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ABSTRAK: Pembelajaran IPA materi pemisahan campuran di SMP N 1 Tulungagung  tahun
pelajaran 2015/2016, belum mengembangkan keterampilan proses siswa secara optimal,
kenyataan juga menunjukkan bahwa minat dan  hasil belajar masih rendah. Upaya yang
dilakukan adalah merancang dan membuat media baru sehingga terjadi interaksi antara
pebelajar dan sumber belajar, materi yang bersifat abstrak dapat divisualisasikan, yaitu
membuat media GAMUSE (gampang, murah dan sederhana) dari bahan-bahan botol agua untuk
proses penyaringan, gelas aqua dan tali rafia untuk sentrifugasi, kaleng bekas susu dan pemanas
untuk sublimasi,  wadah plastik, pemanas air dari sendok, selang dan bekas sandal jepit untuk
destilasi, gelas aqua dan tissue gulung untuk kromatografi. Penggunaan media GAMUSE
mampu meningkatkan keterampilan proses (mengamati, mengukur, meramalkan, meng-
golongkan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan) yang  meliputi: a) cara merangkai alat
memperoleh nilai 81,25 siklus 1 menjadi 92,71 siklus 2 b) cara menggunakan alat nilai
80,21menjadi 85,42 siklus 2, c) berkomunikasi nilai 37,50 menjadi 54,16 siklus 2, d) menyusun
dan menyampaikan laporan nilai 77,08 menjadi 86,46 siklus 2 serta kegiatan e) mengakhiri
percobaan nilai 80,21menjadi 92,71 siklus 2. Ketuntasan hasil belajar pada pra penelitian
mencapai 65,63% menjadi 75,00% siklus 1 dan 78,13% pada siklus 2. Minat belajar, kategori
sangat berminat dari 28,52 siklus 1 menjadi 72,58 siklus 2. Manfaat yang dapat dicapai 1) Bagi
siswa memberi kesempatan untuk melakukan praktik pemisahan campuran melalui kegiatan
yang menarik, konsep yang bersifat abstrak dapat divisualisaikan. Memacu semangat belajar.
Bagi guru menambah pengetahuan tentang teknik pembuatan media, menciptakan
pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif dan menyenangkan. Bagi sekolah dapat dijadikan
acuan bagi guru IPA lainnya dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas mengajar,
meningkatkan pendayagunaan dan menambah media praktik melalui kreativitas dan inovasi
guru.dikembangkan, miskonsepsi yang teridentifikasi dan hasil uji coba terbatas yang telah
dilakukan.
Kata Kunci: Media GAMUSE (Gampang, Mudah, Sederhana), Keterampilan Proses, Minat,

Hasil Belajar, Pemisahan Campuran..

PENDAHULUAN
Standar Isi mata pelajaran IPA sesuai Kurikulum 2013 menyatakan bahwa IPA

(Ilmu Pengetahuan Alam) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara
sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat
membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan
dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Hal ini sesuai dengan pendapat
Rustaman (2005), bahwa keterampilan proses perlu dikembangkan melalui pengalaman-
pengalaman langsung sebagai pengalaman pembelajaran. Adapun menurut Dwiyogo
mengutip American Association for the Advancement of Science (1970) yang termasuk
keterampilan proses dasar adalah 1) mengamati, 2) mengukur, 3) menyimpulkan, 4)
meramalkan, 5) menggolongkan dan 6) mengkomunikasikan.
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Kenyataan yang terjadi di SMPN I Tulungagung kelas VII L tahun pelajaran
2015/2016, pembelajaran belum mengembangkan keterampilan proses siswa secara
optimal. Proses pembelajaran masih didominasi model ceramah dan belum memanfaatkan
media pembelajaran terutama yang berupa media eksperimen karena masih sangat
terbatas. Akibatnya nilai keterampilan proses siswa dan hasil belajar masih jauh dari
harapan (di bawah KKM). Berdasarkan observasi awal hasil belajar pada pembelajaran
pemisahan campuran tahun 2014 menunjukkan hasil yang cukup rendah, Ketuntasan
belajar baru mencapai 65,63%.dan nilai rata-rata 71.00 dengan KKM 75,00. Selain itu
pembelajaran belum memberdayakan siswa dalam mengkontruksi pengetahuannya,
seperti kemampuan inkuiri dan mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari, sehingga
banyak siswa kesulitan dalam memahami pelajaran. Hasil observasi juga menunjukkan
bahwa minat belajar siswa  masih rendah, hal ini bisa dilihat jika siswa diberi tugas tidak
segera mengerjakan tugas, aktivitas siswa saat kegiatan belajar mengajar kurang antusias
jika guru tidak menghadirkan media atau media yang digunkan tidak menyenangkan,
bahkan beberapa siswa sering tampak bermalas malasan dengan menyandarkan kepala ke
bangku. Setelah kegiatan praktik mayoritas siswa tidak merapikan /membersihkan alat.
Hasil wawancara, siswa akan merasa senang jika dalam pembelajaran IPA melakukan
praktik.

