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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “bios” yang berarti kehidupan 

dan “logos” yang berarti ilmu sehingga dapat dikatakan bahwa Biologi 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman dan interaksi seluruh makhluk 

hidup di bumi (Campbell & Reece, 2008). Interaksi tersebut dapat terjadi antara 

sesama makhluk hidup ataupun antara makhluk hidup dan material tidak hidup”. 

Biologi sebagai ilmu memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) obyek kajian 

berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera kemudian dikembangkan 

berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata); (2) memiliki langkah-

langkah sistematis yang bersifat baku; (3) menggunakan cara berfikir logis 

dimana berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal khusus menjadi 

ketentuan yang umum atau menarik kesimpulan dari hal-hal umum menjadi 

ketentuan yang khusus; dan (4) memiliki hasil yang bersifat obyektif atau apa 

adanya. Karakteristik Biologi sebagai ilmu berimplikasi pada pembelajaran 

Biologi (Warianto, 2011). 

Standar proses pendidikan Dasar dan Menengah tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2016 

yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses 

pembelajaran yang inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik sehingga setiap pendidikan 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 

penilaian lulusan. Salah satu prinsip pembelajaran berdasarkan standar proses 

yaitu pendekatan ilmiah (scientific approach). Pendekatan ilmiah ini dapat 

dilaksanakan dalam pembelajaran Biologi salah satunya yaitu dengan metode 

praktikum.
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Praktikum adalah proses pembelajaran yang dilakukan di laboratorium 

dengan bantuan peralatan pendidikan, media pendidikan, dan kebutuhan larutan 

untuk reaksi percobaan ilmiah yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan 

untuk membuktikan teori, menemukan teori atau mengelusidasi teori. Praktikum 

merupakan salah satu wujud untuk menunjukkan kemampuan penguasaan 

materi teori di samping untuk melatih keterampilan, ketekunan, dan kedisiplinan 

(Saraswati, 2015). Praktikum memberikan manfaat bagi siswa yaitu: (1) untuk 

melatih keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan siswa; (2) untuk memberi 

kesempatan pada siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan 

dan keterampilan yang dimiliki secara nyata dalam praktek; (3) untuk 

membuktikan sesuatu secara ilmiah atau melakukan scientific inquiry; dan (4) 

untuk menghargai ilmu dan keterampilan yang dimiliki. 

Praktikum dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan 

prasarana memadai. Sarana utama dalam menunjang praktikum dengan baik 

adalah laboratorium. Laboratorium merupakan tempat untuk melaksanakan 

pembelajaran praktikum yang memerlukan peralatan khusus. Laboratorium juga 

merupakan salah satu instrumen sekolah yang dimaksudkan untuk menunjang 

pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih efektif (Indrawan, 2015). 

Laboratorium memiliki peranan yang sengat penting yaitu: (1) memberikan 

kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik 

bukan merupakan dua hal yang terpisah; (2) memberikan keterampilan kerja 

ilmiah bagi siswa; (3) memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap 

ilmiah seorang calon ilmuan; dan (4) memberikan dan memupuk keberanian 

untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek (Emda, 2014). 

Standar laboratorium Biologi yang baik tertuang dalam Permendiknas 

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 

(SMA/MA). Adapun sarana dan prasarana ruang laboratorium yang memenuhi 

Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 adalah: (1) kapasitas mampu memuat satu 

rombongan   belajar;   (2)   luas   lahan   laboratorium   2,4m2/peserta didik;   (3) 
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memiliki fasilitas atau cahaya yang memadai; (4) memiliki perabot (meja kerja, 

meja demonstrasi, meja persiapan, kursi, lemari alat dan bahan, dan bak cuci); 

(5) terdapat peralatan pendidikan berupa alat peraga (model kerangka manusia, 

preparat awetan tumbuhan maupun hewan, gambar-gambar (kromosom, DNA, 

RNA, dll) dan alat & bahan percobaan (mikroskop monocular/binocular, gelas 

benda, cawan petri, dll); (6) media pendidikan (papan tulis); (7) bahan habis 

pakai (asam sulfat, HCl, acetokarmin, dll); dan (8) perlengkapan lain (soket 

listrik, alat pemadam kebakaran, peralatan P3K). 

