
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pengajaran fisika yang holistik merupakan upaya untuk mendukung 

agar pembelajaran fisika dapat menjadi proses pembelajaran yang unggul. 

Pendidikan holistik merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari 

pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, 

makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan 

alam, dan nilai-nilai spiritual (Supriyadi, 2011 : 1). Tujuan pendidikan holistik 

membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran 

yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demoktaris dan humanis 

melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan dapat menjadi 

dirinya sendiri (learning to be). Dalam arti dapat memperoleh kebebasan 

psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai 

dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan 

karakter dan emosionalnya (Bernstein dalam Supriyadi, 2011 : 1). 

Pembelajaran fisika yang holistik mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas 

kelas yang berpusat pada siswa, bermakna dan otentik. 

 Sistem pembelajaran ini menggunakan pengetahuan awal, pengalaman 

dan minat siswa untuk mendukung pengkonstruksian pengetahuan secara aktif. 

Karena itu optimalisasi penggunaan laboratorium dalam pengajaran fisika, 
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merupakan sesuatu yang bersifat conditio sine quanon (suatu  keharusan). 

Dengan   model   pengajaran  fisika  yang  mengoptimalkan  peran   

laboratorium, maka tujuan-tujuan untuk : 

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin tahu  para siswa terhadap 

suatu gejala atau fenomena fisis. 

2. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin menemukan sendiri tentang 

keteraturan dari suatu gejala atau fenomena fisis. 

3. Mengembangkan keterampilan siswa dalam mengamati dan mengambil 

data. 

4. Mendidik dan membiasakan siswa untuk bekerja dengan sabar dan teliti 

5. Melatih siswa untuk menganalisis data dan menyusun laporan. 

6. Melatih siswa untuk menggunakan metode ilmiah dan mengembangkan 

sikap ilmiah. 

7. Melatih siswa untuk memiliki kebiasaan meneliti dapat menjadi suatu 

realita, tidak sekedar utopia (impian/khayalan) belaka (Hayati, 2011 : 3). 

Selanjutnya untuk merealisasikan tujuan-tujuan dimaksud, diperlukan 

suatu sistem pengelolaan laboratorium yang direncanakan, dilaksanakan, 

dievaluasi dan dikembangkan dengan baik.  Sistem tersebut mencakup antara 

lain, implementasi visi dan misi kegiatan laboratorium, perencanaan program 

kerja kegiatan laboratorium fisika, sarana dan prasarana kegiatan laboratorium 

fisika, sumber daya manusia  kegiatan laboratorium fisika, pengawasan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kegiatan laboratorium fisika . 
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 Keberhasilan pengajaran fisika juga tidak terlepas dari peran guru. 

Pada sistem pendidikan, faktor guru merupakan salah satu mata rantai yang 

sangat penting. Guru merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan 

yang sangat strategis dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan 

(Suyanto dan Hisyam, 2006 : 27). Dengan demikian keberhasilan pengajaran 

fisika di Sekolah Menengah Atas di antaranya karena faktor sistem pengelolaan 

laboratorium dan faktor guru. 

       Pada realitanya, belum tercapainya hasil pengajaran fisika Sekolah 

Menengah Atas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 dengan semua peraturan pelaksanaannya, sangat mungkin terjadi. 

Belum optimalnya kondisi laboratorium, kurang fokusnya guru dalam 

mengajar merupakan permasalahan di antara banyak persoalan yang ada di 

seputar pengajaran fisika Sekolah Menengah Atas. 

Kurikulum fisika SMP dan SMA yang pernah diberlakukan di Indonesia 

sejak kurikulum 1975, sebenarnya sudah menekankan kegiatan laboratorium.   

Tetapi pada pelaksanaannya seperti ditunjukkan oleh hasil evaluasi Balitbang 

Depdiknas (Anonim, 2001), selama ini lebih menekankan pada penguasaan 

sejumlah fakta dan konsep (sains sebagai suatu produk ), dan kurang 

menekankan konsep penguasaan dasar. Pada saat ini, praktikum fisika mulai 

dilaksanakan di sekolah-sekolah, menunjukkan bahwa kegiatan laboratorium 

yang dikembangkan masih bersifat verifikasi, yaitu membuktikan konsep atau 

prinsip yang sudah ada atau yang sudah dibahas sebelumnya. 
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Kegiatan laboratorium yang bersifat verifikasi inilah ,menurut Heuvelen 

(2001) dan MC Dermott (2000), tidak banyak membantu dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir. Lebih lanjut, pada kenyataannya 

kegiatan laboratorium seperti tersebut di atas belum terlaksana (Nur, 2004). 

Hal ini diduga kemampuan guru dalam merancang kegiatan laboratorium 

masih rendah, sehingga guru tidak melaksanakan kegiatan laboratorium 

pembelajaran fisika. 

Dugaan ini didukung hasil penelitian Balitbang Depdiknas (Rustad dkk, 

2004) yang menunjukkan bahwa sekitar 51% guru IPA SMP dan sekitar 43% 

guru fisika SMA di Indonesia tidak dapat menggunakan alat-alat laboratorium 

yang tersedia di sekolah, akibatnya, tingkat pemanfaatan alat-alat tersebut 

dalam pembelajaran masih rendah. Manajemen laboratorium IPA yang efektif 

adalah manajemen laboratorium yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen dalam pengelolaan laboratorium secara konsisten dan 

berkesinambungan serta mengelola sumberdaya untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. Manajemen laboratorium IPA berkaitan dengan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

kegiatan laboratorium IPA.  

