajar sanggup

mewujudkan dirinya sebagai subjek, (2) mampu

bekerjasama dengan sesamanya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta (3)
mampu mengembangakan kepribadian yang utuh, kepercayaan diri, dan harga diri.
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Kepercayaan dan harga diri dapat diasah melalui pendidikan. Pendidikan dan
pemberdayaan merupakan

proses pengembangan kemampuan dan perilaku

masyarakat untuk memampukan dan memandirikan supaya dapat melakukan
perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan empowering menurut Sastrapratedja
(2013: 14), pemberdayaan atau empowerment dapat diartikan sebagai kekuatan atau
keberdayaan. Istilah powerment, power diartikan sebagai (1) daya untuk berbuat
(power to), (2) kekuatan bersama (power-with), dan (3) kekuatan dari dalam (powerwithin). Pendidikan empowering dapat diartikan sebagai upaya membentuk kekuatan
bersama untuk berbuat sesuatu yang kreatif dan membantu masyarakat agar memiliki
kemampuan bekerja, membangun berbagai keterampilan dan pengetahuan sehingga
dapat mengambil keputusan, memecahkan masalah-masalah lingkungan sosial demi
kepentingan umum.
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan
(empowering) adalah membantu mempersiapkan dan memandirikan masyarakat agar
mampu melakukan sesuatu dan dapat mengambil tanggung jawab atas kehidupannya
dan berefleksi atas tindakannya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu jika anak-anak
sedini mungkin memiliki kesadaran untuk mengatasi permasalahan di lingkungannya
(Sikabaluan) tentang pentingnya mengolah air menjadi bersih. Itu sebabnya peneliti
menyusun prototipe buku panduan praktikum yang ditujukan pada anak usia 9-12
tahun (kelas IV-VI SD) sebab pada masa itu anak sudah dapat dilatih untuk memiliki
kesadaran sosial.
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2.1.8.1 Konservasi Air di Kebonarum-Klaten
Empowering adalah upaya memandirikan masyarakat untuk peduli terhadap
permasalahan di lingkungannya serta bersedia melakukan aktivitas untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Salah satu bentuk empowering yang menginspirasi peneliti
mengembangkan produk dalam penelitian ini adalah aktivitas romo Kirdjito di paroki
Kebonarum-Klaten pada saat peneliti melakukan live in di bulan Juni 2013. Romo
Kirdjito Pr., melihat ada masalah di paroki tersebut: (1) Ada wilayah yang
kekurangan air bersih sehingga mengandalkan air hujan sebagai kebutuhan hidup
sehari-hari khusunya untuk MCK, bukan untuk dikonsumsi. (2) Ada wilayah yang
memiliki sumber mata air tetapi umat tidak peduli untuk merawatnya. Permasahan
tersebut diatasi beliau dengan cara: Pertama, beliau menampung air hujan dan
melakukan elektrolisasi sehingga air hujan tersebut layak untuk dikonsumsi. Kedua,
beliau mempersembahkan perayaan ekaristi di sekitar lokasi sumber mata air dengan
tujuan mengajak umat mensyukuri keberadaan air yang merupakan bagian terpenting
dari kehidupan setiap mahkluk hidup.
Aktivitas yang dilakukan oleh romo tersebut menginspirasi peneliti untuk
menyadarkan masyarakat Sikabaluan tentang pentingnya menjernihkan air hujan atau
air rawa-rawa. Pendidikan di tingkat SD yang akan menjadi lahan pekerjaan peneliti,
memotivasi peneliti untuk mengembangkan produk untuk anak usia 9-12 tahun (kelas
IV-VI SD) di Sikabaluan-Mentawai. Produk yang peneliti kembangkan berupa
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prototipe buku yang dapat digunakan mereka untuk melakukan percobaan sederhana
berkaitan dengan penjernihan air.
2.1.9

Perkembangan Anak Usia 9-12 Tahun
Anak usia 9-12 tahun adalah anak yang berada pada dua tahap perkembangan

kognitif Piaget. Jean Piaget (dalam Upton, 2012: 24) mengelompokkan tahap
perkembangan kognitif anak. Usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret,
pada tahap ini, anak mampu menyelesaikan masalah konkret. Sedangkan usia 11
tahun sampai dewasa, anak berada pada tahap operasional formal, pada tahap ini anak
mampu menyelesaikan masalah-masalah abstrak secara konkret, menjadi lebih ilmiah
berpikir, dan mengembangkan kepedulian tentang isu-isu sosial. Menurut Suparno
(2001: 89) pada tahap pemikiran operasi konkret, operasi berkaitan langsung dengan
objek, kumpulan objek dan perhitungan objek yang konkret. Pada tahap itu, fungsi
operasi didasarkan pada pengamatan atau pengalaman dan bukan pada hipotetis.
Sedangkan pada tahap operasi formal, pada tahap ini, logika remaja mulai
berkembang dan digunakan, ia mulai suka membuat teori tentang segala sesuatu yang
dihadapi. Pikirannya sudah dapat melampaui waktu dan tempat, tidak hanya terikat
pada hal yang sudah dialami, tetapi juga dapat berpikir mengenai sesuatu yang akan
datang karena dapat berpikir secara hipotetis.
Berdasarkan paparan di atas tersebut, terlihat jelas bahwa anak usia 9-12
tahun anak sudah mampu menyelesaikan masalah konkret, menjadi lebih ilmiah
berpikir, dan mengembangkan kepedulian sosial. Anak pada usia tersebut sudah
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memiliki pemikiran berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap permasalahanpermasalahan sosial/lingkungan hidup. Percobaan-percobaan yang terdapat dalam
buku praktikum yang dikembangkan peneliti memfasilitasi anak untuk dapat bersikap
peduli terhadap permasalahan tentang minimnya air bersih di Sikabaluan.
2.2 Penelitian yang Relevan
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:
Pertama, penelitian yang berjudul “Pengembangan Modul Pratikum Pada
Pembelajaran IPA Materi Proses Pembentukan Tanah Kelas V SD Pangundi Luhur
Sedayu”. Yang ditulis oleh Agnes Hari Setyaningsih Program Studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar Unversitas Sanata Dharma (Setyaningsih, 2014). Tujuan utama dalam
penelitian ini adalah menghasilkan suatu produk protipe berupa bahan ajar IPA yang
mengutamakan keterampilkan proses yang dikemas dalam bentuk modul pratikum
khususnya pada materi proses pembentukan tanah kelas V SD. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa produk modul pratikum yang dikembangkan layak digunakan
dalam pembelajaran IPA kelas V SD. Hal itu ditunjukkan : (1) Penilaian dari pakar
IPA termasuk dalam kriteria sangat baik dan rata-rata skor sebesar 4,79. (2) Pakar
Bahasa Indoensia menilai sebesar 4,97 yang termasuk dalam kriteria sangat baik. (3)
Guru IPA kelas V SD memberikan nilai sebesar 4,14 dengan kriteria baik. (4) Hasil
uji coba kelompok kecil menunujukkan bahwa produk bahan ajar yang
dikembangkan dalam bentuk modul praktikum termasuk kriteria sangat baik dengan
rata-rata skor sebesar 4,36.
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Kedua, Penelitian ini berjudul “Konservasi Sumber Air Berbasis Partisipasi
Masyarakat di Kota Batu Jawa Timur”, yang tulis oleh Kustamar, dkk (Kustamar,
dkk, 2009). Maksud dari penelitian ini ialah mengembangkan model rencana
konservasi air, agar kegiatan konservasi secara otomatis menjadi bagian dari kegiatan
sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya dan mengkondisiskan agar pengguna air
berperan aktif. Sedangkan tujuannya ialah memperoleh model rencana konservsi
sumber air yang dapat mendukung pengkondisian agar peran masyarakat meningkat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peninkatan efektifitas konservasi
sumber air dapat dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat berdasarkan peta
kekritisan lahan, serta zonasi daerah perlindugan, (2) Untuk tujuan konservasi,
kawasan disekitar sumber dibedakan menjadi: (a) Zona 1, sebagai daerah yang
dilindungi dari pencemaran kotoran binatang dan manusia. (b) Zona 2, yaitu
merupakan daerah tangkapan hujan. (3) Konservasi Zona 1, dilakukan dengan
pengelolaan limbah rumah tangga yang tepat dan pemanfaatan kawasan sumber
sebagai sarana wisata milik desa. Konservasi zona 2, dilalukan dalam bentuk: (a)
Konservasi lahan (vegetatif dan mekanis), (b). Pembuatan imbuhan buatan dalam
bentuk sumur resapan dan kolam resapan, (c). Pemanfaatan daerah sekitar sumber
sebagai kawasan wisata buah dan tanaman hias milik desa. (4) Peningkatan partisifasi
masyarakat dalam konservasi dapat dilakukan dengan pendekatan sosial dan
ekonomis.
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Ketiga, penelitian ini berjudul: “Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi
di Recharge Area Boyolali (Studi Kasus Recharge Area Cepogo, Boyolali, Jawa
Tengah)”. Yang ditulis oleh: Meyra Riastika, (Riastika, 2012). Berdasarkan hasil
penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa di daerah di sekitar sumber-sumber
mata air ini tidak mengalami kekurangan air sepanjang tahunnya. Namun beberapa
tahun belakangan ini, penduduk yang memanfaatkan sumber-sumber tersebut
mengeluh bahwa air tanah yang dapat dilakukan adalah dengan konservasi.
Konservasi air tanah menurut Danaryanto,dkk2005 (dalam Riastika, 2012: 87) adalah
upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna
mempertahankan kelestarian atau kesinambungan ketersediaan dalam kuantitas dan
kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan kemanfaatannya untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada generasi
yang akan datang. Pada dasarnya konservasi air tanah tidak hanya ditujukan untuk
meningkatkan volume air tanah, tetapi juga meningkatkan konservasi air permukaan.
Efisiensi penggunaannya sekaligus mengurangi run off air permukaan yang
diharapkan dapat meresap ke tanah dan mengisi akuifer menjadi air tanah. Pada
penelitian ini penulis mengkhususkan mengkaji pengelolaan air tanah berbasis
konservasi di Recharge Area atau daerah imbuhan, dengan maksud untuk
menemukan kegiatan–kegiatan konservasi, sebagai bentuk kegiatan pengelolaan air
tanah, yang dapat dilakukan untuk memperbesar pengisian air tanah di daerah
imbuhan sekaligus mengurangi permasalahan lingkungan di daerah tersebut.
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Penelitian Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi di Recharge Area Boyolali
diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di Recharge Area
Boyolali dan mampu memberikan alternatif pengelolaan yang berwawasan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan tinjauan penelitian yang terdahulu, ternyata pengembangan
prototipe buku panduan pratikum sifat-sifat dan penjernihan air untuk anak usia 9-12
tahun dalam konteks empowering di Mentawai masih relevan untuk diteliti. Peneliti
berharap prototipe buku panduan praktikum tersebut yang dihasilkan dapat membantu
anak-anak dan guru dalam pembelajaran dengan mengenalkan konsep konservasi dan
dalam menyampaikan materi dan informasi serta mengembangkan keterampilan
untuk lebih menganal fenomena alam sebagai ilmu pengetahuan.
Paparan dari tiga penelitian tersebut semakin memperkuat penelitian
pengembangan yang peneliti lakukan tentang prototipe buku panduan praktikum.
Dengan demikian, peneliti mendapat inspirasi untuk membuat prototipe buku
panduan pratikum. Apabila dibuat dalam bentuk skema, maka konsep skema yang
dihasilkan adalah sebagai berikut:
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Penelitian I
Agnes Hari
Setyaningsih

