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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka yang 

menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), kognitif (pengetahuan) 

dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium/kebun 

percobaan/lapangan yang terjadwal (Tim
b
, 2011). Untuk memudahkan 

praktikan dalam bekerja sewaktu praktikum, maka disusunlah Lembar Kerja 

(LK), sehingga preparat yang diamati praktikan dapat didokumentasikan. 

Berdasarkan penelitian Nurlaelah (2010) menyatakan bahwa pengunaan 

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) pada perkuliahan Struktur Aljabar I dengan 

menggunakan program ISETL dan Siklus ACE sebagai metode 

pembelajarannya cukup menunjang. 

Praktikum merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan, 

terlebih lagi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan pembuktian yang 

merupakan kegiatan ilmiah. Diyakini oleh banyak pakar pendidikan IPA 

bahwa tidak ada cara terbaik agar siswa belajar pendekatan ilmiah kecuali 

menjadikan mereka scientist (Anonim
b
, 2010). Program Studi Pendidikan 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS), telah menerapkan praktikum sebagai salah 

satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Biologi FKIP UMS. 
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Praktikum memiliki kedudukan amat penting dalam pembelajaran IPA, 

karena melalui praktikum siswa memiliki peluang mengembangkan dan 

menerapkan ketrampilan proses sains, serta sikap ilmiah dalam rangka 

memperoleh pengetahuannya (Subiantoro, 2011). Praktikum Sistematika 

Hewan Vertebrata (SHV) merupakan salah satu praktikum yang dilaksanakan 

di Laboratorium Biologi yang terdiri atas pengamatan pada lima classis; 

pisces, amphibia, reptil, aves dan mammalia (Hariyatmi, 2010). Salah satu 

kegiatan dalam praktikum adalah pengamatan, pada tahun akademik 

2011/2012 dan 2012/2013 pengamatan praktikum dipandu dengan buku 

kegiatan praktikum (biologi UMS), sedangkan pada TA 2013/2014 

pengamatan praktikum dipandu dengan LKM. Kegiatan praktikum ini wajib 

bagi mahasiswa semester V Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS. 

Ketrampilan observasi dan klasifikasi sangat tepat diujikan dalam 

praktikum sistematika (Anonim
b
, 2010). Tim dosen dan asisten SHV 

Laboratorium Biologi FKIP UMS dalam pelaksanaan praktikum SHV yang 

erat hubungannya dengan kegiatan klasifikasi serta observasi menyediakan 

LKM mulai dari latihan I sampai latihan V. LKM ini dipergunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan praktikum. Diharapkan dengan waktu yang 

hanya 100 menit tidak menjadi kendala bagi praktikan dalam pelaksanaan 

praktikum serta memahami maksud dari tujuan pembelajaran. Penggunaan 

LKM ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, yaitu TA 2011/2012 dan 

2012/2013 yang menggunakan Buku Kegiatan Praktikum untuk 

mendokumentasikan kegiatan praktikum, terkecuali dalam pelaksanaan 
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) tetap menggunakan LKM yaitu pada latihan 

IV dan V.  

Alokasi waktu untuk praktikum SHV TA 2011/2012 sebanyak 120 

menit, dengan jumlah mahasiswa perkelas sebanyak 40 orang dan tiap 

kelompok terdiri atas 3 orang serta pengamatan praktikum dipandu dengan 

buku kegiatan praktikum. 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. Penggunaan 

LKM ini diharapkan lebih efektif untuk meningkatkan hasil akhir praktikum 

SHV. Efektivitas sendiri merupakan suatu ukuran sejauh mana para guru, 

dosen, atau pengembang pembelajaran menyadari tentang tanggung jawab 

mereka. Efektivitas selalu dinilai dari apa yang telah diperoleh siswa dalam 

pembelajaran, apakah telah memenuhi tujuan yang diinginkan atau belum. 

Ketercapaian tujuan menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat 

efektivitas suatu pelaksanaan pembelajaran (Yaumi, 2013). 

Berdasarkan penelitian Uyun (2013), pelaksanaan praktikum SHV 

berdasarkan tinjauan hasil akhir praktikum sudah efektif. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan praktikum di Laboratorium 

Biologi sudah efektif. Pelaksanaan praktikum SHV TA 2013/2014 
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menggunakan LKM untuk menuliskan hasil pengamatannya.  Dengan adanya 

penggunaan LKM ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hasil 

akhir praktikum ditinjau dari penggunaan LKM. 

Untuk mengetahui sejauh mana keefektivan penggunaan LKM dalam 

praktikum SHV di Laboratorium Biologi UMS, maka akan dilakukan 

penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan praktikum Sistematika Hewan 

Vertebrata di Laboratorium Biologi UMS ditinjau dari penggunaan Lembar 

Kerja Mahasiswa. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, perlu dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Dokumentasi nilai akhir mata Praktikum Sistematika Hewan 

Vertebrata TA 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah hasil akhir praktikum Sistematika Hewan 

Vertebrata (SHV) berupa, skor posttest, skor laporan, skor keaktifan, skor 

presentasi, dan skor ujian akhir praktikum. 

3. Parameter 

Parameter yang digunakan adalah efektivitas pelaksanaan praktikum 

Sistematika Hewan Vertebrata ditinjau dari penggunaan Lembar Kerja 

Mahasiswa. 
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C. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Praktikum Sistematika Hewan 

Vertebrata di Laboratorium Biologi UMS ditinjau dari Penggunaan Lembar 

Kerja Mahasiswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan 

Praktikum Sistematika Hewan Vertebrata di Laboratorium Biologi UMS 

ditinjau dari Penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dosen 

Penelitian ini bermanfaat bagi Dosen Pengampu sebagai upaya 

meningkatkan profesionalisme sebagai dosen pengampu serta 

membantu Dosen Pengampu dalam upaya memperbaiki kualitas proses 

dan hasil praktikum. 

b. Bagi Laboratorium 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktikum di 

Laboratorium Biologi UMS dengan adanya keefektifan pelaksanaan 

praktikum SHV. 
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c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk 

mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di UMS 

yang bersumber dari hasil penelitian ini. Sehingga akan tercipta mutu 

pendidikan yang pada akhirnya akan menciptakan lulusan yang 

bermutu. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sarana untuk 

memantapkan pengetahuan yang diperoleh dengan keadaan yang 

sesungguhnya. 