Penelitian yang pernah dilakukan di SMA Negeri se-kota Tanjungbalai 

tentang analisis sarana dan intensitas penggunaan laboratorium terhadap 

keterampilan proses sains mempunyai hasil penelitian bahwa kelengkapan 

sarana dan pemanfaatan laboratorium Biologi pada komponen indikator 

menunjukkan bahwa keadaan laboratorium termasuk kategori sangat baik 

(86,31%) dan rata-rata intensitas penggunaan laboratorium Biologi di SMA se-

kota Tanjungbalai adalah sebanyak lima kali dalam satu semester genap, hal ini 

disebabkan oleh perlengkapan yang tidak memadai, tidak adanya pengelola atau 

laboran Biologi, kompetensi guru yang masih kurang dalam memahami alat dan 

bahan, dan kurangnya waktu pelaksanaan praktikum (Nuada & Harahap, 2015). 

Sedangkan yang peneliti lakukan pada penelitian ini yaitu tentang kualitas 

laboratorium sebagai penunjang praktikum Biologi. 

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan di SMA Negeri kota 

Denpasar tentang analisis standarisasi laboratorium Biologi dalam proses 

pembelajaran. Penelitian ini mempunyai hasil bahwa fasilitas perabot, gambar 

atau charta yang, bahan-bahan laboratorium, dan perlengkapan lain yang ada di 

ruang laboratorium Biologi di SMA Negeri kota Denpasar diperoleh data 

sebanyak 80% menandakan bahwa fasilitas perabot belum memenuhi standar 

minimal Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, fasilitas alat ukur dasar 

laboratorium yang ada di ruang laboratorium Biologi diperoleh data sebanyak 

97% menandakan bahwa fasilitas alat ukur dasar yang ada di SMA tersebut 

masih berada dibawah standar minimal, dan fasilitas papan tulis yang ada di 

ruang  laboratorium  Biologi  di  SMA  tersebut  diperoleh  data  sebanyak  100% 
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menandakan bahwa fasilitas perabot sudah memenuhi standar minimal (Mastika, 

Adnyana, & Setiawan, 2014). Sedangkan pada penelitian ini hanya dilakukan di 

satu tempat, yaitu SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten. 

SMA Negeri 1 Polanharjo yang berada di Jalan Karanglo, Polanharjo, 

Klaten ini merupakan salah satu SMA ter-akreditasi A dengan nilai 93. Dalam 

menunjang tercapainya visi dan misi sekolah, SMA N 1 Polanharjo menyiapkan 

berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh komponen sekolah. 

Fasilitas yang ada di SMA N 1 Polanharjo adalah laboratorium komputer, 

laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium 

Biologi. Berdasarkan hasil survey lapangan pra penelitian dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan praktikum Biologi baru berjalan efektif selama dua tahun dan belum 

ada peneliti yang melakukan penelitian tentang laboratorium Biologi. 

Laboratorium Biologi yang berada di SMA N 1 Polanharjo merupakan 

laboratorium dengan kategori baik dan perlu dilihat kesesuaiannya dengan 

Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Kualitas Laboratorium Sebagai Penunjang Praktikum Biologi di SMA N 1 

Polanharjo Klaten Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang meliputi: 

1. Subjek Penelitian : Laboratorium Biologi di SMA N 1 Polanharjo  

Klaten 

2. Objek Penelitian :  Kualitas    laboratorium    Biologi    di    SMA    N 

1 Polanharjo Klaten 

 

 



5 
 

 
 

3. Parameter Penelitian : a.  Ruang laboratorium Biologi; 

b.  Sarana perabot laboratorium Biologi; 

c. Peralatan pendidikan (alat peraga dan alat & 

bahan percobaan); 

d.  Media pendidikan; 

e.  Bahan habis pakai; dan 

f.  Perlengkapan lain. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana kualitas laboratorium 

sebagai penunjang praktikum Biologi di SMA N 1 Polanharjo, Klaten tahun 

pelajaran 2017/2018?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laboratorium sebagai 

penunjang praktikum Biologi di SMA N 1 Polanharjo Klaten tahun pelajaran 

2017/2018. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang terkait langsung dengan dunia pendidikan, antara lain: 

1. Bagi guru 

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan penggunaan laboratorium IPA 

dalam proses belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi oleh peneliti yang 

melakukan penelitian dengan topik serupa dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pengelola sekolah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kualitas laboratorium sebagai 

penunjang praktikum Biologi dapat lebih ditingkatkan. 