Penelitian II
Kustamar, Parianon,

Penelitian IV
Meyra Riastika

Sukowiyono, Arniati

Pengembangan Modul
Pratikum Pada Pembelajaran
IPA Materi Proses
Pembentukan Tanah Kelas V
SD Pangundi Luhur Sedayu

Menghasilkan produk
berupa modul pratikum
pada pembelajaran IPA
materi proses
pembentukan tanah

Konservasi Sumber Air
Berbasis Partisipasi
Masyarakat di Kota Batu
Jawa Timur

Pengelolaan Air Tanah
Berbasis Konservasi di
Recharge Area Boyolali (Studi
Kasus Recharge Area Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah

Memperoleh model rencana
konservsi sumber air yang
dapat mendukung
pengkondisian agar peran
masyarakat meningkat.

Memberikan alternative
pengelolaan yang berwawasan
lingkungan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku.

Pengembangan Prototipe Buku Panduan Pratikum Sifat-sifat
dan Penjernihan Air dalam Konteks Empowering Masyarakat
Mentawai untuk Anak Usia 9-12 Tahun

Gambar 2.1: Bagan Penelitian yang Relevan
2.3 Kerangka Berpikir
Ide dari Agnes Hari Setyaningsih tentang Pengembangan Modul Pratikum
Pada “Pembelajaran IPA Materi Proses Pembentukan Tanah Kelas V SD Pangundi
Luhur Sedayu”, menghasilkan produk berupa bahan ajar yang mengacu kurikulum
2013 untuk siswa kelas IV sekolah dasar. Ide dari Kustamar dkk tentang Konservasi
Sumber Air Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu Jawa Timur. Ide dari Meyra
Riastika, “Pengelolaan Air Tanah Berbasis Konservasi di Recharge Area Boyolali

(Studi KasusRecharge Area Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah” yang meneliti tentang air
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tanah berbasis konservasi telah membantu peneliti untuk dapat mengembangkan
produk berupa prototipe buku panduan pratikum konservasi air dengan judul “Buku
Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air”. Prototipe buku panduan
pratikum tersebut dapat dijadikan sarana pembelajaran (baik di dalam maupun di luar
kelas) untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab akan pentingnya
memelihara sumber daya air dan lingkungan air yang menjadi salah satu kekayaan
sumber daya alam di Mentawai.
Kesadaran masyarakat Mentawai akan pentingnya pendidikan masih sangat
rendah. Hal ini karena pengaruh budaya lokal masih sangat kental dalam pola
kehidupan masyarakat Mentawai yang sangat dimanjakan dengan kekayaan alamnya.
Hal ini dapat dilihat tingkat angka putus sekolah di tingkat SD. Melihat pendidikan di
Mentawai khususnya di tingkat SD yang masih rendah, minimnya sumber belajar
yang memadai, dan minimnya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru
dalam mengajar, maka peneliti ikut menyumbangkan pemikiran untuk menyediakan
salah satu media buku panduan praktikum, karena buku merupakan media yang
penting untuk belajar. Media buku panduan praktikum tersebut penting karena anak
dapat mengamati, menganalisis, serta dapat memecahkan permasalahan yang sedang
dihadapi. Selain itu buku panduan praktikum tersebut dapat melatih siswa untuk
dapat memupuk kerjasama yang baik dengan teman-teman sejawatnya.
Hasil pengamatan yang didukung oleh data pra penelitian melalui pembagian
kusioner kepada 23 anak dan 14 guru di SDK St.Fransiskus Sikabaluan, menunjukan
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bahwa air bersih merupakan barang mahal karena air sangat sulit didapatkan di
Mentawai saat ini khususnya di Sikabaluan. Hal ini dibutuhkan suatu tindakan nyata
dalam mengatasi krisis air bersih bagi kebutuhan masyarakat. Kurangnya kesadaran
masyarakat dalam mengatasi krisis air bersih tersebut mendorong peneliti menyusun
prototipe buku berjudul “Pengembangan Prototipe Buku Panduan Praktikum Sifatsifat dan Penjernihan Air dalam Konteks Empowering Masyarakat Mentawai untuk
Anak Usia 9-12 Tahun”. Prototipe buku tersebut dapat digunakan oleh anak-anak
untuk melakukan percobaan sederhana dalam mengatasi permasalahan berkaitan
dengan minimnya air bersih.
2.4 Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaanpenelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur pengembangan prototipe buku
panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air dalam konteks empowering
masyarakat Mentawai untuk anak usia 9-12 tahun?
2. Bagaimana kualitas prototipe buku panduan praktikum dapat membantu anak
usia 9-12 tahun memiliki persepsi untuk menjernihkan air?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bab ini berisi paparan metode penelitian yang meliputi: 1. Jenis penelitian, 2.
Prosedur Pengembangan, 3. Uji coba produk yang terdiri dari (a) Desain uji coba, (b)
Subjek uji coba, (c) Instrumen penelitian, (d) Teknik pengumpulan data, dan (e)
Teknik analisis data.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan, yang
biasanya dikenal sebagai penelitian R&D (Research and Development). Research and
Development merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, yang nantinya produk tersebut akan diuji keefektifannya (Sugiyono,
2010:407). Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan prototipe buku panduan
praktikum untuk pedoman dalam melaksanakan kegiatan praktikum sifat-sifat dan
penjernihan air dalam konteks empowering masyarakat Mentawai untuk anak usia 912 tahun yang dilaksanakan di SD Fransiskus Sikabaluan.
3.2 Setting Penelitian
3.2.1

Tempat Penelitian
Pada awal pembuatan prototipe buku, peneliti melakukannya di Kampus

PGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Uji coba penelitian dilaksanakan
peneliti bersama 23 anak kelas IV dan V di SD Fransiskus Sikabaluan Dusun Nang-
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nang, Kompleks Pastoran Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kepulauan
Mentawai.
3.2.2

Subyek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V SD

Fransiskus Sikabaluan di Kepulauan Mentawai tahun ajaran 2015/2016 yang
berjumlah 23 anak. Terdiri dari 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan.
3.2.3

Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah pengembangan prototipe buku panduan praktikum

sifat-sifat dan penjernihan air dalam konteks empowering masyarakat Mentawai
untuk anak usia 9-12 tahun di SD Fransiskus Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara,
Kepulauan Mentawai tahun ajaran 2015/2016.
3.2.4

Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilakukan selama 13 bulan terhitung mulai dari bulan

Januari 2015 sampai bulan Juni 2016. Dalam kurun waktu tiga belas bulan, tahapan
penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) studi pustaka (bab I-III), (2) draft prototipe
buku, (3) validasi, (4) revisi dan cetak prototipe, (5) uji coba terbatas di Mentawai,
(6) Training anak, (7) olah data, (8) susun bab IV, (9) revisi bab I-V, (10) revisi bab IV, (11) revisi bab I-V, (12 persiapan ujian skripsi, (13) ujian skripsi.
3.3 Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menghasilkan desain produk final berupa

buku panduan

praktikum. Peneliti mengembangkan produk ini dengan mengikuti prosedur

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

penelitian

dan

pengembangan

menurut

Sugiyono

(2010:

298).