Guru harus bisa menyediakan media yang dapat menumbuhkan minat belajar
siswa, dapat memvisualkan konsep IPA yang bersifat abstrak sehingga mudah dipahami
siswa, melatih keterampilan siswa sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Media dari
barang-barang bekas yang gampang diperoleh, murah pembiayaannya dan sederhana
pembuatannya dibuat sebagai media praktik atau disingkat media GAMUSE sebagai
alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, untuk membelajarkan materi
pemisahan campuran yang meliputi proses penyaringan, sentrifugasi, destilasi,
kromatografi dan sublimasi. Adapun alat-alat yang dibutuhkan botol aqua, gelas aqua,
kaleng bekas susu, tali rafia, kapur barus, pemanas/lilin, selang plastik, wadah plastik,
sendok, steker/colokan beserta kabel, kayu, pemanas spiritus/lilin.

Keterampilan proses yang dilatihkan pada siswa meliputi: mengamati, mengukur,
meramalkan, menggolongkan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan, yang muncul
pada langkah-langkah kegiatan praktik sebagai berikut: 1) cara merangkai alat 2) cara
menggunakan alat, 3) berkomunikasi, 4) menyusun dan menyampaikan laporan dan 5)
mengakhiri percobaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan media
GAMUSE dapat meningkatkan keterampilan proses belajar pemisahan campuran siswa
kelas VII L SMPN 1 Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016,  bagaimana penggunaan
media GAMUSE dapat meningkatkan hasil belajar pemisahan campuran siswa kelas VII L
SMP N 1 Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016, dan bagaimana penggunaan media
GAMUSE dapat meningkatkan minat belajar pemisahan campuran siswa kelas VII L
SMPN 1 Tulungagung tahun pelajaran 2015/2016.

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini bagi peserta didik: 1)
Memberi kesempatan siswa untuk melakukan praktik pemisahan campuran menggunakan
media yang menarik. 2) Konsep yang bersifat abstrak dapat divisualisaikan. 3) Memacu
semangat belajar sehingga lebih berminat pada pelajaran IPA. Bagi guru: 1) Menambah
pengetahuan tentang teknik pembuatan media pembelajaran yang menarik. 2)
Menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif dan menyenangkan. Bagi Sekolah:
1) Dapat dijadikan acuan bagi guru IPA lainnya dalam mengembangkan inovasi dan
kreativitas mengajar. 2) Meningkatkan pendayagunaan dan menambah media praktik
melalui kreativitas dan inovasi guru dalam membuat media pembelajaran dari barang-
barang bekas yang gampang, murah dan sederhana.
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METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas

yang dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari empat komponen
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa; 1) Data pelaksanaan
pembelajaran materi pemisahan campuran. 2) Data keterampilan siswa meliputi:  a) cara
merangkai alat b) cara menggunakan alat, c) berkomuniaksi, d) menyusun dan
menyampaikan laporan praktikum, dan e) mengakhiri kegiatan percobaan. 3) Minat
belajar siswa dari angket 4) Hasil belajar dari hasil nilai ulangan harian (nilai akhir
siklus). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Sumber data
pelaksanaan pembelajaran, 2) Sumber data observasi kegiatan siswa. 3) Sumber data
angket minat belajar. 4) Sumber data hasil belajar.

Instrumen yang digunakan antara lain: 1) Lembar observasi yang berisi catatan
keaktifan siswa saat percobaan, diskusi dan kegiatan siswa setelah mengahkiri percobaan.
2) Kuisioner untuk mengetahui minat belajar peserta didik. 3) Tes ulangan akhir siklus.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data meliputi: 1)
Observasi sebelum penelitian dimulai. 2) Observasi saat siswa melakukan kegiatan
percobaan, diskusi serta saat mengakhiri kegiatan/merapikan alat. 3) Pemberian dan
pengisian angket setelah melaksanakan pembelajaran. 4) Mengadakan tes akhir siklus.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan: 1) Melakukan observasi awal. 2)
Menentukan jadwal penelitian. 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 4)
Menyusun LKS serta melakukan pengujian tingkat keberhasilannya. 5) Menyusun
instrument penelitian untuk keterampilan proses, minat belajar dan tes akhir siklus. 6)
Mempersiapkan alat untuk percobaan penyaringan dan sentrifugasi untuk siklus 1;
destilasi, sublimasi dan kromatografi untuk siklus II.