Dari pendapat tersebut dapat diketahui tentang pentingnya kegiatan 

laboratorium fisika sebagai salah satu upaya untuk mendukung agar 

pembelajaran fisika dapat menjadi proses pembelajaran yang unggul. Kegiatan  

laboratorium pengajaran fisika Sekolah Menengah Atas (SMA) perlu 

manajemen laboratorium yang meliputi daya dukung fasilitas laboratorium 
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fisika, sistem manajemen laboratorium meliputi organisasi, mekanisme kerja, 

program kerja laboratorium fisika sekolah, pemanfaatan laboratorium fisika 

dalam proses pembelajaran fisika dan sistem evaluasi kegiatan laboratorium 

fisika di sekolah. Berdasarkan uraian di atas,  maka penelitian ini menjadi 

penting untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik 

evaluasi kegiatan laboratorium pengajaran fisika di SMA Negeri 4 Surakarta. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian,  maka fokus pada penelitian ini 

adalah bagaimana karakteristik aktivitas evaluasi kegiatan laboratorium 

pengajaran fisika di SMA Negeri 4 Surakarta. Fokus penelitian ini dijabarkan 

menjadi  3 (tiga) sub fokus sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik aktivitas guru dalam evaluasi kegiatan 

laboratorium pengajaran fisika di SMA Negeri 4 Surakarta ? 

2. Bagaimana karakteristik aktivitas siswa dalam evaluasi kegiatan 

laboratorium pengajaran fisika SMA Negeri 4 Surakarta ? 

3. Bagaimana karakteristik desain evaluasi kegiatan laboratorium pengajaran 

fisika SMA Negeri 4 Surakarta ? 

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, maka tujuan 

pada penelitian ini adalah. 
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1. Mendeskripsikan aktivitas guru dalam evaluasi kegiatan laboratorium 

pengajaran fisika di SMA Negeri 4 Surakarta 

2. Mendeskripsikan aktivitas siswa dalam evaluasi kegiatan laboratorium 

pengajaran  fisika SMA Negeri 4 Surakarta  

3. Mendeskripsikan desain evaluasi kegiatan pembelajaran fisika di SMA 

Negeri 4 Surakarta  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tambahan 

referensi tentang kajian-kajian Kegiatan Laboratorium Pengajaran Fisika 

Sekolah Menengah Atas 

2. Praktis 

a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan untuk penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan monitoring kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan laboratorium pengajaran fisika di SMA, sehingga dapat 

meningkatkan pelaksanaan kegiatan laboratorium pengajaran fisika. 

Dengan peningkatan tersebut, optimalisasi kapasitas kegiatan 

laboratorium sebagai faktor penunjang keberhasilan pembelajaran mata 

pelajaran  fisika sangat mungkin terjadi. Manakala hal itu terwujud, maka 

dapat menimbulkan “multi player effect”, utamanya bagi siswa, guru 

maupun lembaga pendidikan.  Semua  itu  bermuara  pada   manfaat. 
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b. Bagi Guru, dengan membaiknya proses kegiatan laboratorium pengajaran 

fisika, maka tugas menggiring siswa untuk memahami bahwa kegiatan 

praktikum adalah merupakan suatu bentuk penanaman konsep dapat 

dilaksanakan dengan optimal. 

c. Bagi Siswa, kegiatan laboratorium fisika benar-benar merupakan suatu 

bentuk penanaman konsep, sehingga siswa mengikuti kegiatan ini bukan 

didorong oleh motivasi  untuk sekedar mendapatkan nilai yang baik. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium pengajaran fisika yaitu suatu 

proses yang bertujuan untuk menentukan kesesuaian atau kesenjangan 

antara pelaksanaan kegiatan praktikum fisika dengan tujuan yang 

ditentukan.   

2. Laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum 

yang dapat menghasilkan pengalaman belajar dimana siswa berinteraksi  

dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang 

diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari . 

3. Pengajaran fisika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran 

fisika dalam mengajarkan fisika kepada para siswanya, yang di dalamnya 

terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang fisika yang 

beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara 

siswa dengan siswa dalam melaksanakan pengajaran fisika tersebut. 
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4.  Aktivitas guru dalam evaluasi kegiatan pengajaran fisika adalah 

kemampuan merancang kegiatan laboratorium fisika yang merupakan aspek 

kemampuan pendukung kegiatan laboratorium fisika. Penjabaran ini 

dilakukan dengan cara mengidentifikasikan unjuk kerja yang dianggap 

terbaik serta mendukung kemampuan dalam merancang kegiatan 

laboratorium  yang dikembangkan oleh guru dalam memulai aktivias 

kegiatan laboratorium.  

5. Aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah unsur yang  menentukan 

keeefektifan  suatu kegiatan pembelajaran laboratorium dimana keefektifan 

pembelajaran akan terjadi bila siswa secara aktif dilibatkan dalam 

pengorganisasian dan penemuan infomasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




