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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar dalam pendidikan merupakan segi yang 

penting dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan pendidikan, oleh karena 

itu pengadaan pembaharuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa diawali 

dari proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa komponen 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: guru, siswa, sarana 

prasarana, keadaan kelas, keadaan lingkungan sekolah, dan pembelajaran 

yang afektif. 

Belajar merupakan upaya sadar yang dilakukan individu untuk 

memperoleh berbagai macam kemampuan, ketrampilan, dan sikap melalui 

serangkaian proses belajar. Proses belajar secara keseluruhan meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun dalam prakteknya, proses 

pembelajaran di sekolah lebih cenderung menekankan pada pencapaian 

perubahan aspek kognitif dan psikomotorik. Sistem pembelajaran yang secara 

khusus mengembangkan kemampuan afektif kurang mendapat perhatian, 

kemampuan afektif hanya dijadikan sebagai efek pengiring dalam kegiatan 

pembelajaran yang utama yaitu pembelajaran kognitif atau pembelajaran 

psikomotor. 

Dalam pembelajaran IPA untuk menerapkan metode ilmiah 

dibutuhkan laboratorium sebagai sarana atau tempat untuk melakukan 
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kegiatan pratikum. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat membuktikan 

konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan 

itu sendiri, kemudian mengambil kesimpulan, sehingga dapat menunjang 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam hal ini, jika siswa lebih 

paham terhadap materi pelajaran diharapkan hasil belajarnya dapat 

meningkat. 

Belajar secara teori tidak menjadikan siswa benar-benar tahu dengan 

apa yang mereka kuasai. Belajar teori hanya membekali siswa dengan dasar 

pemecahan masalah dan sedikit gambaran pemecahan masalah dengan teori 

serta kurang membangkitkan motivasi belajar siswa untuk berkreatifitas dan 

bereksperimen. Beberapa teori terkadang juga sulit untuk dicerna oleh siswa 

tanpa siswa mengalami langsung penerapan dari teori tersebut. Siswa 

memerlukan praktek langsung penerapan suatu teori untuk mendapatkan 

makna lebih dari suatu materi yang sedang dikajinya. Siswa perlu bergerak, 

menyentuh, mengamati, mengukur, dan melakukan untuk membuktikan suatu 

teori. Dengan demikian siswa akan lebih termotivasi dalam mengkaji suatu 

teori, dan secara tidak langsung rasa keingintahuan siswa juga turut 

berkembang. 

Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat melatih ketiga 

kompetensi atau ranah hasil belajar tersebut dalam pemeblajaran IPA adalah 

kegiatan praktikum di laboratorium. Praktikum di laboratium dapat 

memberiakan pengalaman bagi siswa baik dalam ranah kognitfi, afektif, dan 

psikimotorik. Pada ranah kogniftif praktikum di laboratorium memberikan 
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manfaat dalam pemamhaman siswa terhadap materi IPA yang diajarkan di 

kelas. Pada ranah afektif praktikum dapat melatih sikap ilmiah siswa. Pada 

ranah psikimotorik praktikum dapat melatih ketrampilan siswa dalam 

mengunakan alat dan bahan secara tepat. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 

menurut Daryanto (2009:2) Proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh dua 

kelompok faktor, yaitu faktor yang ada dari dalam individu yang sedang 

belajar (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar individu tersebut 

(faktor eksternal).1) Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor 

psikologis. Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh sedangkan 

faktor psikologis meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan dan kelelahan. 2) Faktor eksternal yang berpengaruh 

dalam belajar meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru 

diharapkan memperhatikan faktor-faktor tersebut khususnya dalam penerapan 

metode mengajar agar hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat optimal. 

Hasil obsevasi pada bulan Januari 2016 diketahui proses pembelajaran 

IPA yang berlangsung di MTs Negeri Surakarta II tahun ajaran 2015/2016 

menunjukan, siswa pasif dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru 

pada saat pembelajaran, kurangnya kemampuan afektif siswa dalam segi 

(penerimaan, tanggapan, perhitungan atau penilaian, pengaturan atau 

pengelolaan,dan mempribadikan nilai atau bertanggung jawab) pada waktu 

proses pembelajaran di kelas sehingga akan menimbulkan rasa jenuh dan 
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bosan, menjadi pembelajaran yang monoton, pada akhirnya tujuan 

pembelajaran dan prestasi belajar siswa tidak maksiamal, hasil belajar 

menunjukan aspek afektif hanya 65% yang mendapat nilai tuntas diatas KKM 

75. 