Alat dan bahan yang digunakan pada siklus 1. Materi penyaringan yaitu  Cuter,
botol aqua I liter, tali 0,5 m, pipa paralon, kapas, arang, kerikil, pasir, tanah, air.  Materi
sentrifugasi meliputi cuter,  gelas aqua, tali rafia 1 m, air 150 ml, minyak goreng 50 ml ,
pewarna kue merah. Siklus II, Materi destilasi meliputi cuter, toples plastik, slang, alas
sandal jepit bekas, 2 sendok logam, kabel dobel, steker, isolasi,  kayu. Materi sublimasi
meliputi kaleng susu bekas, pembakar spiritus.  Materi kromatografi meliputi: cuter, Tissu
gulung, gelas bening, pensil, spidol, air.

a. Desain Media GAMUSE untuk proses penyaringan
Keterangan:
1: Botol aqua posisi terbalik

. 2: Potongan dasar aqua
3: Penyaring dari kapas, kerikil, pasir, arang
4: Paralon untuk menggantung

Gambar 1. Desain Media GAMUSE untuk proses penyaringan
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b. Desain Media GAMUSE untuk proses sentrifugasi
Keterangan
1: Tali
2: Gelas aqua berisi campuran air,
minyak goreng dan pewarna merah
(tiruan darah)

Gambar 2. Desain Media GAMUSE untuk proses sentrifugasi

c. Desain  Media GAMUSE untuk proses destilasi

Ke Keterangan
1: Sendok logam
2: kabel dobel
3: steker/colokan
4: alas sandal jepit
5: selang plastik

Gambar 3. Desain Media GAMUSE untuk proses destilasi

d. Desain Media GAMUSE untuk proses penyaringan

Keterangan

1: gelas bening
2: air
3: tissue gulung
4: tulisan spidol
5: Pensil

Gambar 4. Desain Media GAMUSE untuk proses kromatografi
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e. Desain  Media GAMUSE untuk proses sublimasi

Keterangan
1. Kaleng susu
2: Kasa
3: Pemanas / lilin
4: Kaki Tiga
5: Cairan yang akan dipisahkan

Gambar 5. Desain Media GAMUSE untuk proses sublimasi

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik
deskriptif dan persentase. Tahap-tahap kegiatan analisis data meliputi mereduksi data,
menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan pengecekan kebenaran
hasil penelitian meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat dan
trianggulasi.

Penelitian dilakukan di SMPN 1 Tulungagung kelas VII L tahun pelajaran
2015/2016. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu mulai 4 Mei 2015 sampai dengan
5 Juni 2015 dengan rincian waktu tatap muka 4 x 40 menit untuk kegiatan praktik dan 1 x
40 menit untuk tes akhir siklus.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian kegiatan pembelajaran pemisahan campuran sub bab penyaringan
dan sentrifugasi siklus 1 diperoleh hasil sebagai berikut.
a) Temuan hasil pengamatan siklus 1

o Siswa sangat antusias saat melakukan kegiatan praktik

(a) (b)
Gambar 6. (a) Siswa santusias melakukan penyaringan, (b) perbandingan hasil

Sebelum dan sesudah penyaringan.
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o Beberapa kelompok alatnya tidak lengkap (tidak membawa arang untuk
penyaringan, pewarna kue merah untuk sentrifugasi).

o Kelompok 4 yang anggota kelompoknya hanya ada satu anak laki-laki, cenderung
tidak aktif dalam kelompok (banyak diam).

o Belum ada pembagian tugas dalam kelompok.
o Semua kelompok berhasil melakukan penyaringan air kotor menjadi air jernih

dengan rangkaian alat botol aqua, kapas, kerikil, pasir, arang yang disusun secara
bergantian.

o Siswa sangat antusias pada percobaan sentrifugasi karena melihat air tidak
tumpah pada saat diputar.

o Beberapa kelompok mengulang praktik sentrifugasi, karena percobaan ini, tingkat
kegagalannya tinggi.