Prosedur

pengembangan ini melalui tujuh langkah prosedur pengembangan, yaitu tahap (1)
potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5)
revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, sampai menghasilkan prototipe
buku. Adapun ke tujuh langkah-langkah pengembangan prototipe buku panduan
praktikum dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini:
Penelittian ini melitputi 7 tahap yang diadopsi dari Sugiyono (2010: 279):
Tahap I
Potensi dan Masalah
Analisis Kebutuhan Guru
Analisis Kebutuhan

Pembagian lembar kuesioner prapenelitian.

Analisis Kebutuhan Siswa

Pengumpulan data

Tahap II
Pengumpulan Data
Pratikum penjernihan
Konsep
air

Kuisioner

Tahap III
Desain Produk
Desain Produk

Menentukan:
 Langkah-langkah percobaan
 Sketsa gambar berkaitan dengan percobaan
 Sketsa cover
Tahap IV
Validasi Desain
Pakar Biologi

Merangkum kritik dan saran
dari validator

Tahap V
Revisi desain

Revisi Prototipe Buku Panduan Pratikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air
Tahap VI
Uji Coba Produk

Tahap VII-Revisi Produk
Tempat Penelitian
Prototipe Pengembangan Buku Panduan Pratikum Sifat-sifat Air dalam Konterks Empowering untuk Anak
Usia 9-12 Tahun

Bagan 3.1 Prosedur Pengembangan.
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3.3.1

Potensi dan Masalah
Penelitian ini berangkat dari adanya potensi dan masalah tentang krisis air

bersih di Sikabaluan di pulau Siberut (Siberut Utara) Mentawai. Peneliti menggali
potensi dan masalah tersebut dengan melakukan analisis kebutuhan. Analisis
kebutuhan dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 14 guru dan kepada 22
orang anak kelas IV-V di SD Fransiskus Sikabaluan. Tujuan kuisioner dibagikan
kepada guru dan anak adalah untuk mengetahui apakah guru dan anak-anak
membutuhkan buku panduan praktikum tentang sifat-sifat dan penjernihan air.
3.3.2

Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: (a) membagikan lembar

kuesioner kepada 23 anak dan 14 orang guru di SDK St.Fransiskus Sikabaluan, untuk
menganalisis kebutuhan, pada Februari 2015. (b) observasi terbuka yakini dengan
melakukan wawancara terbuka untuk menggali potensi dan masalah dengan
memberikan dua pertanyaan terbuka kepda anak-anak: (a) menurut pengamatan dan
pengalamanmu, bagaimana kondisi air yang ada di Sikabaluan? dan (b) apakah air
tersebut layak untuk diminum atau tidak?
Mayoritas anak menjawab jika air di Sikabaluan terasa asin dan keruh.
Pengumpulan data ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengetahui bentuk
perencanaan prototipe buku panduan praktikum yang disusun sehingga produk yang
dihasilkan dapat membantu anak dan guru memiliki persepsi tentang penjernihan air.
Pengumpulan data untuk pemyusunan prototipe buku panduan praktikum juga
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dilakukan dengan studi pustaka, mencari bahan melalui internet dan mengumpulkan
jenis-jenis praktikum sifat-sifat dan penjernihan dari berbagai sumber.
3.3.3

Desain Produk
Prototipe buku panduan praktikum disusun dengan beberapa tahap. Tahap

pertama adalah menentukan langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan
tersebut ditentukan dengan menentukan kriteria praktikum pada umumnya yang
memmenuhi strategi dalam praktikum. Tahap kedua adalah menentukan sketsa
gambar berkaitan dengan percobaan. Hal itu dipertimpangkan supaya anak tertarik
melihat desain praktikum yang disertai dengan gambar. Tahap ketiga adalah
menetukan sketsa cover. Selain itu, terdapat panduan refleksi dalam setiap percobaan.
Refleksi dibuat supaya dalam setiap percobaan yang dilakukan oleh anak dapat
merangsang kesadaran anak terhadap apa yang dilakukannya dan membiasakan anak
untuk berefleksi atas setiap tindakannya.
3.3.4

Validasi Desain
Prototipe divalidasi oleh seorang validator. Instrumen validasi berkaitan

dengan kualitas prototipe buku panduan praktikum. Validasi produk ini tujuannya
adalah supaya mendapatkan kritik, saran dan penilaian terhadap

produk yang

dikembangkan peneliti. Selain itu peneliti juga mengetahui kelebihan dan kelemahan
produk yang dikembangkan serta perbaikan yang harus dilakukan.
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3.3.5

Revisi Desain
Setelah mendapatkan kritik, saran dan penilaian; maka tahap selanjutnya

adalah melakukan revisi produk berdasarkan hasil validasi pakar. Revisi dilakukan
untuk memperbaiki kekurangan dari produk yang sudah divalidasi oleh seorang
pakar.
3.4

Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data dalam menentukan

kualitas buku panduan pratikum. Produk diujicobakan kepada 22 orang anak usia 912 tahun atau setingkat dengan kelas IV-V di SD Fransiskus Sikabaluan. Uji coba
produk tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kualitas prototipe buku panduan
pratikum tersebut.
3.5

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang peneliti susun meliputi:

3.5.1 Instrumen pra penelitian
Instrumen pra penelitian berupa lembar kuesioner yang ditujukan kepada guru
dan anak, sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Pra Penelitian untuk Anak
No

Aspek

Nomor Item

1.

Manfaat air bagi masyarakat

1-3

2.

Bahaya air kotor bagi masyarakat Sikabaluan

4-7
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No
3.

Aspek

Nomor Item

Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan

8-9

untuk membantu dalam proses penjernihan air
(Penyulingan air)
4.

Sarana yang diperlukan untuk menyadarkan

10-12

(Empowering) tentang pentingnya
penjernihan air (konservasi)

Tabel 3.2 Lembar Pertanyaan Pra Penelitian untuk Anak

Jawaban
No.

Pertanyaan
Ya

1.

Saya mengetahui salah satu manfaat air sebagai sumber
mata pencaharian bagi masyarakat.

2.

Saya mengetahui manfaat air bagi mahkluk hidup.

3.

Saya

mengetahui

manfaat

utama

dari

air

untuk

melindungi kelangsungan hidup masyarakat.
4.

Saya mengetahui bahaya air kotor

5.

Saya merasakan akibat dari tercemarnya air.

6.

Saya mengetahui penyebab air menjadi kotor.

7.

Saya merasakan akibat dari tercemarnya air.

8.

Saya mengetahui salah satu cara menjernihkan air adalah
dengan menyuling/menyaring.

Tidak
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Jawaban
No.

Pertanyaan
Ya

9

Saya pernah diajarkan tentang cara menjernihkan air.

10

Saya

perlu

mengingatkan

teman-teman

Tidak

tentang

pentingnya menjernihkan air.
11

12

Saya pernah membaca buku tentang cara mejernihkan air.
Saya memerlukan buku panduan tentang cara
menjernihkan air.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Pra-Penelitian untuk Guru
No

Nomor

Aspek

Item

1.

Manfaat air bagi masyarakat

1-3

2.

Bahaya air kotor bagi masyarakat Sikabaluan

4-7

3.

Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu

8-9

dalam proses penjernihan air (Penyulingan air)
4.

Sarana yang diperlukan untuk menyadarkan (Empowering)
tentang pentingnya penjernihan air (konservasi)
Tabel 3.4 Lembar Pertanyaan Pra Penelitian untuk Guru

No.

Pertanyaan

1.

Bagi Bapak/Ibu apakah air merupakan
barang mahal atau murah? Mengapa?

2.

Apakah bapak/ibu mengetahui manfaat

Jawaban

10-12
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No.