Dalam pemanfaatan laboratorium IPA belum maksimal, dan terlihat 

peralatan dan meja laboratorium berdebu, ini menunjukkan jarangnya 

ruangan laboratorium digunakan dan ruangannya kurang perawatan. Ruangan 

laboratorium IPA masih bergabung dengan laboratorium Fisika dan Kimia. 

Pelaksanaan praktikum masih jarang dilakukan ini disebabkan masih 

kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di laboratorium, jadwal 

praktikum tidak tersedia dan buku penuntun praktikum masih merupakan 

buku pegangan guru dan siswa saja menyebabkan guru mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan praktikum. 

Berbagai permasalahan pembelajaran IPA masih terdapatnya guru 

IPA hanya mengajar dengan ceramah tanpa melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran dan tidak adanya penilaian terhadap hasil laporan praktikum. 

Masih ada guru IPA yang kurang memanfaatkan laboratorium atau tidak 

melaksanakan praktikum baik di kelas maupun di luar kelas, padahal dengan 

praktikum dapat mengembangkan proses berpikir siswa dan memberikan 

pengalaman belajar siswa serta mengembangkan keterampilan dasar bekerja 

siswa secara nyata. 

Hal-hal tersebut merupakan masalah dalam pembelajaran di kelas 

ataupun dilaboratorium yang perlu dilakukan perbaikan. Guru harus tepat 
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dalam pemilihan strategi dan media untuk pembelajaran yang disesuaikan 

materi dan karateristik siswa. Dengan adanya strategi pembelajaran yang 

beragam memungkinkan guru memilih salah satu strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan didalam sekolah. 

Menurut Djemari Mardapi (2004) ranah afektif menentukan 

keberhasilan seseorang. Orang yang tidak memiliki kemampuan afektif yang 

baik, sulit mencapai keberhasilan studi yang optimal. Hasil belajar kognitif 

dan psikomotorik akan optimal jika peserta didik mempunyai kemampuan 

afektif tinggi. Oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan dengan 

memberikan perhatian yang lebih baik menyangkut ranah afektif ini. 

Pencapaian kemampuan kognitif dan psikomotor dalam bidang IPA tidak 

akan memberi manfaat bagi masyarakat, apabila tidak diikuti dengan 

kemampuan afektif. Kemampuan lulusan suatu jenjang pendidikan bisa baik 

jika digunakan untuk membantu orang lain, namun bisa tidak baik bila 

kemampuan ini digunakan untuk merugikan pihak lain. Selain itu 

pengembangan ranah afektif di sekolah akan membawa pengaruh yang sangat 

positif dalam kehidupan siswa selanjutnya, baik di rumah maupun di 

lingkungan luar. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis akan 

melakukan penelitian tentang analisis hasil belajar praktikum IPA ditinjau 

dari kemampuan afektif siswa pada kelas VIII di MTs Negeri Surakarta II 

semester II tahun ajaran 2015/2016. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah 

diantaranya adalah: 

1. Hasil belajar praktikum IPA sampai saat ini belum sesuai yang diharapkan 

di MTs Negeri Surakarta II. 

2. Masih rendahnya kemampuan afektif siswa dalam tingkat penerimaan, 

tanggapan, perhitungan atau penilaian, pengaturan atau pengelolaan,dan 

mempribadikan nilai atau bertanggung jawab pada materi yang telah 

diberikan oleh guru di MTs Negeri Surakarta II. 

C. Batasan Masalah 

1. Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas VIII MTs Negeri Surakarta II tahun 

ajaran 2015/2016. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian ini yaitu kemampuan afektif siswa pada mata pelajaran 

IPA. 

3. Parameter kemampuan afektif, yang diamati adalah tingkat penerimaan, 

tanggapan, perhitungan atau penilaian, pengaturan atau pengelolaan,dan 

mempribadikan nilai atau bertanggung jawab. 

D. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang maslah sebagaimana terurai diatas 

rumusan masalah ini dalam penelitian adalah: Bagaimanakah hasil belajar 

praktikum IPA ditinjau dari kemampuan afektif siswa pada kelas VIII di MTs 

Negeri Surakarta II tahun ajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hasil belajar praktikum IPA ditinjau dari kemampuan 

afektif siswa pada kelas VIII di MTs Negeri Surakarta II tahun ajaran 

2015/2016. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang pembelajaran yang afektif dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

b. Memberikan solusi terhadap kendala pelasanaan pembelajaran IPA 

Biologi khususnya terkait dengan kemampuan afektif siswa. 

2. Bagi Sekolah untuk memberikan masukan atau saran dalam upaya 

mengembangkan suatu proses pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan afektif. 

3. Bagi Peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

cara meningkatkan kemampuan afektif siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 


