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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran Biologi yang merupakan kelompok IPA pada 

hakikatnya adalah produk, proses, sikap, dan teknologi (Khamidah dan 

Aprilia, 2014). Biologi itu sendiri berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan 

tentang kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Oleh karena itu pembelajaran biologi harus ditekankan pada pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi alam sekitar secara alamiah (Mastika, 2014). Pembelajaran 

biologi akan lebih optimal apabila ditunjang dengan pengalaman nyata 

yang dirasakan oleh setiap siswa pada proses pembelajaran berlangsung 

dengan diadakannya praktikum. 

Praktikum merupakan salah satu strategi pmbelajaran yang dapat 

menarik minat siswa dalam mengembangkan konsep-konsep, karena 

praktikum dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk 

mengamati suatu fenomena yang terjadi sehingga siswa akan lebih 

memahami konsep yang diajarkan (Mastika, 2014). Pada dasarnya praktik 

atau praktikum merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar 

yang dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan materi yang bersifat 

aplikatif. Melalui kegiatan yang mandiri, terbimbing, dan pemanfaatan 

sarana praktik/praktikum yang optimal sebagai satu kesatuan yang utuh 

dalam sistem penyelenggaraan praktikum, maka diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik (Pertiwi, 2013). 

Kegiatan praktikum dapat terlaksana dengan baik apabila kondisi 

laboratorium dan proses yang berlangsung didalamnya juga baik. 

Praktikum memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas 

pembelajaran Biologi karena laboratorium memiliki beberapa unsur 

penting dalam pelaksanaan praktikum (Hudha, 2009). Unsur tersebut, 
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yaitu :  (1) frekuensi pelaksanaan praktikum, (2) minat siswa terhadap 

praktikum, (3) waktu pelaksanaan praktikum, dan (4) persiapan dan 

pelaksanaan praktikum (Hasruddin, 2012). 

Laboratorium merupakan suatu tempat dilakukannya kegiatan 

percobaan dan penelitian. Tempat ini dapat berupa ruangan yang tertutup 

atau terbuka. Fungsi dari laboratorium itu sendiri untuk melatih 

keterampilan kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Pada pembelajaran 

Biologi siswa tidak hanya mendengarkan pembelajaran yang diberikan 

guru mata pelajaran tertentu, tetapi ia juga harus melakukan kegiatan 

sendiri memperoleh informasi lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan di 

laboratorium. Kondisi dalam kegiatan laboratorium diharapkan dapat 

menumbuhkan semangat siswa agar praktikum berjalan dengan baik. 

(Mastika, 2014). 

Melihat pentingnya laboratorium untuk menunjang pembelajaran 

Biologi pemerintah telah membangun laboratorium-laboratorium IPA di 

sekolah-sekolah dilengkapi dengan peralatan dan fasilitasnya 

(Mastika,2014). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

No. 24 tahun 2007 menyatakan bahwa Standar laboratorium IPA terdiri 

dari tata ruang laboratorium, administrasi laboratorium, pengelolaan 

laboratorium serta penyimpanan alat dan bahan praktikum biologi. 

Disamping itu laboratorium mempunyai keterampilan keamanan dan 

keselamatan kerja, keterampilan melakukan manipulasi laboratorium, 

keterampilan proses laboratorium dan keterampilan berfikir laboratorium. 

Laboratorium yang lengkap dan siap pakai, akan sangat membantu siswa 

dalam belajar untuk memahami konsep, memberi pengalaman nyata dan 

membentuk keterampilan, sehingga siswa akan menguasai kompetensi 

yang diharapkan sehingga mutu lulusan meningkat. 

Beberapa sekolah di surakarta sudah memiliki laboratorium yang 

sesuai dengan standar peraturan pemerintah, namun ada beberapa sekolah 

yang belum memadai kondisi laboratoriumnya. Contohnya adalah SMA 8 

Surakarta berdasarkan hasil observasi ada beberapa hal yang harus 
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dibenahi di Laboratorium Biologi SMA 8 Surakarta karena sarana dan 

prasarana yang ada belum digunakan secara optimal dalam menunjang 

kegiatan praktikum siswa. Letak dari laboratorium yang jauh dari ruang 

kelas sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk sampai  

pada ruangan laboratorium.Untuk menanggulangi keterbatasan waktu 

pembelajaran guru akan membawa alat yang akan di praktikumkan ke 

dalam kelas dan medemonstrasikan didepan kelas sehingga efektifitas 

penggunaan laboratorium sangat jarang. Pada wawancara awal kondisi 

laboratorium masih dalam keadaaan renovasi karena proses perawatan 

yang minim yang mengakibatkan ada beberapa alat yang dalam kondisi 

yang kurang terawat.  

Kelengkapan sarana dan juga pemanfaatan laboatorium biologi 

menurut (Nuada, 2015) pada komponen indikator menunjukkan bahwa 

keadaan laboratorium termasuk dalam kondisi ruang laboratorium, 

pembagaian laboratorium, lemari penimpanan alat dan bahan kategori 

sangat baik. Administrasi yang masih kurang baik dari buku inventaris 

alat dan bahan dan jurnal kegiatan laboratorium yang belum terdata 

dengan baik. perlengkapan mulai dari alat dan bahan alat-alat penunjang 

dan tata tertib termasuk dalam kategori baik jika bisa menunjang dalam 

kegiatan praktikum. Frekuensi pemanfaatan laboratorium dilakukan 

sebanyak 5 kali dalam satu semseter genap termasuk dalam kategori baik. 