Pertanyaan

Jawaban

air bagi mahkluk hidup?
Apakah bapak/ibu mengetahui manfaat
3.

utama

dari

air

untuk

melindungi

kelangsungan hidup masyarakat?
4.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahaya
air kotor?
Bagaimana
terhadap

5.

lingkungan

tanggapan
air

kotor

air

sayarakat

Bapak/Ibu
kotor

di

Sikabaluan,

Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten
Kepulauan Mentawai?
6

Apakah Bapak/Ibu merasakan dampak
air kotor bagi masyarakat?
Apakah

7

Bapak/Ibu

mengetahui

penyebab kotornya air di Sikabaluan,
Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten
Kepulauan Mentawai?

8

9

Apakah bapak/ibu mengetahui cara
menjernihkan air (penyulingan air)?
Apakah bapak/ibu pernah mendapat
penyuluhan tentang cara memelihara
menjernihkan air kotor menjadi air
bersih (mengkonservasi)?
Apakah bapak/ibu pernah mengajarkan

10

tentang

pentingnya

penjernihan air?

memelihara
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No.

Pertanyaan

11

Apakah bapak/ibu pernah membaca

Jawaban

buku tentang cara menjernihkan air?
Apakah bapak/ibu memerlukan buku
12

panduan tentang pratikum penjernihan
air?

3.5.2

Instrumen uji coba
Instrunen uji coba dilakukan peneliti mengetahui kualitas prototipe buku

panduan pratikum tersebut, sebagai berikut:
Tabel 3.5 Instrumen Penelitian Persepsi Anak terhadap Kualitas Prototipe Buku
Panduan Praktikum
Skor
No
Pernyataan
Komentar
1 2 4 5
1 Saya memahami bahasa yang
digunakan pada prototipe buku
panduan praktikum pernjernihan
air.
2 Saya memahami dengan jelas
langkah-langkah praktikum yang
ada pada buku panduan praktikum
penjrnihan air.
3 Ukuran dan jenis huruf pada buku
panduan praktikum penjernihan air
dapat saya baca dengan jelas.
4 Gambar pada buku panduan
praktikum
sifat-sifat
dan
penjernihan air membuat saya
menjadi
jelas
dan
tertarik
melakukan langkah-langkah setap
percobaan.
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No

Pernyataan

5

Warna yang ada pada buku
panduan praktikum penjernihan air
membuat
saya
tertarik
dan
membuat saya semangat untuk
memperlajari
dan
melakukan
praktikum.
Tampilan buku panduan praktikum
membuat saya tertarik untuk
mempelajari materi dan tidak
membosankan.
Materi yang disajikan pada buku
panduan praktikum mudah saya
pahami.
Dengan adanya buku panduan
praktikum penjernihan air membuat
saya semakin menjaga lingkungan
supaya air tetap bersih.
Buku
panduan
praktikum
penjernihan air membuat saya lebih
aktif untuk bertanya tentang materi
yang belum saya pahami.
Buku panduan sifat-sifat dan
praktikum penjernihan air membuat
saya lebih aktif mengamati
percobaan yang sedang dilakukan.
Buku panduan praktikum membuat
saya mencari dan menemukan
sendiri masalah dan kesimpulan
sebuah percobaan yang berkaitan
dengan konteks nyata kehidupan
masyarakat Sikabaluan, Kecamatan
Siberut Utara, Kab. Kepulauan
Mentawai.
Buku panduan praktikum sifat-sifat

6

7

8

9

10

11

12

1

Skor
2 4

5

Komentar
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No

Pernyataan

1

Skor
2 4

5

Komentar

dan penernihan air membantu saya
dalam memecahkan masalah dalam
setiap percobaan.
Jumlah Skor
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa uji coba
produk buku panduan pratikum dan pembagian kuesioner. Hasil pengumpulan data
pada penelitian ini

berupa kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner yang

diberikan kepada 14 guru dan 23 anak. Teknik pembagian kuesioner bertujuan untuk
membantu peneliti dalam melakukan revisi ulang atas pengembangan prototipe buku
mewarnai tentang pohon bakau tersebut. Data atau informasi yang diperoleh
kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan siswa
terhadap pentingnya menjernihkan air.
3.7 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.
a. Data kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berisikan dokumen pribadi, catatan lapangan,
ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain Sugiyono (2012: 15).
Data kualitatif dapat berupa saran/kritik dan saran yang dikemukakan oleh
pakar/validator yang dikumpulkan dan disarikan untuk memperbaiki produk
pengembangan prototipe buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan
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air. Selain itu diperoleh komentar terhadap kuesioner yang disebarkan.
Adapun komentar tersebut diperoleh dari komentar pakar/validator yang akan
memberikan masukan terhadap kelayakan buku panduan praktikum yang
sudah dirancang oleh peneliti. Jumlah item pada kuesioner tersebut adalah 12
item. Data dianalisis sebagai dasar untuk mengetahui kelayakan produk yang
dihasilkan.
b. Data kuantitatif
Data kuantitatif adalah hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan
dengan menggunakan instrumen Sugiyono (2012: 15). Data kuantitatif berupa
skor dari hasil pra penelitian guru dan anak . Data dianalisis sebagai dasar dari
kuesioner diubah menjadi data interval. Peneliti dalam hal ini akan
memberikan rentan skor atas komentar para pakar dan siswa sehingga data
yang awalnya berupa kuesioner akan menjadi data interval. Skala penilaian
terhadap pengembangan prototipe buku panduan praktikum, seperti sangat
baik (5), baik (4), tidak baik (2), dan sangat tidak baik (1). Skor yang sudah
didapat kemudian dikonversikan menjadi data kuantitatif menggunakan tabel
konversi nilai skala lima berdasarkan penilaian acuan patokan (PAP) atau
skala Likert (Widoyoko, 2012: 112) sebagai berikut:
Tabel 3.6 Skala Likert
Interval Skor

Kategori

>4,2 s/d 5,0

Sangat Baik (SB)

> 3,4 s/d 4,2

Baik (B)

>1,8 s/d 2,6

Tidak Baik (TB)

>1,0 s/d 1,8

Sangat Tidak Baik (STB)
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Skala Likert sebenarnya ada tiga alternatif model, yaitu model tiga pilihan
(skala tiga), empat pilihan (skala empat), dan lima pilihan (skala lima). Dari ketiga
alternatif model yang digunakan untuk mengukur, masing-masing memiliki
kelemahan. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan skala empat seperti
terlihat pada tabel di atas dari pada skala tiga atau pun skala lima. Adapun alasan
peneliti memilih menggunakan skala empat adalah variabilitas respon yang
memungkinkan responden tidak memiliki ruang untuk bersikap netral dan bisa
memaksa responden untuk menentukan sikap terhadap fenomena sosial yang
ditanyakan atau dinyatakan dalam instrumen (Widoyoko, 2012: 105). Maka untuk
penelitian ini, peneliti akan lebih terbantu untuk bisa melihat sejauh mana kualitas
prototipe “Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air” tanpa ada unsur
ragu-ragu. Bagus atau tidaknya kualitas prototipe tersebut responden dapat
memberikan jawaban yang pasti tanpa ada jawaban netral atau ragu-ragu yang
memperngaruhi akurasi terhadap produk yang dikembangkan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini

akan menguraikan dua hal yang berkaitan dengan pertanyaan

peneltian. Pertama, mengenai langkah-langkah atau prosedur pengembangan
prototipe buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air. Prototipe buku
praktikum tersebut ditujukan untuk anak usia 9-12 tahun di Mentawai supaya mereka
dapat menjernihkan air secara sederhana. Kedua, deskripsi kualitas prototipe buku
panduan praktikum dapat membantu anak usia 9-12 tahun memiliki persepsi tentang
pentingnya menjernihkan air. Selanjutnya, peneliti juga menguraikan pembahasan
berkaitan dengan prototipe buku yang sudah dikembangkan.
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1

Prosedur Pengembangan Prototipe Buku Panduan Praktikum
Prototipe buku panduan praktikum berjudul “Buku Panduan Praktikum Sifat-

sifat dan Penjernihan Air”, peneliti kembangkan dengan mengadopsi tujuh langkah
dari sepuluh langkah prosedur pengembangan menurut Sugiyono. Adapun tujuh
langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:
4.1.1.1 Potensi dan Masalah
Potensi yang peneliti lihat air menjadi sumber utama kehidupan manusia pada
umumnya, termasuk masyarakat Sikabaluan. Letak geografis Sikabaluan yang
berawa-rawa sehingga air disana menjadi keruh dan asin serta rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat tentang penjernihan air, menjadi masalah yang ada di
57
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Sikabaluan. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan air hujan saja untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila curah hujan kurang, masyarakat
Sikabaluan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
4.1.1.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi terbuka observasi
terbuka yakini dengan melakukan wawancara terbuka untuk menggali potensi dan
masalah dengan memberikan dua pertanyaan terbuka kepda anak-anak: (a) menurut
pengamatan dan pengalamanmu, bagaimana kondisi air yang ada di Sikabaluan? dan
(b) apakah air tersebut layak untuk diminum atau tidak? Mayoritas anak menjawab
jika air di Sikabaluan terasa asin dan keruh. Pengamatan peneliti tersebut diperkuat
dengan data yang diperoleh peneliti dari hasil kuesioner pra penelitian yang dibagikan
kepada 23 anak kelas IV-V dan 14 guru di SD St. Fransiskus Sikabaluan pada bulan
Februari 2015. Adapun hasilnya:
4.1.1.2.1

