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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan bidang ilmu sains yang mempelajari kehidupan 

Sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam, biologi mempelajari 

mengenai makhluk hidup pada tingkatan organisasi kehidupan, mempelajari 

interaksi makhluk hidup dengan lingkungan dan gejala-gejala yang terjadi pada 

lingkungan (Campbell, 2010). Dalam mempelajari biologi dibangun atas dasar 

tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu aspek produk, proses dan sikap. Pada 

hakikatnya yaitu berkaitan dengan cara memahami alam secara sistematis, 

sehingga bukan hanya sebatas penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi lebih sebagai proses 

penemuan. Biologi memiliki karakteristik yang khusus sebagai rumpun ilmu 

sains, karakteristik biologi diantaranya terletak pada objek yang dipelajari yaitu 

seluruh makhluk hidup, tema atau persoalan-persoalan pada objek biologi yang 

terjadi di alam dan metode untuk menyelesaikan masalah pada objek biologi 

dengan melalui metode ilmiah. Karakteristik biologi sebagai sains membawa 

konsekuensi pada pembelajaran biologi (Trianto,2010).  

Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian 

ini pada proses pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi 

pembelajaran yang ada (Uno, 2007). Pembelajaran biologi sejak kurikulum 1975 

hingga kurikulum berbasis kompetensi menuntut siswa mengembangkan 

kemampuannya melalui metode ilmiah, pelaksanaan eksperimen dan pendekatan 

keterampilan proses. Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa pembelajaran 

biologi hendaknya melibatkan penggunaan tangan dan alat (Rustaman, 2007). 

Poedjiadi (2007) menyatakan bahwa pembelajaran biologi tidak hanya 

mempelajari dan menghafal mengenai konsep-konsep sains saja. Dengan 

demikian dalam pembelajaran biologi hendaknya diberikan pengalaman secara 
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langsung yang melibatkan interaksi antara siswa dengan objek belajar sehingga 

diharapkan dalam pembelajaran biologi dapat memberikan pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa dalam aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psikomotorik), dan sikap ilmiah (afektif). Banyak konsep biologi yang 

kompleks sehingga diperlukan metode pembelajaran yang dapat memudahkan 

siswa dalam memahami konsep biologi. Salah satu metode yang dapat 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa dan memudahkan dalam 

memahami konsep biologi adalah metode praktikum. 

Praktikum adalah metode pembelajaran yang ditujukan untuk meneliti 

suatu hal dengan mengikuti prosedur tertentu hingga menghasilkan rangkaian 

data (Baedowi, 2015). Metode praktikum dapat dilakukan kepada siswa setelah 

guru memberikan arahan, aba-aba, petunjuk untuk melaksanakannya. Kegiatan 

ini berbentuk praktik dengan mempergunakan alat-alat tertentu, dalam hal ini 

guru melatih keterampilan siswa dalam penggunaan alat-alat serta hasil yang 

akan dicapai (Yamin, 2005). Penggunaan metode praktikum dalam pembelajaran 

biologi dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa, meningkatkan 

keterampilan pada siswa, melatih siswa untuk belajar ilmiah dan memberikan 

gambaran nyata mengenai materi yang telah diajarkan di kelas. Berdasarkan 

hasil penelitian Litasari (2014) menunjukkan bahwa kualitas hasil belajar siswa 

kelas XI pada materi sistem pencernaan semester genap berada dalam kategori 

baik (72,73%) dan sangat baik (27,27%). Melalui praktikum, siswa menjadi 

lebih paham terhadap materi yang diajarkan karena siswa dituntut untuk turut 

serta dalam pembuktian teori yang sudah diajarkan.  

Praktikum dapat berlangsung dengan baik ketika kelengkapan penunjang 

praktikum tersedia dengan baik yaitu berupa sarana dan prasarana laboratorium 

biologi memadai yang harus sesuai dengan standar Permendiknas No. 24 tahun 

2007 tentang sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah 

(SMA atau MA). Pada ruang laboratorium biologi diantaranya, yang pertama, 

ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran biologi secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Kedua, 

ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar 
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kurang dari 20 orang. Ketiga, memiliki fasilitas yang memungkinkan 

pencahayaan memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan, 

dan dilengkapi sarana standar laboratorium, dalam Permendiknas No. 24 Tahun 

2007.  

Berdasarkan hasil penelitian Agustina (2017) menyatakan bahwa beberapa 

hal yang penting untuk diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan praktikum 

antara lain: (1) materi yang dipraktikumkan merupakan materi yang memerlukan 

praktikum; (2) ketersediaan alat-alat dan bahan untuk metode praktikum; (3) 

penuntun praktikum yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang harus 

dikembangkan; (4) lembar kerja siswa yang menggambarkan dan menuntut apa 

yang harus dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan praktikum; serta (5) 

praktikum harus menggambarkan ketercapaian tujuan dan indikator 

pembelajaran yang ditetapkan. 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta merupakan salah satu sekolah dibawah 

Persyarikatan Muhammadiyah (Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta). SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta telah memiliki akreditasi “A”. Salah satu keunggulan yang dimiliki 

sekolah SMA Muhammadiyah 3 Surakarta yaitu tersedianya labolatorium 

MIPA, diantaranya laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium 

kimia, guru berpendidikan S1 dan S2, media pembelajaran multimedia, 

komputer, dan daya tampung per kelas terpenuhi. Berdasarkan latar belakang di 

atas, untuk mengetahui kualitas penunjang praktikum biologi di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018, maka dilakukan 

penelitian mengenai “Kualitas Kelengkapan Penunjang Praktikum Biologi Di 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan di atas, dalam penelitian 

ini perlu dibatasi, agar tidak menimbulkan multitafsir. Adapun pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian: Laboratorium biologi di SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta. 

2. Obyek Penelitian: Kualitas kelengkapan penunjang praktikum biologi di 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 

3. Parameter penelitian: Kualitas laboratorium biologi yang meliputi ruang 

laboratorium, dan sarana prasana laboratorium biologi sesuai dengan standar 

Permendiknas No. 24 Tahun 2007. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas kelengkapan penunjang 

praktikum biologi di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 

2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan 

di atas, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

kelengkapan penunjang praktikum biologi di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti: 

Memberikan pengetahuan, pengalaman dan bekal bagi peneliti sebagai calon 

guru biologi yang profesional dalam mengetahui kualitas kelengkapan 

penunjang praktikum biologi. 
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2. Bagi pendidik: 

a. Dapat menambah pemahaman pendidik, pengetahuan dan keterampilan 

pendidik yaitu mengenai kualitas kelengkapan penunjang praktikum 

biologi. 

b. Memberikan informasi dan dapat dijadikan evaluasi mengenai kualitas 

kelengkapan penunjang praktikum biologi. 

 

3. Bagi pengelola sekolah: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bersama untuk 

rujukan kualitas kelengkapan penunjang praktikum biologi bagi sekolah. 

b. Dapat mengoptimalkan kualitas kelengkapan penunjang praktikum biologi 

bagi sekolah. 

 

 


