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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Data dalam penelitian ini diambil dari data hasil akhir praktikum SHV 

TA 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014. Data hasil akhir yang diperoleh 

berupa skor posttest, skor laporan praktikum, skor keaktifan, skor presentasi, 

dan skor ujian akhir praktikum. Data hasil penelitian rasio efektivitas 

pelaksanaan praktikum SHV TA 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 

ditinjau dari dari penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa disajikan dalam 

Tabel 2.  

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Praktikum dan Rasio Efektivitas Praktikum SHV TA 

2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 berdasarkan Penggunaan LKM 

Skor 
Tahun Akademik 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Mean 62.81 
a c

 72.53 
b e

 75.52 
d f

 

Tertinggi 73.3 82.4 87.0 

Terendah 25.3 50.8 62.1 

Target (standar penilaian batas 

minimal cukup UMS) 
50 50 50 

Realisasi (nilai rata-rata hasil akhir 

praktikum) 
62.81 72.53 75.52 

Jumlah Praktikan 192 188 153 

Rasio Efektivitas (%) 125.62% 145.06% 151.04% 

Kriteria Efektif Efektif Efektif 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa praktikum SHV yang 

memiliki rata-rata tertinggi adalah pada TA 2013/2014 (75.52). Skor tertinggi 

terdapat pada praktikum SHV TA 2013/2014 (87.0). Skor terendah terdapat 

pada praktikum SHV TA 2011/2012 (25.3). Rasio efektivitas tertinggi 

terdapat pada praktikum SHV TA 2013/2014 (151.04%). 
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Berdasarkan data hasil rasio efektivitas akan dikaji apakah terdapat 

perbedaan efektivitas yang signifikan dalam pelaksanaan praktikum SHV di 

Laboratorium Biologi UMS ditinjau dari penggunaan LKM, dengan cara 

membandingkan praktikum SHV TA 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014. 

Untuk mengetahui data mana yang lebih efektif digunakan uji hipotesis 

menggunakan uji analisi varian satu jalan (one way ANOVA). Dengan syarat 

data berdistribusi normal dan mempunyai varian yang sama (homogen). Jika 

tidak memenuhi persyaratan tersebut maka digunakan analisis statistik 

nonparametrik Kruskal-Wallish Test. 

1. Uji Normalitas dan Homogenitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi tidak normal maka 

metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah; 1) jika nilai Sig. (signifikansi) atau nilai probabilitas 

< 0.05, maka data berdistribusi tidak normal, 2) jika nilai Sig. 

(signifikansi) atau nilai probabilitas > 0.05, maka data berdistribusi normal 

(Widiyanto, 2010). Tabel hasil uji normalitas data praktikum SHV TA 

2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 terdapat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Uji Normalitas data Praktikum SHV TA 2011/2012, 

2012/2013, dan 2013/2014  

Jenis Laporan 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistik df Sig. Statistik df Sig. 

Hasil Akhir 

Praktikum 

Buku Kegiatan 

Praktikum TA 

2011/2012 

.131 192 .000 .830 192 .000 

  Buku Kegiatan 

Praktikum TA 

2012/2013 

.060 188 .097 .949 188 .000 

  Lembar Kerja 

Mahasiswa TA 

2013/2014 

.057 153 .200(*) .985 153 .086 

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa, nilai probabilitas (Sig.) 

dengan tabel kolmogorov-smirnov untuk hasil akhir praktikum SHV TA 

2011/2012 yaitu 0.000 < 0.05, yang berarti data berdistribusi tidak normal. 

Pada hasil akhir praktikum SHV TA 2012/2013 nilai probabilitas (Sig.) 

yang diperoleh yaitu 0.097 > 0.05, yang berarti data berdistribusi normal. 