Hasil Kuesioner Pra Penelitian untuk Anak

Berdasarkan hasil kuisioner yang peneliti dapatkan dari 23 anak kelas IV-V
SD Fransisikus Sikabaluan pada bulan Februari 2015 adalah 90% anak mengatakan
air merupakan barang mahal, karena di Sikabaluan sulit didapatkan air bersih,
95.65% anak merasakan akibat dari bahaya air kotor, 95% anak mengetahui salah
satu cara menjernihkan air adalah dengan menyuling, 95.65% memerlukan buku
panduan praktikum penjernihan air, 100% anak mengetahui manfaat air bersih.
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Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Pra Penelitian untuk Anak
Kode
Probandus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jumlah
%

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
21
91.
30

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
100.
00

3
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
18
78.
26

Keterangan:
1 = Jawaban Positif
0 = Berarti tidak atau negatif

4
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
18
78.
26

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
95
.65

Item
6
7
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
22 20
95. 86.
65 96

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
22
95.
65

9
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
18
78.
26

10
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
20
86.
96

11
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
16
69.
57

12
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
95.
65

Jumlah
12
9
8
12
12
10
12
12
8
12
12
12
9
7
10
8
12
12
8
10
12
12
11
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Tabel 4.2 Hasil Rekapan Kuesioner Pra Penelitian untuk Anak
No.

Pernyataan

Persentase Jawaban

1.

Saya mengetahui air bersih sulit didapatkan

90%

2

Saya mengetahui manfaat air

100%

5.

Saya mengetahui penyebab air menjadi kotor

8.

Saya mengetahui salah satu cara menjernihkan air
adalah dengan menyuling/menyaring.

12

Saya memerlukan buku panduan tentang cara
menjernihkan air.

95.65%
95.65%

95.65%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat hasil kuesioner pra penelitian yang
dibagikan kepada 23 anak, dapat disimpulkan bahwa air memiliki manfaat bagi
masyarakat. Tidak hanya itu saja, semua mahkluk bergantung padanya. Selain itu,
anak mengetahui bahwa masyarakat kurang menyadari pentingnya air bersih serta
belum menemukan solusi dalam mengatasi krisis air bersih. Oleh sebab itu anak
memerlukan buku panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air.
4.1.1.2.2

Hasil Kuesioner Pra Penelitian untuk Guru

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada 14 guru di SD Fransiskus Sikabaluan
adalah 92.86% guru memerlukan buku panduan praktikum penjernihan air, serta
100% guru mengetahui bahaya mengkonsumsi air kotor bagi masyarakat Sikabaluan.
Berikut adalah tabel hasil kuesioner pra penelitian untuk guru:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Pra Penelitian untuk Guru.
Item

Kode
Probandus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah
%

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
6
42.
86

2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
14
14
14
14
100.00 100. 100. 100. 100.
00
00
00
00

Keterangan:
1 = Jawaban Positif

7
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
11
78.
57

8
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
7
50.
00

9
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
21.
43

10
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
7
50.
00

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
7.
14

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
13
92.
86

Jumlah
8
7
7
8
8
7
8
9
11
11
8
6
10
10

0 = Berarti tidak atau negatif

Tabel 4.4 Hasil Rekapan Kuesioner Pra Penelitian untuk Guru
No.
4.

12.

Peryataan
Apakah bapak/ibu mengetahui bahaya mengkonsumsi
air kotor?
Apakah Bapak/Ibu memerlukan buku panduan
praktikum tentang sifat-sifat dan pernjernihan air?

Persentase Jawaban
100.00%

92.86%

Hasil kuesioner pra penelitian yang diisi oleh guru dan anak menunjukan
bahwa betapa pentingnya memahami penjernihan air agar permasalahan krisis air
bersih dapat diatasi dengan cara penyaringan. Data-data tersebut menjadi acuan bagi
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peneliti menyusun prototipe berupa buku panduan praktikum sifat-sifat dan
penjernihan air. Buku panduan praktikum tersebut dapat digunakan anak usia 9-12
tahun (kelas IV-VI SD). Isinya terdiri atas sebelas percobaan yang dibagi ke dalam
dua bagian. Bagian pertama untuk melakukan percobaan-percobaan berkaitan dengan
sifat-sifat air. Bagian ke dua berisi tentang percobaan dan penjelasan tentang
penjernihan air. Buku tersebut berisi panduan untuk melakukan percobaan tentang
sifat-sifat dan penjernihan air.
4.1.1.2.3

Hasil Validasi terhadap Kuesioner Pra Penelitian untuk Anak dan
Guru

Peneliti menyusun lembar validitas kuesioner instrumen pra penelitian untuk
anak dan guru yang divalidasi oleh seorang ahli, agar dapat membuat prototipe buku
panduan praktikum. Adapun hasil validasi tersebut adalah:
Tabel 4.5 Pedoman Kelayakan Kuesioner Pra Penelitian untuk Anak
Rentang Skore

Skor Maksimal 40

1 sd 10

STB

Keseluruhan instrumen tidak layak digunakan

11 sd 20

TB

Keseluruhan instrumen belum layak digunakan

21 sd 30

B

Keseluruhan instrumen sudah layak dengan perbaikan

31 sd 40

SB

Keseluruhan instrumen sudah layak digunakan

Tabel 4.6 Hasil Validasi Instrumen Pra Penelitian untuk Anak
Total Skor
37

Kelayakan
SB

Keseluruhan instrumen sudah layak digunakan
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Hasil validasi dari ahli adalah 37 (sangat baik) yang berarti keseluruhan
instrumen sangat layak digunakan.
Tabel 4.7 Pedoman Kelayakan Pra Penelitian untuk Guru
Rentang Skor
1 sd 11
12 sd 22

STB
TB

23 sd 33
34 sd 45

B
SB

Skor Maksimal 45
Keseluruhan instrumen tidak layak digunakan
Keseluruhan instrumen belum layak digunakan
Keseluruhan instrumen sudah layak dengan
perbaikan
Keseluruhan instrumen sudah layak digunakan

Tabel 4.8 Hasil Validasi Instrumen Pra Penelitian untuk Guru
Total Skor
33

Kelayakan
SB

Keseluruhan instrumen sudah layak digunakan

Hasil dari validasi ahli adalah 33 (sangat baik) yang berarti keseluruhan
instrumen sudah layak digunakan.
4.1.1.3 Desain Produk
Peneliti menyusun prototipe buku panduan praktikum dengan judul “Buku
Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air”. Buku praktikum tersebut terdiri
dari 11 percobaan. Ada dua tahap penyusunan prototipe yang dilakukan peneliti
yakni:
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4.1.1.3.1

Prototipe Buku Sebelum Divalidasi

Prototipe buku panduan praktikum disusun dengan beberapa tahap. Tahap
pertama adalah menentukan langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan
tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan karakter anak usia 9-12 tahun
sehingga isi materi dalam praktikum dapat dipahami oleh anak usia tersebut. Tahap
kedua adalah menentukan sketsa gambar. Gambar-gambar tersebut disesuaikan
dengan konten setiap percobaan, pemilihan warna dan gambar juga menyesuaikan
karakter anak usia 9-12 tahun yang menyenangi warna dan gambar yang mana pada
usia tersebut anak sudah mengembangkan kepedulian tentang isu-isu sosial, oleh
sebab itu warna dan gambar disesuaikan dengan masalah air di sekitar Sikabaluan.
Tahap ketiga menentukan sketsa cover. Tahap keempat adalah membuat panduan
refleksi. Refleksi dibuat supaya dalam setiap percobaan yang dilakukan oleh anak
dapat membiasakan anak untuk mengambil makna dari setiap percobaan yang
dilakukan. Berikut adalah desain cover prototipe buku panduan praktikum sifat-sifat
dan penjernihan air:
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Gambar 4.1 Desain awal cover depan buku panduan pratikum.