(a) (b)
Gambar 7. (a) Salah satu siswa memperagakan cara kerja sentrifugasi, (b) hasil

pemisahan campuran setelah cairan diputar

o Keberanian siswa untuk bertanya muncul, diantaranya menanyakan mengapa
percobaannya tidak berhasil.

Gambar 8. Antusias dan keaktifan siswa pada percobaan sentrifugasi
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Tabel 3.1 Data Keterampilan Proses Siswa

Proses Pembelajaran Keterampilan Proses
Langkah Pembelj. Skor B (%) C (%) K (%)

SIKLUS I

Merangkai alat 81,25

65,63 21,86 12,50
Menggunakan alat 80,21
Komunikasi 37,50
Membuat Laporan 77,08
Mengakhiri Percobaan 80,21

Tabel 3.2 Data hasil Belajar Siswa
Pembelajaran Rata-rata Nilai tertinggi Nilai terendah Ketuntasan Belajar

Pra Penelitian 71,00 94 44 65,63
SIKLUS I 74,63 100 44 75,00

Tabel 3.3 Data Minat Belajar Siswa

Proses
Kategori Minat Siswa (%)

Sangat Berminat Berminat Kurang Berminat

Pra Penelitian 28,52 45,55 25,93

SIKLUS I 72,58 24,71 2,71

a) Refleksi akhir siklus 1,
a. Tidak semua kelompok membawa alat secara komplit, misalnya tidak membawa

arang. Solusinya perlu adanya penilaian terkait dengan kelengkapan alat yang
dibawa siswa.

b. Kelompok 4 yang anggota kelompoknya hanya ada satu anak laki-laki, cenderung
tidak ikut aktif dalam kelompok (banyak diam), solusinya bisa
diikutkan/ditukarkan ke kelompok lain.

c. Belum ada pembagian tugas dalam kelompok, solusinya pada siklus II semua
kelompok disarankan untuk melaksanakan pembagian tugas.

d. Ketuntasan belajar masih mencapai 65,63%, masih memungkinkan untuk
ditingkatkan dengan cara menyarankan untuk membaca materi terlebih dulu.

b) Temuan hasil pengamatan siklus II
o Semua kelompok membawa alat/bahan untuk percobaan.
o Ada tiga percobaan untuk siklus II yaitu destilasi, kromatografi, dan sublimasi.
o Siswa lebih antusias karena media siklus II lebih menarik.
o Menghindari kesalahan dan bahaya terkait rangkaian alat destilasi yang dilakukan

siswa, sebelum dipakai praktik seluruh kelompok mengkonsultasikan ke guru
tentang alat yang sudah berhasil dirangkai.
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(a) (b)
Gambar 9. (a) Guru mengecek alat, (b) Rangkaian alat destilasi.

o Praktik dilakukan bergantian antar kelompok, karena penasaran kelompok lain
ikut bergabung untuk melihat.

o Semua kelompok berhasil merangkai alat dan berhasil untuk membuktikan
pemisahan campuran secara destilasi.

o Pembagian kelompok berdasar jenis kelamin, perempuan dengan perempuan laki-
laki dengan laki-laki menyebabkan kerja kelompok meningkat (tidak canggung
untuk berkomunikasi).

o

(a) (b)
Gambar 10. (a) Foto alat kromatografi, (b) Antusias siswa saat praktik

kromatografi

(a) (b)
Gambar 11. (a) Foto alat sublimasi, (b) hasil penyubliman.
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Tabel 3.1 Data Keterampilan Proses Siswa siklus II

Proses Pembelajaran
Keterampilan Proses

Langkah Pembelj. Skor B C K

SIKULS II

Merangkai alat 92,71

76,12 15,62 6,25
Menggunakan alat 85,42
Komunikasi 54,16
Membuat Laporan 86,46
Mengakhiri Percob. 92,71

Tabel 3.2 Data hasil Belajar Siswa
Pembelajaran Rata-rata Nilai tertinggi Nilai terendah Ketuntasan Belajar

Siklus II 75,87 100 48 78,13

Tabel 3.3 Data Minat Belajar Siswa Siklus II

Proses
Kategori Minat Siswa (%)