Sedangkan pada hasil akhir praktikum SHV TA 2013/2014 nilai 

probabilitas (Sig.) yang diperoleh yaitu 0.200 > 0.05, yang berarti data 

berdistribusi normal. Hasil keseluruhan dari uji normalitas yaitu data 

berdistribusi tidak normal. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa 

populasi sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam 

analisis Independent Sample T Test dan Anova. Asumsi yang mendasari 

dalam Analisis of varians (Anova) adalah bahwa populasi data berdistriusi 

normal dan varian dari beberapa populasi adalah sama (homogen). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah; 1) jika nilai Sig. (signifikansi) atau 
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nilai probabilitas < 0.05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih 

kelompok populasi data adalah tidak sama, 2) jika nilai Sig. (signifikansi) 

atau nilai probabilitas > 0.05, maka dikatakan bahwa varian dari dua atau 

lebih kelompok populasi data adalah sama (Widiyanto, 2010). Tabel hasil 

uji homogenitas data praktikum SHV TA 2011/2012, 2012/2013, dan 

2013/2014 terdapat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas data Praktikum SHV TA 2011/2012, 

2012/2013, dan 2013/2014 

   

Levene 

Statistik 
df1 df2 Sig. 

Hasil Akhir 

Praktikum 

  

  

  

Based on Mean 1.314 2 530 .270 

Based on 

Median 
1.206 2 530 .300 

Based on 

Median and with 

adjusted df 

1.206 2 427.965 .300 

Based on 

trimmed mean 
1.202 2 530 .301 

 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa, nilai probabilitas (Sig.) 

based on mean diperoleh 0.270 > 0.05, yang berarti data mempunyai 

varian yang sama (homogen). Kesimpulan yang dapat diambil dari uji 

normalitas dan homogenitas adalah, bahwa data berdistribusi tidak normal 

dan mempunyai varian yang sama (homogen). Dikarenakan data 

berdistribusi tidak normal, namun memiliki varian yang sama (homogen), 

maka untuk uji hipotesis menggunakan uji nonparametrik Kruskal-Wallis. 

2. Uji Hipotesis 

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 3 sampel, maka 

dalam uji hipotesis digunakan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis 

digunakan pada analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 (dua) 
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sampel independen (bebas), dengan ketentuan jumlah sampel tidak sama 

dan antara ketiga sampel tidak saling mempengaruhi (Siregar, 2013). Uji 

ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan diantara ketiga sampel 

tersebut. Kriteria pengujian diambil berdasarkan nilai probabilitas (Sig.), 

1) jika nilai probabilitas (Sig.) > 0.05, maka Ho diterima, 2) jika nilai 

probabilitas (Sig.) < 0.05, maka Ho ditolak.  

Tabel 5. Hasil Uji Kruskal-Wallis Test Praktikum SHV TA 2011/2012, 

2012/2013, dan 2013/2014 

 
Hasil Akhir Praktikum 

Chi-Square 303.821 

Df 2 

Asymp. Sig. .000 

a  Kruskal-Wallis Test 

b  Grouping Variable: Jenis Laporan 

 

Dapat dilihat pada Tabel 5 bahwasannya nilai probabilitas (Sig.) = 

0.000, sehingga 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada perbedaan hasil akhir praktikum SHV TA 

2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 ditinjau dari penggunaan LKM. 

Berdasarkan Tabel 5 terdapat perbedaan efektivitas antara pelaksanaan 

praktikum SHV TA 2011/2012, 2012/2013, dan 2013/2014 ditinjau dari 

penggunaan LKM, maka dilakukan uji lanjut nonparametrik Mann-

Whitney. Analisis Mann-Whitney digunakan untuk menguji rata-rata dari 

dua sampel yang berukuran tidak sama (Siregar, 2013). 

Berikut ini adalah hasil analisis uji Mann-Whitney pada pelaksanaan 

praktikum SHV TA 2011/2012 dengan 2012/2013, 2011/2012 dengan 
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2013/2014, dan 2012/2013 dengan 2013/2014 ditinjau dari penggunaan 

LKM. 