Gambar 4.2 Desain awal cover belakang buku panduan praktikum
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4.1.1.3.2

Prototipe Buku Setelah Diujicobakan

Prototipe yang berjudul “Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan
Air” tersebut terdidiri atas sebelas percobaan yang dibagi ke dalam dua bagian.
Bagian pertama berisi informasi untuk melakukan percobaan-percobaan berkaitan
dengan “Sifat-sifat Air”. Percobaan A “Kemana Perginya Air”: Percobaan ini
menguji tinggi permukaan air yang diisi dalam gelas yang berbeda dengan ukuran
yang sama dan salah satu diantaranya ditutup kemudian diletakkan di bawah sinar
matahari untuk melihat perubahan yang terjadi pada permukaan air di dalam gelas.
Hal ini disebabkan jika air dipanaskan, akan menjadi butir-butir air. Butir-butir air itu
akan diserap oleh udara dan lenyap dari pandangan, itulah sebabnya mengapa air di
dalam gelas yang tidak ditutup tatakan, permukaannya jadi turun. Percobaan B
“Pipa dari Tangkai Seledri”: Percobaan ini untuk menguji air yang bisa mengalir ke
atas, pada hal, biasa diketahui air selalu mengalir ke tempat yang rendah dan
perubahan warna asli daun seledri yang dicampurkan dengan pewarna makanan.
Melalui percobaan ini anak-anak dapat mengetahui proses kapilarisasi, air dapat naik
ke atas sehingga tangkai dan daun ikut berwarna. Percobaan C “Benda yang Larut
dan Tak Larut dalam Air”: Percobaan ini anak-anak dapat menguji benda-benda apa
saja yang dapat terlarut dan yang tidak terlarut dalam air sehingga dapat
mempengaruhi kualitas ataupun kuantitas air. Percobaan D “Larutan Jenuh”:
Percobaan ini menguji larutan yang mempengaruhi kesamaan kadar air. Percobaan
E “Darimana Datangnya Air”: Percobaan ini sangat sederhana, anak-anak dapat
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melakukannya sendiri di rumah dengan memasukkan gelas yang berisi air ke kotak
freezer kemudian mengamati air di sekitar gelas yang telah mengalami proses
penguapan. Percobaan F “Rahasia Hujan”:

Percobaan ini dikaitkan dengan

masyarakat yang mengandalkan air hujan sebagai sumber kebutuhan rumah tangga
dan layak konsumsi. Percobaan G “Bahan yang Terlarut di dalam Air”: Pada
kegiatan ini anak-anak melakukan percobaan larutan garam yang diperantarakan
dengan benang wol dari gelas satu ke gelas lainnya yang berisi air dan garam di
bawah mata hari. Sinar matahari menyebabkan air menguap dan meninggalkan garam
yang padat. Molekul-molekul daram itu bergabung sehingga menjadi kristal-kristal
garam. Percobaan H “Uji Kandungan Asam dan Basa dalam Air”: Eksperimen ini
bertujuan untuk mengetahui adanya pencemaran air yang disebabkan oleh sampah,
baik sampah yang dihasilkan oleh pabrik maupun sampah yang dihasilkan oleh
rumah tangga. Dalam eksperimen ini alat dan bahan yang digunakan sangat mudah
didapat di lingkungan sekitar. Selain itu eksperimen sangat mudah dilakukan oleh
anak-anak usia SD baik kelas atas maupun kelas bawah dengan tingkat resiko yang
rendah. Alat yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kandungan asam dan
basa dalam air adalah lakmus sederhana yang dibuat dengan menggunakan kertas dan
kunyit.
Bagian kedua berisi tentang “Penjernihan Air”. Isinya adalah Percobaan I
“Penyaringan Air dengan Media Botol Bekas”: Percobaan ini merupakan percobaan
yang menggunakan botol bekas sebagai wadah air, hal ini supaya anak-anak dengan
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mudah membuat percobaan dengan bahan dan alat yang mudah ditemukan sehingga
anak-anak senang melakukan percobaan. Percobaan K “Destilasi Air Sederhana”:
Tujuan dari percobaan ini adalah setelah melakukan percobaan ini diharapkan dapat
mengelolah air asin menjadi hambar atau tidak asin dan menjadi bersih yang
memenuhi syarat kesehatan. Percobaan L “Penyaringan Air Sederhana”: Percobaan
ini bertujuan untuk mengetahui cara penyaringan air secara sederhana.
Kesebelas percobaan tersebut peneliti harapkan dapat dilakukan anak-anak
supaya membantu anak-anak Mentawai memahami sifat-sifat dan cara menjernihkan
air secara sederhana. Tugas dan kegiatan pada praktikum ini dilakukan secara
berkelompok dengan tujuan memupuk kepedulian anak untuk bekerjasama
memecahkan permasalahan lingkungan demi kepentingan bersama/caring society
Sastrapratedja (2014: 14), demi masa depan

Sikabaluan atau Mentawai pada

umumnya. Berikut adalah gabungan gambar cover dan gambar setiap percobaan:
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Gambar 4.3 Desain 12 gambar yang terdiri cover dan gambar dalam setiap
percobaan
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4.1.1.4 Validasi Desain
Validasi desain prototipe dilakukan satu kali oleh seorang ahli biologi.
Adapun hasilnya:
Tabel 4.9 Validasi Ahli dari Produk
Skor 1-5
No

Komponen yang dinilai

Saran
1

2

4

5



a. Bahasa sesuai dengan
kaidah penulisan



b. Pilihan kata sesuai
dengan karakteristik
1.

Bahasa

anak


c. Kalimat mudah
dipahami oleh anak
seusia 9-12 tahun di
linkungan konteks
Mentawai
Format
penulisan
buku panduan
2.

praktikum



a. Format sesuai dengan
kaidah penulisan buku



b. Gambar yang terdapat
dalam buku merarik

sifat-sifat dan
penjernihan
air.
3.

Isi buku

a. Judul buku sesuai
dengan tujuan



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

Skor 1-5
No

Komponen yang dinilai

Saran
1

2

4

5

pernjernihan air


b. Ilustrasi cover
mendukung judul
c. Langkah kerja



membantu anak untuk
melakukan percobaan
d. Buku mengandung



Tambahkan

refleksi yang

mengenai caring

membangun

society-nya

kesadaran anak di
Mentawai utnuk
melakukan aksi demi
melestarikan
kekayaan alam
(caring society).
e. Buku membantu anak-



anak untuk melakukan
kegiatan percobaan
f. Buku membangun
power-within atau
kekuatan spritual yang



Tambahkan di
rangkuman
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Skor 1-5
No

Komponen yang dinilai

Saran
1

2

4

5

membantu anak-anak
Mentawai memiliki
kepercayaan diri,
bangga menjadi warga
mentawai yang
memiliki kekayaan
sumber daya alam.
4

Kepustakaan



a. Buku mengandung
sumber kepustakaan
tentang penjernihan
air
Jumlah/ Skor

2

7

4

2+28+20=50

Tabel 4.10 Pedoman Kelayakan Prototipe
Score
1 sd 16
17 sd 32
33 sd 48
49 sd 65

(Score max 65)
STB
TB
B
SB

Keterangan
Prototipe Buku Tidak Layak Digunakan
Prototipe Buku Belum Layak Digunakan
Prototipe Buku Sudah Layak Dengan Perbaikan
Prototipe Buku Sudah Layak Digunakan

Keterangan:
STB= Sangat Tidak Baik, TB= Tidak Baik, B= Baik, SB= Sangat Baik
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Tabel 4.11 Hasil Validasi Kelayakan Prototipe
Total Skor
50

Kelayakan
SB

Prototipe Buku Sudah Layak Digunakan

Hasil validasi adalah 50. Berdasarkan tabel kelayakan tersebut di atas maka
prototipe yang dikembangkan peneliti “Sangat Baik” sehingga layak diujicobakan.
Hasil dihitung berdasarkan jumlah skor instrumen validasi produk.
4.1.1.5 Revisi Desain
Peneliti melakukan revisi desain sesuai dengan komentar validator, yaitu:
Pertama, menambahkan caring sciety dalam refleksi yang terkandung dalam buku
panduan praktikum sifat-sifat dan penjernihan air yang membangun kesadaran anak
di Mentawai unyuk melakukan aksi demi melestarikan kekayaan alam (caring
society). Kedua, menambahkan di bagian rangkuman yang terkandung dalam buku
tentang membangun power-within atau kekuatan spritual yang membantu anak-anak
Mentawai memiliki kepercayaan diri, bangga menjadi warga mentawai yang
memiliki kekayaan sumber daya alam.
a. Menambahkan power-within pada bagian rangkuman. Misalnya:

Gambar 4.4 Bagian rangkuman setelah ditambahkan power-within
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b. Di setiap bagian akhir percobaan sebaiknya ada kolom refleksi supaya anak
dapat memaknai setiap percobaan yang telah dilakukan. Misalnya:

Gambar 4.5 Refleksi setelah direvisi
4.1.1.6 Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan di dalam dan di luar kelas. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juni 2015.
4.1.1.6.1

Ujicoba di Luar Kelas

Pada 16 Juni 2015, penulis mengajak anak-anak untuk belajar di tepi pantai
dengan tujuan mendekatkan anak-anak dengan lingkungan sekitar. Di sepanjang
perjalanan menuju pantai, anak-anak diajak melihat tanah yang berawa-rawa serta
airnya yang keruh. Penulis mengajak anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan:
(1) Menurut pengamatan dan pengalamanmu: bagaimana kondisi air yang ada di
Sikabaluan?, (2) Apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak? Mengapa?
Mayoritas anak menjawab jika air di Sikabaluan terasa asin, kondisinya kotor,
warnanya keruh atau kehitam-taman. Air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi
sebab kotor dan dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Penyakit yang ditimbulkan
oleh air yang kondisinya kotor tersebut adalah penyakit kulit, diare. Pengalaman
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tersebut menjadi peluang bagi peneliti untuk memperkenalkan buku “Panduan
Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air”.