Penelitian tersebut didukung oleh Penelitian (Rezeqi, 2015) bahwa dari 9 

SMA Negeri yang diteliti hanya 3 sekolah yang mempunyai laboratorium 

yang sudah masuk dalam kreteria lengkap. Untuk keseluruhan sekolah 

sudah memiliki laboratorium IPA, namun laboratorium Biologinya hanya 

22% saja yang sudah tersendiri sedangkan 56% masih bergabung dengan 

laboratorium Kimia dan 22% lagi bergabung dengan laboratorium Fisika 

dan Kimia. Kondisi laboratorium sudah sesuai dengan kriteria standar 

yang ditentukan oleh Permendiknas No.24 Tahun 2007 mengenai  ukuran 

laboratorium, lemari penyimpanan, meja demonstrasi, meja kerja siswa, 

dan kursi siswa. Ditemukan di lapangan bahwa banyak laboratorium yang 
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beralih fungsi menjadi ruang belajar, ruang pertemuan disaat tidak di 

gunakan praktikum yang jelas akan menggangu fasilitas laboratorium. 

Ada beberapa kendala berdasarkan wawancara dengan guru yang 

bersangkutan bahwa dalam 1 sekolah hanya memiliki 2-4 mikroskop saja 

selebihnya banyak mikroskop yang rusak dan tidak teraawat sehingga 

menggangu dalam guru melakukan kegiatan praktikum, namun ada 

beberapa sekolah yang memiliki alat dan bahan yang masih dalam kondisi 

baik akan tetapi guru tersebut tidak melaksanakan praktikum dengan 

alasan tidak adanya waktu untuk praktikum. Sejalan dengan penelitian 

dari (Hamidah, 2013) bahwa dari 7 sekolah swasta yang diteliti hanya 1 

sekolah tergolong kelengkapan alat dan bahan termasuk tidak lengkap 

karena memiliki presentase hanya 36,75 %. Hasil analisis alat dan bahan 

didapatkan dari bantuan pemerintah mulai dari alat peraga, alat 

percobaan, bahan habis pakai, media pendidikan, dan perlengkapan 

lainnya. Dana untuk pengembangan laboratorium biologi juga ada yang 

berasal dari swadaya sekolah, komite sekolah, OSIS, maupun biaya daftar 

ulang. Administrasi laboratorium yang terdapat pada ke 7 sekolah yaitu 

Buku inventaris alat dan bahan, data penggunaan laboratorium, daftar 

penerimaan alat dan bahan. Hanya 1 sekolah memiliki aadministrasi yang 

lebih lengkap dengan tambahan daftar alat dan bahan yang rusak, formulir 

permintaan alat dan bahan, kartu stok, kartu reparasi, daftar usulan 

perbaikan/pengadaan alat laboratorium. Pelaksanaan kegiatan 

laboratorium (praktikum) di tujuh SMA swasta yang telah diteliti lebih 

sering dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.Namun, tidak 

semua kegiatan laboratorium (praktikum) yang telah dijadwalkan sesuai 

dengan program semester/tahunan dapat terlaksana. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Pengelolaan 

Laboratorium Biologi di SMA NEGERI 8 Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018”.  
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B. Pembatasan Masalah : 

1. Subjek penelitian  :Laboratorium Biologi di SMA Negeri 8  

Surakarta 

2. Objek penelitian  :Kualitas laboratorium Biologi di SMA Negeri 

8 Surakarta menurut Permendiknas No 24 

Tahun Ajaran 2007 

3. Parameter penelitian :Proses Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi 

    dengan menggunakan sarana praasarana  

    laboratorium Biologi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses persiapan di SMA Negeri 8 Surakarta 

tahun ajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses pelaksanaan di SMA Negeri 8 

Surakarta tahun ajaran 2017/2018? 

3. Bagaimana kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses evaluasi di SMA Negeri 8 Surakarta 

tahun ajaran 2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses persiapan di SMA Negeri 8 Surakarta 

tahun ajaran 2017/2018 

2. Untuk mengetahui kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses pelaksanaan di SMA Negeri 8 

Surakarta tahun ajaran 2017/2018 
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3. Untuk mengetahui kualitas laboratorium dalam menunjang kegiatan 

praktikum biologi pada proses evaluasi di SMA Negeri 8 Surakarta 

tahun ajaran 2017/2018 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman untuk calon guru 

biologi yang profesional dalam melaksanakan kegiatan praktikum 

biologi 

b. Referensi untuk belajar memahami dan mengerti tentang bagaimana 

menjadi rujukan dalam penelitian 

2. Bagi guru 

a. Sebagai tambahan informasi bagi guru mengenai laboratorium yang 

standar untuk pelaksanaan praktikum biologi 

b. Menciptakan kegiatan belajar yang menarik dalam proses 

pembelajaran 

3. Bagi sekolah 

a. Sebagai bahan evaluasi dalam mengoptimalkan laboratorium dalam 

proses pelaksanaan praktikum biologi di sekolah menengah atas  

b. Memberikan tambahan informasi dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan dengan cara memperhatikan sarana atau fasilitas 

laboratorium biologi sehingga dapat mendukung kegiatan belajar 

mengajar dan ketercapaian kegiatan praktikum dengan baik tanpa ada 

kendala  

4. Bagi masyarakat  

Dapat menambah informasi pengatahuan mengenai standar 

laboratorium sekolah menengah atas dan proses pelaksanaan 

praktikum biologi di sekolah menengah atas. 

 


