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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Proses pembelajaran dari tahun ke tahun memang perlu adanya 

perbaikan dan kemajuan. Berbagai usaha yang dilakukan oleh guru atau 

pendidik untuk lebih meningkatkan serta mendukung proses belajar yang 

lebih efektif dan efisien. Meskipun banyak faktor yang menentukan kualitas 

pendidikan atau hasil belajar para peserta didik, salah satunya yang terkait 

dengan pusat sumber belajar. Banyak sumber yang dapat dijadikan sebagai 

pusat sumber belajar salah satunya laboratorium yaitu sebagai tempat 

observasi dan metode praktikum atau eksperimen. 

 Laboratorium merupakan tempat pembelajaran melalui metode 

praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar dimana siswa 

berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-

gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu 

yang dipelajari jadi suatu laboratorium sekolah mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu serta sistem pengajaran. 

Menurut Widyarti (2005:1) laboratorium adalah suatu ruangan tempat 

melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya 

seperangkat alat-alat Laboratorium serta adanya infrastruktur Laboratorium 

yang lengkap. Dalam pembelajaran sains, laboratorium berperan sebagai 

tempat kegiatan penunjang dari kegiatan di kelas. Bahkan mungkin 

sebaliknya bahwa yang berperan utama dalam pembelajaran sains adalah 

laboratorium, sedangkan kelas sebagai tempat kegiatan penunjang. 

 Trianto (2010: 141) menyatakan bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses yang dikenal 

dengan proses ilmiah, yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya 

terwujud sebagai produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen terpenting 

berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara umum.  
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 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beroreantasi kepada observasi dan 

eksperimen, tidaklah relevan lagi bila pengajaran IPA itu hanya disajikan 

guru sebagai teori-teori belaka. Tetapi harus dilandasi dengan eksperimen 

sebagai bukti teori yang diberikan kepada siswa. Pengajaran yang hanya 

berlandaskan teori saja tanpa adanya praktik dalam pembelajan IPA sangatlah 

tidaklah efektif, dan akan lebih baik apabila keduanya tersebut dapat 

dilaksanakan dan diterapkan. Akan lebih baik apabila keduanya dapat 

dilaksanakan dan diterapkan di sekolah. Pembelajaran IPA bukanlah 

pembelajaran yang hanya dapat diterima dengan pemberian teori dan rumus 

saja tetapi butuh adanya praktik guru-guru IPA melalui kegiatan 

laboratorium. Justru itu, pengelolaan laboratorium merupakan gambaran 

proyeksi bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di 

sekolah. 

 Sejalan dengan penciptaan tujuan pendidikan, maka peran laboratorium 

merupakan salah satu faktor menentukan tercapai tidaknya tujuan tersebut. 

Dengan ini sekolah harus benar-benar melakukan pengelolaan laboratorium 

guna menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi guru-guru di 

sekolah. Sehingga diharapkan terciptanya kondisi dinamis untuk 

mengoptimalkan kegiatan laboratorium baik guru maupun siswanya. 

 Pentingnya laboratorium dalam menunjang pembelajaran di kelas 

sangat diyakini oleh semua guru IPA. Namun kenyataannya, masih banyak 

sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium, sehingga hal ini 

menjadi kendala dalam pelaksanaan praktikum di sekolah. Penelitian yang 

dilakukan Jiyono di lapangan menunjukkan masih banyaknya peralatan dan 

bahan kimia di laboratorium yang dikirimkan ke sekolah belum dimanfaatkan 

secara optimal (Ace Suryadi dan Tilaar, 1994:119). Hal ini memberikan 

informasi bahwasanya bukan hanya keterbatasan fasilitas laboratorium yang 

menjadi kendala pelaksanaan praktikum, tetapi pengelolaan laboratorium 

yang berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kegiatan praktikum dengan 

materi praktikum dan ketersediaan alat dan bahan kimia juga relatif belum 

memadai.  
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 Berkaitan dengan hal itu, maka perlu bagi guru IPA untuk memahami 

dan menguasai cara-cara memanajemen atau mengelola laboratorium secara 

baik dan tepat, meskipun di sekolah telah ada laboran maupun teknisi. Hal ini 

karena pengelolaan laboratorium yang efektif sangat menentukan besar 

kecilnya kontribusi laboratorium dalam proses pembelajaran IPA. 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu  dilakukan 

penelitian yang berjudul “Keefektifan Penggunaan Laboratorium IPA di SMP 

Negeri 1 Sambi Boyolali ditinjau dari Kelengkapan Sarana Prasarana, 

Kemampuan Guru, dan Teknis Pengelolaan Laboratorium” 

 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 

Sambi Boyolali. 

2. Obyek penelitian ini adalah laboratorium IPA. 

3. Parameter penelitian ini adalah keefektifan penggunaan laboratorium IPA 

di SMP Negeri 1 Sambi Boyolali ditinjau dari kelengkapan sarana 

prasarana laboratorium, kemampuan guru, dan teknis pengelolaan 

laboratorium. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

adalah bagaimana keefektifan penggunaan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 

Sambi Boyolali ditinjau dari kelengkapan sarana prasarana laboratorium, 

kemampuan guru, dan teknis pengelolaan laboratorium? 

 

D. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keefektifan penggunaan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 

Sambi Boyolali ditinjau dari kelengkapan sarana prasarana laboratorium, 

kemampuan guru, dan teknis pengelolaan laboratorium. 

 



4 
 

E. Manfaat 

1. Bagi Guru, memperoleh  pengalaman dalam memaksimalkan 

penggunaan laboratorium IPA. 

2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan 

dan informasi terhadap keefektifan penggunaan laboratorium IPA di 

sekolah, sehingga dapat menjadi bahan acuan atau dasar penelitian 

lanjutan. 

3. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai keefektifan penggunaan laboratorium IPA yang di 

terapkan di sekolah. Informasi tersebut diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan proses pembelajaran di 

sekolah.  

4. Keilmuan 

a. Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal pendidikan. 

b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pendidik atau guru dalam memanfaatkan laboratorium 

IPA guna meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Laboratorium adalah tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau 

penyelidikan dalam bidang ilmu tertentu seperti fisika, kimia, biologi dan 

sebagainya Kertiasa (2006: 1). 

2. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya 

(Sondang dalam Othenk, 2008). 

3. Keberhasilan kegiatan praktikum kondisi ideal adalah penggunaan 

laboratorium yang efektif Dirjen Kelembagaan Agama Islam (2002: 2). 

 