Gambar 4.6 Kegiatan pengenalan buku panduan pratikum sifat-sifat dan penjernihan
air dalam konteks empowering di luar kelas
Peneliti kemudian memperkenalkan buku panduan tersebut yang merupakan
salah satu contoh untuk membuka wawasan anak-anak agar sedini mungkin terdorong
dalam upaya memelihara lingkungan dan menjernihkan air.
4.1.1.6.2

Ujicoba di dalam Kelas

“Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air” telah peneliti
gunakan saat melakukan penelitian kepada anak-anak kelas 4-5 (usia 9-12 tahun) di
SD St.Fransiskus Sikabaluan pada 16-19 Juni 2015. Tujuannya agar anak-anak
mengetahui tentang manfaat air bersih bagi masyarakat, serta bahaya jika
mengkonsumsi air kotor. Buku tersebut menjadi sarana untuk menyadarkan atau
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memberdayakan (empowering) masyarakat

dalam hal ini anak-anak tentang

pentingnya menjernihkan air.
Pada 17 Juni 2015, peneliti mengajak anak-anak untuk melakukan salah satu
percobaan yang terdapat di dalam “Buku Panduan Praktikum Praktikum Sifat-sifat
dan Penjernihan Air”.

Percobaan yang dipilih adalah

tentang “Destilasi air

sederhana”. Peneliti menunjukkan satu botol air yang diambil dari rawa-rawa di
lingkungan sekolah dan mengajukan pertanyaan (1) Apakah air keruh ini bisa diolah
supaya dapat menjadi jernih atau tidak?, (2) Apakah diantara kalian ada yang
mengetahui cara mengolah air keruh supaya menjadi jernih?.
Terhadap pertanyaan pertama, ada beberapa anak yang menjawab dengan
spontan yaitu bahwa air keruh tersebut bisa dijadikan jernih dengan cara disaring.
Akan tetapi saat peneliti bertanya, “Bagaimana cara menyaring air yang keruh supaya
menjadi jernih?”, mereka tidak bisa menjawabnya. Peneliti kemudian mengajak anakanak untuk melakukan percobaan sederhana tentang cara menjernihkan air. Caranya
dengan menyediakan bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut.
Dalam hal ini peneliti menyediakan sendiri alatnya. Ada pun alat tersebut sebagai
berikut: (1) Botol minuman bekas, (2) Satu gelas air laut, (3) Pipa/selang plastik, (4)
Malam/plastisin, (5) Satu buah gelas, (6) Es batu.
Tujuan peneliti mengajak anak-anak melakukan aktivitas percobaan tersebut
adalah untuk membangun kreativitas anak berkaitan dengan satu cara sederhana
untuk menjernihkan air. Selain itu anak-anak juga dilatih untuk memiliki kepedulian
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terhadap permasalahan di lingkungan mereka yang berkaitan dengan minimnya air
bersih, supaya mereka memiliki naluri untuk mau berpikir dan mencoba mengatasi
permasalahan tersebut. Dalam kegiatan tersebut anak terlihat antusias dan semangat.
Aktivitas tersebut sekaligus dapat dilihat sebagai sarana sederhana untuk melakukan
pembinaan kepada anak-anak sebagai warga masyarakat di Sikabaluan, agar dapat
berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki kondisi
lingkungan.

Gambar 4.7 Kegiatan praktikum di dalam kelas.
4.1.1.7 Revisi Produk
Setelah melakukan uji coba produk, peneliti melakukan revisi akhir dengan
sedikit perbaikan dari produk yang sudah diujicobakan. Berikut produk yang berupa
prototipe “Buku Panduan Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air dalam Konteks
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Empowering Masyarakat Mentawai untuk Anak Usia 9-12 Tahun” yang
dikembangkan oleh peneliti. Adapun perubahannya sebagai berikut:
Gambar 4.8 Tampilan cover depan dan judul setelah direvisi

Gambar 4.9 Tampilan cover belakang setelah direvisi
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Gambar 4.10 Isi dari prototipe buku panduan praktikum
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4.1.2

Deskripsi Kualitas Prototipe Buku Panduan Pratikum
Deskripsi kualitas prototipe buku panduan pratikum peneliti dapatkan dengan

cara: (a) menggajukan pertanyaan terbuka yaitu “Apakah buku panduan pratikum
membantumu untuk dapat melakukan penjernihan air secara sederhana?”. 22 anak
(95.65%) menjawab: ya. (b) Melihat hasil komentar anak setelah melakukan salah
satu uji coba praktikum tentang “Destilasi Air Sederhana”. Berikut ini foto hasil
refleksi anak:
Foto 4.11 Komentar tentang persepsi anak terhadap kualitas buku
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Berdasarkan komentar-komentar anak di atas nampak bahwa buku panduan
praktikum tersebut yang telah peneliti susun dapat menbantu mereka memiliki
pengetahuan untuk menjernihkan air secara sederhana. Deskripsi kualitas prototipe
buku panduan praktikum juga dapat membantu mereka memiliki persepsi tentang
pentingnya menjernihkan air. Persepsi tersebut terjadi melalui proses seseorang
mengetahui bebepara hal melalui beberapa hal pancaindaranya (Kamus Bahasa
Indonesia, 2008: 513). Hal itu membantu anak memiliki persepsi baru tentang
pentingnya penjernihan air setelah peneliti melakukan uji coba kepada 23 anak seusai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

melakukan praktikum, peneliti mengajak mereka menuliskan komentar tentang
manfaat buku panduan tersebut bagi mereka.
4.2 Pembahasan
Kualitas prototipe buku dinilai sangat baik oleh validator dan persepsi anak
tentang pentingnya menjernihkan air juga terbangkitkan berkat adanya buku tersebut.
Hal tersebut dapat terjadi karena peneliti menyusun prototipe buku panduan pratikum
dengan memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:
4.2.1

Prototipe Buku merupakan Media Pembelajaran dalam Konteks
Empowering
Empowering adalah upaya memandirikan masyarakat untuk peduli terhadap

permasalahan di lingkungannya serta bersedia melakukan aktivitas untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Prototipe buku panduan praktikum yang peneliti susun
merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh anak SD untuk
melakukan percobaan sederhana berkaitan dengan penjernihan air. Dengan demikian
buku tersebut dapat menjadi sarana agar anak memiliki kesadaran tentang pentingnya
menjernihkan air.
Menjernihkan air merupakan proses pengolahan air kotor/keruh menjadi air
bersih. Buku tersebut berisi langkah-langkah kegiatan supaya anak dapat melakukan
proses penjernihan air secarana sederhana. Anak sedini mungkin mengetahui manfaat
air berish bagi kehidupan. Kesadaran tersebut diharapkan dapat memicu mereka
untuk melakukan percobaan-percobaan lain dalam rangka mengupayakan air kotor di
Sikabaluan menjadi bersih.
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4.2.2

Prototipe Disusun dalam Bentuk Buku Praktikum
Prototipe buku panduan praktikum berisi langkah-langkah kegiatan percobaan

yang dapat dilakukan oleh guru maupun anak-anak untuk melakukan percobaan
sederhana tentang sifat-sifat dan penjernihan air. Guru dapat membaca dan
melakukan percobaan yang ada dalam buku tersebut, sebelum mengajarkannya
kepada anak di kelas. Dengan demikian, pada saat guru akan mengajak anak untuk
melaukan prakktikum alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan
percobaann dan dapat dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Selain itu, guru dapat
dapat meminimalisir kesalahan yang akan dilakukan oleh anak pada saat untuk
melakukan percobaan, karena guru sebelumnya sudah mempraktekkannya.
Prototipe buku panduan praktikum tersebut juga dapat dilakukan oleh anak
secara mandiri. Maksudnya, buku tersebut berisi tuntunan yang dapat dilakukan oleh
anak secara sederhana. Anak dapat mempersiapkan alat dan bahan sebagaimana yang
terdapat dalam buku tersebut sebelum melakukan langkah-langkah kegiatan
percobaan.
4.2.3

