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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) merupakan pengetahuan yang 

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan 

untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat 

dipercaya (Trianto, 2007). IPA pada hakikatnya meliputi empat unsur utama 

yaitu: (1) sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk 

hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang 

dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar, IPA bersifat open ended; (2) 

proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah 

meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan, 

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, 

prinsip, teori, hukum; dan (4) aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep 

IPA dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2013). IPA dalam 

kurikulum 2013 dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan bukan sebagai 

pendidikan disiplin ilmu. Keterpaduan yang memadukan aspek sikap, 

pengetahuan, keterampilan, dan keilmuan keholistikan IPA (Susilowati, 

2013). 

Biologi merupakan salah satu Ilmu Pengetahaun Alam. Tujuan 

pendidikan IPA pada hakikatnya adalah perolehan pengetahuan IPA oleh 

siswa baik sebagai produk maupun sebagai proses (Kusumaningsih, 2009). 

Berdasarkan tujuan pendidikan IPA tersebut, maka pembelajaran Pendidikan 

Biologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan melaksanakan salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan 

Pendidikan IPA yaitu dengan adanya praktikum untuk mahasiswa Biologi.  

Praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP UMS 

bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan psikomotorik mahasiswa. 

Pelaksanaan praktikum Biologi FKIP UMS salah satunya untuk 

mengembangkan kemampuan mahasiswa agar dituntut mampu bekerja sama 
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secara mandiri maupun kelompok dalam melakukan pengamatan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data. Demikian, 

dengan adanya praktikum maka mahasiswa dapat memiliki bekal untuk 

mengajar IPA SMP. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi (2014) 

mengenai Identifikasi Materi Praktikum Mahasiswa Pendidikan Biologi UMS 

2013/2014 terhadap Kesiapan Implementasi Kurikulum 2013 SMP Kelas VII 

diperoleh kesimpulan bahwa 7 item atau 5,3% materi praktikum biologi di 

UMS masuk kategori ada dan sesuai dengan materi praktikum IPA SMP 

Kelas VII, 79 item atau 59,8% materi praktikum biologi di UMS ada untuk 

pengayaan, dan 46 atau 34, 8% materi dikategorikan belum ada, artinya 

materi praktikum IPA SMP Kelas VII yang mengkaji bidang lain seperti 

fisika dan kimia belum dipraktikumkan di UMS, hal ini karena praktikum 

Biologi di UMS lebih mengutamakan bidang kajian biologi untuk calon guru 

Biologi. Demikian pula penelitian yang telah dilakukan Mulyani (2015) yang 

mengidentifikasi untuk SMP Kelas VIII diperoleh hasil bahwa 25 materi 

(17,24%) praktikum biologi UMS masuk kategori ada dan sesuai dengan 

materi praktikum IPA SMP Kelas VIII Kurikulum 2013; 77 materi (53,10%) 

masuk kategori ada, dan 43 materi (29,66%) belum dipraktikumkan di 

Laboratorium Biologi UMS. 

Berdasarkan latar belakang, maka akan dilakukan penelitian sebagai 

keberlanjutan penelitian sebelumnya tentang  “Identifikasi Materi Praktikum 

Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS 2015/2016 dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 SMP Bidang IPA Kelas IX”. 

B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang diteliti 

tidak meluas maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah materi praktikum yang 

dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP UMS 2015/2016. 
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2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah kesesuaian materi Praktikum 

mahasiswa pendidikan Biologi FKIP UMS 2015/2016 dengan materi 

praktikum IPA SMP kelas IX Kurikulum 2013.  

3. Parameter Penelitian 

Parameter dalam penelitian ini yaitu: 

a. Materi praktikum yang ada di Laboratorium Biologi FKIP UMS 

2015/2016. 

b. Materi praktikum IPA SMP kelas IX Kurikulum 2013. 

c. Kesesuaian antara materi praktikum yang ada di Pendidikan Biologi 

FKIP UMS 2015/2016 dengan materi praktikum IPA SMP kelas IX 

kurikulum 2013. 

d. Jenis praktikum tambahan yang dapat menjadi usulan terbaik bagi 

Laboratorium Biologi FKIP UMS sesuai dengan materi praktikum 

IPA SMP kelas IX kurikulum 2013. 

4. Definisi Operasional 

a. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas suatu hal 

yang dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. 

b. Materi praktikum adalah bagian perkuliahan yang diberikan kepada 

siswa ataupun mahasiswa sebagai metode yang efektif dalam 

membelajarkan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)  (Defianti, 2015). 

c. Pendidikan Biologi adalah salah satu program studi yang ada di FKIP- 

UMS. 

d. IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) SMP Kurikulum 2013 adalah 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan 

(Integrative science) (Susilowati, 2013). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana kesesuaian materi praktikum yang ada di materi praktikum 

mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS 2015/2016 dengan materi 

praktikum IPA SMP Kelas IX Kurikulum 2013? 

D. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian antara materi 

praktikum yang ada di Pendidikan Biologi FKIP UMS 2015/2016 dengan 

materi praktikum IPA SMP Kelas IX Kurikulum 2013. 

E. Manfaat 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan antara lain:   

1. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca dan hasil penelitian ini 

dapat memperkaya data ilmiah, dan dapat dijadikan rujukan bagi pembaca. 

2. Bagi Dosen 

Sebagai bahan evaluasi bagi dosen dan tolak ukur materi 

praktikum di laboratorium Biologi, sehingga tercipta pelaksanaan 

praktikum biologi yang lebih baik dan sesuai dengan kurikulum 2013. 

3. Bagi Laboratorium 

Memberikan informasi tentang materi yang sesuai dengan 

kurikulum 2013, sehingga diharapkan praktikum di Laboratorium Biologi 

sesuai dengan Kurikulum 2013. 

 