Tabel 6. Hasil Uji Mann-Whitney Test Praktikum SHV TA 2011/2012 dengan 

2012/2013 

 
Hasil Akhir Praktikum 

Mann-Whitney U 2722.000 

Wilcoxon W 21250.000 

Z -14.317 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Grouping Variable: Jenis Laporan 

 

Tabel 7. Hasil Uji Mann-Whitney Test Praktikum SHV TA 2011/2012 dengan 

2013/2014 

 
Hasil Akhir Praktikum 

Mann-Whitney U 1087.500 

Wilcoxon W 19615.500 

Z -14.778 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Grouping Variable: Jenis Laporan 

 

Tabel 8. Hasil Uji Mann-Whitney Test Praktikum SHV TA 2012/2013 dengan 

2013/2014 

 
Hasil Akhir Praktikum 

Mann-Whitney U 9238.500 

Wilcoxon W 27004.500 

Z -5.681 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Grouping Variable: Jenis Laporan 
 

 

Pada Tabel 6, 7 dan 8 merupakan hasil perhitungan statistik 

menggunakan Mann-Whitney. Hasil keputusan berdasarkan nilai 

probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed), 1) jika nilai probabilitas Asymp. Sig. 

(2-tailed) > 0.05, maka Ho diterima, 2) jika nilai probabilitas Asymp. Sig. 

(2-tailed) < 0.05, maka Ho ditolak. Berdasarkan Tabel 6 diperlihatkan 

bahwa hasil akhir praktikum SHV antara TA 2011/2012 dengan 
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2012/2013 memiliki nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05, 

maka Ho ditolak artinya terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan. 

Pada Tabel 7 diperlihatkan bahwa hasil akhir praktikum SHV antara TA 

2011/2012 dengan 2013/2014 memiliki nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-

tailed) 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak artinya terdapat perbedaan 

efektivitas yang signifikan. Sedangkan pada Tabel 8 diperlihatkan bahwa 

hasil akhir praktikum SHV antara TA 2012/2013 dengan 2013/2014 

memiliki nilai probabilitas Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 < 0.05, maka Ho 

ditolak artinya terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan. 

Berdasarkan Tabel 6, 7 dan 8 yang merupakan hasil perhitungan 

statistik menggunakan Mann-Whitney, maka dapat direkapitulasikan 

hasilya pada Gambar 3.  

TA 2011/2012 TA 2012/2013 TA 2013/2014 

————— a ————— b 
 

————— c 
 

————— d 

 
————— e ————— f 

 

Gambar 3. Rekapitulasi Uji Lanjut Hipotesis Mann-Whitney Test Praktikum 

SHV TA 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014 

 

Dalam pelaksanaan praktikum SHV di laboratorium biologi dari tiga 

tahun akademik, yaitu TA 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014 terdapat 

perbedaan. Pada uji Mann-Whitney dihasilkan keputusan terdapat 

perbedaan pada setiap tahun akademik. Ditinjau dari penggunaan LKM, 

pelaksanaan praktikum SHV pada TA 2013/2014 lebih efektif 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.  
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B. Pembahasan 

Berdasarkan penelitian Uyun (2013), pelaksanaan praktikum SHV di 

laboratorium biologi UMS TA 2011/2012 dan 2012/2013 berdasarkan 

tinjauan hasil akhir praktikum sudah efektif. Pada pelaksanaan praktikum 

SHV TA 2013/2014 menggunakan LKM untuk mendokumentasikan hasil 

pengamatan. Dengan adanya penggunaan LKM ini, peneliti ingin mengetahui 

sejauh mana efektivitas hasil akhir praktikum ditinjau dari penggunaan 

Lembar Kerja Mahasiswa. 

Pada praktikum SHV TA 2012/2013 alokasi waktu untuk praktikum 

sebanyak 100 menit, dengan jumlah mahasiswa perkelas sebanyak 20 orang 

dan tiap kelompok terdiri atas 2 orang serta pengamatan praktikum dipandu 

dengan buku kegiatan praktikum. Untuk praktikum SHV TA 2013/2014 

alokasi waktu untuk praktikum sebanyak 100 menit, dengan jumlah 

mahasiswa perkelas sebanyak 20 orang dan tiap kelompok terdiri atas 2 orang 

serta pengamatan praktikum dipandu dengan LKM. 