Sangat Berminat Berminat Kurang Berminat

SIKLUS II 89,43 1,02 0,55

PEMBAHASAN
Berdasar data hasil observasi dan tes tertulis yang dilakukan menunjukkan bahwa

inovasi pembelajaran (penggunaan media GAMUSE untuk membelajarkan pemisahan
campuran) yang dilakukan mampu meningkatkan kinerja guru dan kualitas pembelajaran
yang berdampak pada peningkatan keterampilan proses (mengamati, mengukur,
meramalkan, menggolongkan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan) yang ada pada
langkah kegiatan  praktik yaitu: a) cara merangkai alat b) cara menggunakan alat,
c)berkomuniaksi, d) menyusun dan menyampaikan laporan dan e) mengakhiri percobaan.
Dari kelima langkah pembelajaran yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi
karena perolehan skor hanya mencapai 54,16%

Pembelajaran pemisahan campuran menggunakan media GAMUSE secara umum
dapat meningkatkan ketrampilan proses, minat dan hasil belajar. Hal ini bisa dilihat dari
grafik perbandingan siklus 1 dan siklus II.

Gambar 12. Grafik Keterampilan Proses Predikat Baik, cukup dan sedang
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Berdasar gambar 12. menunjukkan keterampilan proses siswa naik secara signifikan dari
siklus 1 ke siklus II dari 65,63% menjadi 76,12% siswa memperoleh predikat baik, keadaan
pra penelitian tidak ada karena pembelajaran masih bersifat ceramah sehingga
keterampilan proses belum tergali secara optimal

Kemajuan langkah/tahapan pembelajaran terkait keterampilan proses bisa dilihat
pada grafik berikut.
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Merangkai alat

Menggunakan alat

Berkomunikasi

Menyusun Laporan
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Gambar 13. Grafik Keterampilan Proses pada langkah pembelajaran

Dari lima langkah pembelajaran yang memperoleh skor tertinggi adalah langkah
merangkai alat skornya 81,25% siklus 1 menjadi 92,71 pada siklus II, yang perlu mendapat
perhatian karena skornya paling rendah adalah berkomunikasi mencapai skor 37,50%
pada siklus 1 menjadi 54,16% pada siklus II.

Gambar 14. Grafik Hasil Belajar Siswa

Berdasar gambar 14. terjadi kenaikan hasil belajar baik nilai rata-rata, ketuntasan
belajar maupun perolehan nilai tertinggi, nilai rata-rata 73,84 pra penelitian, menjadi
74,63 pada siklus 1 dan 75,87 pada siklus II adapun ketuntasan belajar 71,87% pada pra
penelitian, meningkat menjadi 75% pada siklus 1 dan 78,13 pada siklus II, Sedangkan
peroleha nilai tertinggi 94 pada pra penelitian meningkat menjadi 100 pada siklus 1 dan II.
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Gambar 15. Grafik Minat Belajar Siswa

Berdasar gambar 15. menunjukkan penggunaan media GAMUSE berpengaruh
positif pada minat belajar siswa, Siswa yang sangat berminat meningkat dari 28,52%
pada pra penelitian menjadi 72,58% pada siklus 1 dan 89,43% pada siklus II, sebaliknya
siswa yang kurang minat mengalami penurunan dari 25,93% pra penelitian menjadi 2,71%
pada siklus 1 dan 0,55% pada siklus II.

KESIMPULAN
Berdasar hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VII L SMPN I Tulungagung
tahun pelajaran 2015/2016 materi pemisahan campuran dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan media GAMUSE dapat meningkatkan keterampilan proses belajar
pemisahan campuran siswa kelas VII L SMPN I Tulungagung tahun pelajaran
2015/2016. Siswa yang mencapai predikat baik pada siklus 1 mencapai 65,63%
meningkat menjadi 76,12% pada siklus II, hal yang perlu mendapat perhatian karena
perolehan skornya paling sedikit adalah langkah berkomunikasi.

2. Penggunaan media GAMUSE dapat meningkatkan hasil belajar pemisahan
campuran siswa kelas VII L SMPN I Tulungagung tahun pelajaran 2015/ 2016.
Sebelum penelitian ketuntasan belajar mencapai 65,63% pada siklus 1 meningkat
menjadi 75,00% dan pada siklus II menjadi 78,13%.

3. Penggunaan media GAMUSE dapat meningkatkan minat belajar pemisahan
campuran siswa kelas VII L SMPN I Tulungagung tahun pelajaran 2015/ 2016. Siswa
yang sangat berminat mencapai 28,52% pada pra penelitian  meningkat menjadi
72,58% pada siklus 1 meningkat menjadi 89,43% pada siklus II.
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