Prototipe Disusun Sesuai dengan Kemampuan Anak Usia 9-12 Tahun
Prototipe buku panduan praktikum tersebut disusun berdasarkan kemampuan

anak usia 9-12 tahun. Menurut Piaget anak pada usia tersebut memasuki tahap
operasional konkret. Cirinya, anak telah memiliki kecakapan berpikir logis dengan
menggunakan benda-benda yang bersifat konkret. Selain itu anak juga telah dapat
melakukan pengklasifikasian, pengelompokan, dan pengaturan masalah.
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Prototipe buku panduan praktikum memfasilitasi anak supaya dapat
melakukan percobaan berkaitan dengan sifat-sifat dan penjernihan air, sekaligus
menjawab pertanyaan refleksi yang terdapat di setiap akhir percobaan. Pertanyaan
refleksi disusun supaya mereka dapat berpikir logis atas percobaan yang terhdapa
pengelompokan benda-benda yang terdapat dalam buku panduan praktikum tersebut.
Anak pada usia tersebut pada tahap operasional formal maksudnya anak dapat
bekerja secara efektif dan sistematis, menganalisis beberapa kemungkinan serta
menarik kesimpulan atas satu tindakan yang sudah mereka lakukan. Buku panduan
praktikum memandu mereka supaya dapat memperkembangkan kemampuan menarik
kesimpulan atas percobaan yang telah mereka lakukan, dengan cara menjawab
pertanyaan yang terdapat pada kolom refleksi.
4.2.4

Kelebihan dan Kelemahan Produk
Setelah melakukan uji coba, peneliti memperoleh masukan tentang kualitas

produk yang peneliti kembangkan. Data tersebut membantu peneliti untuk dapat
mengetahui kelebihan dan kelemahan produk. Berikut ini penjelasan mengenai
kelebihan dan kelemahan produk berupa prototipe yang berjudul “Buku Panduan
Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air untuk Anak Usia 9-12 Tahun dalam
Konteks Empowering”.
4.2.4.1 Kelebihan Produk
Prototipe buku disusun untuk membantu anak-anak di Sikabaluan peduli
terhadap permasalahan di lingkungan serta bersedia melakukan aktivitas untuk
mengatasi permasalahan tersebut (empowering).

Permasalahan yang terdapat di
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Sikabaluan adalah sulitnya mendapatkan air bersih karena air di sana cenderung
keruh dan terasa asin. Buku tersebut antara lain

memuat percobaan tentang

penjernihan secara sederhana yang dapat dilakukan oleh anak.
Buku panduan tersebut

juga dapat digunakan oleh guru yang mengajar

menggunakan kurikulum 2013 di kelas IV sub tema: “Ayo mencintai lingkungan”.
Mata pelajaran yang terkait adalah
1) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Pada mata pelajaran IPA tersebut dapat dilihat pada kompetensi inti (KI) 2
yakni sikap sosial. KD tersebut ditekankan lagi pada KD 2.1 Menunjukkan
perilaku peduli lingkungan dan 2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan
penelaahan fenomena alam secara mandiri maupun berkelompok sebagaimana
yang telah peneliti susun dalam prototipe buku panduan praktikum tersebut
berkaitan dengan lingkungan dalam hal ini air. Selain itu, langkah-langkah
kegiatan yang terdapat dalam prototipe tersebut juga dapat membantu
melakukan percobaan baik secara mandiri maupun berkelompok.
2) Bahasa Indonesia
Sikap sosial pada mata pelajaran Bahasa Indonesia juga memuat tentang
kepedulian seperti KI.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,
tetangga, dan guru. Hal ini diperkut dengan KD 2.4 Memiliki kepedulian
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terhadap lingkungan dan sumber daya alam melalui pemanfaatan bahasa
Indonesia. Kepedulian terhadap lingkungan dapat diungkapkan oleh anak
melalui pertanyaan pada kolom refleksi yang harus diisi oleh anak setelah
melakukan percobaan.
3) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Mata pelajaran IPS juga dapat digunakan apabila guru ingin mengajak anak
melakukan percobaan, karena pada IPS juga terdapat sikap sosial
sebagaimana yang tercantum pada KI.1.3. Menerima karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya. Adapun KD
2.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melakukan interaksi sosial
dengan lingkungan (air).
4.2.4.2 Kelemahan Produk
Prototipe tersebut disusun dalam bentuk buku. Apabila ada sekolah yang
akan menggunakannya untuk dijadikan media pembelajaran di kelas, maka sekolah
perlu menggandakannya terlebih dahulu. Sementara di Sikabalauan tempat untuk
menggandakan buku maasih terbatas.
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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Isi dari bab ini adalah uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran. Berikut penjelesannya.
5.1 Kesimpulan
1. Prosedur pengembangan prototipe buku panduan praktikum sifat-sifat dan
penjernihan air dilakukan dengan menggunakan 7 langkah penelitian dan
pengembangan menurut Sugyiono, meliputi: (1) Potensi dan Masalah, (2)
Pengumpulan Data, (3) Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi
Desain, (6) Uji Coba Produk, (7) Revisi Produk.
2. Hasil validasi prototipe buku adalah 50 jadi kualitas prototipe buku panduan
pratikum tersebut adalah 50 sehingga layak digunakan. Uji coba terbatas
dilakukan peneliti tentang dengan melakukan percobaan “Destilasi Air
Sederhana” di SD Fransiskus Sikabaluan kepada 23 anak. Dari hasil uji coba
terbatas, 22 anak (95.65%) menulis jika buku panduan praktikum membantu
mereka memiliki persepsi tentang pentingnya menjernihkan air. Dengan
demikian prototipe buku panduan tersebut menjadi sarana untuk melakukan
pendidikan cinta lingkungan/empowering.
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Keterbatasan
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:
1. Prototipe buku hanya divalidasi oleh satu validator, sebab ada seorang
validator yang tidak mengembalikan data yang telah dikirim.
2. Prototipe buku hanya dapat diujicobakan di salah satu SD yang terdapat di
Sikabaluan.
3. Sosialisasi prototipe buku panduan praktikum kepada guru tidak peneliti
lakukan sebab guru sibuk mengikuti pelatihan dan seminar seusai pembagian
raport.
4. Perlu waktu untuk mempersiapkan alat/bahan dan melakukan percobaan
sebelum mengajak anak-anak melakukan percobaan.
5.3 Saran
1. Prototipe buku sebaiknya minimal divalidasi lebih dari satu validator.
2. Perlu adanya sosialisasi penggunaan prototipe kepada guru-guru.
3. Perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan pemerintah daerah
Mentawai.
4. Guru perlu mempersiapkan alat/bahan dan melakukan percobaan terlebih
dahulu sebelum mengajak anak untuk melakukan percobaan.
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Lampiran 1. Kisi-kisi Instumen Pra Penelitian
Kisi-kisi Instrumen Pra Penelitian untuk Anak dan Guru
Nomor
No

Aspek
Item

1.

Manfaat air bagi masyarakat

1-3

2.

Bahaya air kotor bagi masyarakat Sikabaluan

4-7

3.

Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk membantu

8-9

dalam proses penjernihan air (Penyulingan air)
4.

Sarana yang diperlukan untuk menyadarkan (Empowering)
tentang pentingnya penjernihan air (konservasi)

10-12
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Lampiran 2. Pertanyaan Pra Penelitian untuk Anak
Lembar Pertanyaan Pra Penelitian untuk
Anak
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Lampiran 3. Pertanyaan Pra Penelitian untuk Guru

Lembar Pertanyaan Pra Penelitian untuk Guru
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Lampiran 4. Validasi Kuesioner untuk Anak
Lembar Validasi Kuesioner kepada Anak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

Lampiran 5. Validasi Kuesioner untuk Guru
Lembar Validasi Kuesioner kepada Guru
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Lampiran 6. Lembar Validasi Buku

Lembar Validasi Buku oleh Pakar Biologi
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Lampiran 7. Instrumen Persepsi Siswa terhadap Prototipe
Instrumen Penelitian Persepsi Siswa terhadap Kualitas Prototipe Buku Panduan
Praktikum Sifat-sifat dan Penjernihan Air untuk Usia 9-12 Tahun
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Lampiran 8. Presensi Kehadiran Uji Coba Produk
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Lampiran 9. Jadwal Penelitian

Tabel Jadwal Penelitian
Tahap I (2015)
Bulan
Kegiatan
Januari

Februari

Maret

April

Studi Pustaka (Bab I-III)
Draft I Prototipe Buku
Validasi
Revisi dan Cetak Prototipe
Uji Coba Terbatas di
Mentawai
Training Guru dan Siswa
di Mentawai

Tahap II (2015)
Bulan
Kegiatan
Agustus
Olah Data
Susun Bab IV
Revisi Bab I-V

September

Oktober

Mei

Juni
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Tahap III (2016)
Bulan
Kegiatan
Februari
Revisi Bab I-IV
Revisi Bab I-V
Revisi Bab I-V
Persiapan Ujian
Skripsi
Ujian Skripsi

Maret

April

Mei

Juni
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Lampiran 10. Foto Kegiatan di Luar Kelas
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Lampiran 11. Foto Kegiatan di Dalam Kelas
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