Pada pelaksanaan praktikum SHV TA 2011/2012 dan 2012/2013, 

pengamatan praktikum dipandu dengan buku kegiatan praktikum yang masih 

belum terdapat panduannya, sehingga mahasiswa membutuhkan banyak 

waktu untuk menulis point-point yang harus dilengkapi, hal ini akan 

menghabiskan waktu yang seharusnya sudah dapat dilakukan untuk 

pengamatan objek praktikum. Pada pelaksanaan praktikum SHV TA 

2013/2014, pengamatan praktikum dipandu dengan LKM yang sudah terdapat 

panduannya, sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengisi point-point 
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apa saja yang harus dilengkapi, sehingga waktu dapat dimaksimalkan untuk 

pengamatan, dan mahasiswapun dapat lebih memahami objek yang diamati, 

sehingga lebih akan menaikkan tingkat pemahaman mahasiswa. Pelaksanaan 

praktikum SHV TA 2011/2012, 2012/2013 dan 2013/2014 sudah efektif 

karena rasio efektivitas mencapai diatas seratus persen (100%). Namun, pada 

pelaksanaan praktikum SHV TA 2013/2014 1.5 kali lebih efektif. 

Alokasi waktu yang hanya 100 menit menuntut praktikan harus selesai 

mengamati preparat yang sudah disediakan, mulai dari mengamati, member 

keterangan, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, berdiskusi, serta 

mempresentasikan hasil pengamatan selama praktikum. Penggunaan Lembar 

Kerja ini diharapkan dapat mengefisiensikan waktu, sehingga praktikan dapat 

melakukan kegiatan praktikum dengan lancar dan didapatkan hasil yang 

optimal. LKM dapat membantu mengarahkan pembelajaran sehinga lebih 

efisien dan efektif. LKM juga dimaksudkan untuk memicu dan membantu 

mahasiswa melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu 

pemahaman, keterampilan (Majid, 2013). Penggunaan LKM dalam 

pelaksanaan praktikum SHV TA 2013/2014 lebih efektif digunakan. 

Terjadi kenaikan rasio efektivitas sebanyak 5.98% pada pelaksanaan 

praktikum SHV TA 2013/2014 dari tahun 2012/2013, dan terjadi kenaikan 

rasio efektivitas sebanyak 25.42% pada pelaksanaan praktikum SHV TA 

2013/2014 dari tahun 2011/2012 . LKM merupakan bagian dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (Majid, 2013). Sehingga ketika dalam tahap 

perencanaan sudah matang, maka keberhasilan dari pembelajaran yang 
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diinginkan dari pendidik akan terpenuhi. Efektivitas juga dimaknai sebagai 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mencapai sasaran yang telah 

disepakati atas usaha bersama (Sunandar, 2012). Pemanfaatan LKM sebagai 

salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil akhir sudah tepat, dan 

memberikan pengaruh terhadap hasil akhir praktikum SHV TA 2013/2014. 

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya penggunaan LKM pada pelaksanaan 

praktikum SHV efektif digunakan. 

Rancangan LKM yang digunakan dalam praktikum SHV TA 

2013/2014 pada latihan I, menggunakan banyak petunjuk-petunjuk yang 

harus diisi oleh mahasiswa. Namun, pada latihan-latihan selanjutnya 

petunjuk-petunjuk yang harus diisi oleh mahasiswa dikurangi dengan tujuan 

untuk melatih kemandirian mahasiswa. Sehingga diharapkan mahasiswa 

dapat tetap melakukan kegiatan ilmiah meskipun tanpa banyak petunjuk, 

karena pada latihan-latihan selanjutnya point-point yang harus dilengkapi 

hampir sama dengan latihan I. 

