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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Biologi merupakan salah satu ilmu yang memiliki arti penting bagi 

pendidikan di sekolah. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga biologi tidak hanya menguasi tentang 

pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja  

tetapi juga suatu proses penemuan, oleh karena itu pembelajaran biologi harus 

ditekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar siswa mampu menjelajahi alam sekitar  secara alamiah. Dengan adanya 

kebijakan pemerintah mengeluarkan kurikulum 2013 yang menuntut 

keterampilan proses siswa maka mempelajari biologi menjadi kurang optimal 

apabila tidak ditunjang dengan pengalaman nyata kepada siswa salah satunya 

dengan diadakannya praktikum. Hofstein (2003) menyatakan bahwa belajar 

sains termasuk biologi bagi siswa tidak akan bermakna apabila siswa tidak 

melakukan praktik secara langsung dalam melakukan pengamatan ataupun 

percobaan yang dilakukan dalam laboratorium biologi, oleh karena itu perlu 

dilakukan peningkatan baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun sistem 

pengelolaannya. Salah satu sarana  pendidikan yang berfungsi sebagai 

penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, terutama yang 

berhubungan dengan kegiatan praktikum adalah laboratorium biologi. 

Laboratorium biologi  berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus yang sulit dihadirkan ke 

dalam ruang kelas dalam pelajaran biologi, oleh karena itu kepala sekolah, 

pengelola, guru biologi, dan unsur-unsur yang terkait lainnya harus mampu 

mengelola dan memanfaatkan laboratorium biologi secara efektif dan efesien, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan hasil belajar biologi bagi siswa 

(Wita, 2007). Laboratorium memiliki peranan penting dalam kurikulum 

pendidikan biologi, sebagaimana diungkapkan oleh Hofstein (2003) bahwa 

kegiatan laboratorium telah lama memiliki peran khusus dan sentral dalam 
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kurikulum Sains dan ilmu pendidikan telah menyarankan bahwa banyak 

manfaat diperoleh dari siswa terlibat dalam kegiatan laboratorium biologi. 

Sementara itu, Tobin dalam Hofstein (2003) mengemukakan bahwa kegiatan 

laboratorium sebagai cara yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan 

pemahaman dan terlibat dalam proses membangun ilmu pengetahuan alam.  

Dalam Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

komponen standar minimal prasarana dan sarana laboratorium biologi di 

SMA meliputi bangunan/ruang laboratorium, perabot, peralatan pendidikan, 

alat dan bahan percobaan, media pendidikan, bahan habis pakai serta 

perlengkapan lainnya. Setiap sekolah menengah harus mampu memanfaatkan 

dan mengatur fasilitas yang ada untuk berbagai kegiatan laboratorium. 

Namun demikian, kenyataan menunjukan bahwa masih banyak sekolah 

yangg tidak memiliki sarana laboratorium yang memadai dan lengkap 

(Iskandar, 2007). 

Mastika (2014) dalam penelitiannya melaporkan bahwa daya dukung 

fasilitas alat-alat laboratorium Biologi yang ada di delapan sekolah negeri 

Kota Denpasar menunjukkan bahwa kondisinya belum memenuhi standar 

minimal 100% yang telah ditetapkan yaitu fasilitas daya dukung sarana 

prasarana yang ada di ruang laboratorium Biologi yang ada di delapan 

sekolah SMA Negeri Kota Denpasar belum memenuhi standar minimal 100% 

(80.56 %). Demikian pula penelitan yang dilakukan Indriastuti (2013), bahwa  

tingkat kesiapan laboratorium dalam menyediakan sarana dan prasarana 

laboratorium biologi di SMA Negeri Kabupaten Brebes  yaitu sebesar 

67,40% (baik) artinya belum memenuhi standar minimal Permendiknas 

No.24 Tahun 2007, Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Katili (2013) 

melaporkan bahwa kondisi sarana laboratorium SMA Negeri di Kabupaten 

Jembrana belum memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah 

yakni hanya 62,7% dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil 

belajar siswa yang masih dalam kualifikasi kurang. 

Selama ini belum diketahui bagaimana gambaran tentang kelengkapan 

sarana prasarana dan tingkat kesiapan dalam menyediakan sarana dan 
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prasarana kegiatan praktikum di laboratorium biologi SMA Muhammadiyah 

Se-Surakarta. Mengingat pentingnya peran laboratorium dalam pembelajaran 

biologi oleh karena itu  saya melakukan penelitian ini berusaha untuk 

memperoleh gambaran tentang laboratorium biologi dan tingkat kesiapan 

laboratorium biologi dalam menyediakan sarana dan prasarana kegiatan 

praktikum di SMA Muhammadiyah Kota Se-Surakarta sesuai dengan standar 

kelengkapan sarana prasarana ruangan laboratorium biologi di SMA 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah  

Menengah  Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah 

Atas/ Madrasah Aliyah, unsur dasar  prasarana dan sarana laboratorium yang 

perlu dipenuhi antara lain 1) perabotan  laboratorium, 2) peralatan  

pendidikan, 3) media pendidikan, 4) bahan habis pakai (kebutuhan pertahun), 

5) perlengkapan lainnya. Standar sarana dan prasarana laboratorium  

dikatakan baik apabila standar di laboratorium biologi yang ada memenuhi 

dengan standar yang ditentukan.  

Berdasarkan latar belakang, maka akan dilakukan penelitian tentang  

“Profil Laboratorium Biologi dan Tingkat Kesiapan dalam Implementasi 

Kurikulum 2013 Di SMA Muhammadiyah Se-Surakarta Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar  penelitian ini lebih terarah dan dapat dikaji maka perlu 

pembatasan masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Subjek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah laboratorium biologi di empat 

SMA Muhammadiyah Surakarta  

2. Objek penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah sarana prasarana laboratorium 

biologi di SMA Muhammadiyah 1 Kota Surakarta, SMA  
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Muhammadiyah 2 Kota Surakarta, SMAN Muhammadiyah 3 Kota 

Surakarta dan SMA Muhammadiyah  6 Kota Surakarta 

3. Parameter  

Parameter dalam penelitian ini adalah prasarana laboratorium 

biologi, sarana perabotan laboratorium, sarana peralatan pendidikan: alat 

peraga , alat dan bahan percobaan, sarana media pendidikan, sarana 

bahan habis pakai, dan sarana perlengkapan lain.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana profil laboratorium Biologi yang ada di SMA 

Muhammadiyah  Se-Surakarta? 

2. Bagaimana tingkat kesiapan laboratorium biologi dalam menyediakan 

sarana dan prasarana kegiatan praktikum SMA Muhammadiyah  Se-

Surakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan profil laboratorium Biologi yang ada di SMA 

Muhammadiyah Se-Surakarta.  

2. Untuk mengetahui tingkat kesiapan laboratorium biologi dalam 

menyediakan sarana dan prasarana kegiatan praktikum SMA 

Muhammadiyah di Se-Surakarta  

E. Manfaat  Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

laboratorium biologi . 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai acuan bagi penelitian 

lebih lanjut dengan subyek penelitian yang berbedadan jenis penelitian 

yang berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

mengetahui tentang kualitas sarana dan prasarana laboratorium dan 

tingkat kesiapan laboratorium biologi dalam menyediakan sarana dan 

prasarana kegiatan praktikum SMA Muhammadiyah  di Kota 

Surakarta 

b. Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium biologi yang ada di 

SMA Muhammadiyah di Kota Surakarta dalam rangka memenuhi 

kebututuhan belajar siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