Keberadaan LKM ini sesuai dengan konsep pendekatan belajar inquiry, 

dimana dalam prosesnya berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan 

cara berfikir ilmiah, pendekatan ini menempatkan siswa/mahasiswa lebih 

banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam memecahkan 

masalah. Peranan guru/dosen adalah sebagai pembimbing belajar dan 

fasilitator belajar. Pendekatan ini dapat lebih membiasakan kepada 

siswa/mahasiswa untuk membuktikan sesuatu mengenai materi pelajaran 
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yang sudah dipelajari. Penyelidikan dapat dilakukan oleh para 

siswa/mahasiswa baik dilapangan ataupun dilaboratorium sesuai dengan 

materi ajar (Sagala, 2006). Keberadaan LKM dalam praktikum SHV 

bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam mengamati objek pengamatan, 

dan membandingkannya dengan materi ajar yang telah diperoleh selama 

perkuliahan. 

Praktikum SHV tidak hanya dilakukan dilaboratorium, tetapi juga 

dilapangan. Setelah para mahasiswa mendapatkan materi ajar diperkuliahan, 

kemudian teori itu akan dibuktikan kebenarannya saat melakukan praktikum 

di laboratorium ataupun di lapangan dengan difasilitatori dosen sebagai 

pembimbing. Dengan demikian mahasiswa akan lebih banyak melakukan 

kegiatan sendiri atau dalam kelompok. Dosen memberikan LKM untuk 

memudahkan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, sehingga 

diharapkan siswa terbiasa untuk dapat memecahkan masalah dan menemukan 

sesuatu yang berguna, sehingga pemahaman terhadap konsep suatu 

pengetahuan akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan Hidayati 

(2011) menyatakan bahwa, pembelajaran dengan metode discovery 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) lebih efektif untuk meningkatkan 

pemahaman. Keberhasilan proses pembelajaran adalah ketika 

siswa/mahasiswa memahami tema pokok pembelajaran.  

Lembar Kerja yang baik adalah Lembar Kerja yang dapat mendorong 

siswa/mahasiswa untuk dapat berbuat dan berpikir kreatif, memproduksi 

gagasan yang banyak dengan kata-katanya sendiri, tidak sekedar mengikuti 
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petunjuk/arahan yang sudah terdapt dalam LK (Anonim
a
, 2010). Dalam 

praktikum SHV mahasiswa dihadapkan langsung dengan dunia nyata 

sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya 

sendiri. LKM ini sebagai penunjang dalam proses sistem pembelajaran 

berbasis kontruktivisme, yaitu belajar yang lebih menekankan pemahaman 

pada pola dari pengetahuan (Suprijono, 2012). 

Kemandirian mahasiswa dalam mengolah masalah yang sedang 

dihadapinya kemudian mengaitkan dengan teori yang sudah didapatkannya 

akan membentuk pribadi yang memahami betul kerja ilmiah (proses sains). 

Pada Pendekatan Keterampilan Proses Sains (KPS), melibatkan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran agar terampil dalam memproses pengetahuan 

menggunakan proses-proses fisik, intelektual dan sosial seperti 

menginterpretasi data, menyimpulkan, mengkomunikasikan data dan 

merancang percobaan (Yokhebad, 2012). Seperti yang sudah dilakukan dalam 

praktikum SHV, dimana mahasiswa dihadapakan dengan masalah, kemudian 

diberikan waktu untuk memproses masalah itu menjadi pengetahuan, 

mengolah data, menyimpulkannya serta mengkomunikasikannya. 

Dalam praktikum SHV TA 2013/2014 dengan menggunakan LKM 

sebagai panduan dalam pengamatan praktikum efektif digunakan. Pada proses 

pembelajarannya sudah sesuai dengan kerja ilmiah yang menjadi penekanan 

utama dalam pembelajaran sains. Mahasiswa dilibatkan langsung untuk 

mengolah sendiri permasalahan, menyimpulkan hasil pengamatan dan 

mengomunikasikannya, menjadikan mahasiswa lebih memahami materi 
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pembelajaran, sehingga hasil belajar meningkat (efektif). Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, penggunaan LKM ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, sehingga dapat dikatakan bahwasannya penggunaan LKM ini 

efektif digunakan dan memberikan dampak terhadap hasil akhir praktikum. 

 

 


