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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

a. Hakikat Biologi 

Biologi merupakan bagian dari pembelajaran IPA yang ilmunya 

berkembang dan  dipahami salah satunya melalui langkah-langkah ilmiah 

yang diterapkan dalam pelaksanaan praktikum. Laboratorium biologi 

merupakan sarana yang penting dalam menjadikan pelaksanaan praktikum 

di laboratorium akan menjadi efektif apabila ketersediaan sarana dan 

prasarana laboratorium memadai (Kemendikbud 2017). Hal tersebut 

didukung oleh ketentuan yang terdapat pada lampiran peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tenntang standarisasi sarana 

dan prasarana sekolah Madrasah pendidikan umum, diantaranya 

mempersyaratkan sekolah SMA/MA sekurang-kurangnya harus memiliki 

ruang laboratorium biologi. 

Pembelajaran Biologi dapat di bangun melalui berbagai keterampilan 

berpikir tingkat tinggi salah satunya dengan merumuskan hipotesis, 

kemudian dari hipotesis tersebut dapat memacu dikembangkannya berbagai 

kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir ini kurang dapat 

berkembang pada pembelajaran biologi apabila tanpa adanya kegiatan 

seperti  eksperimen atau praktikum dalam pembelajaran biologi (Monica, 

2017: 2). 

Keberadaan laboratorium di sekolah sangat penting dalam 

menunjang kegiatan belajar mengajar biologi, karena ada beberapa materi 

yang  alam memahaminya perlu melakukan pengamatan atau percobaan di 

laboratorium. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang 

dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan salah 

satunya yaitu ruang laboratorium (Hamidah, 2013: 2). 
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b. Laboratorium 

Laboratorium merupakan tempat pengamatan, percobaan, latihan 

dan pengujian konsep pengetahuan dan teknologi. Laboratorium 

dihharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar agar tercapai tujuan 

pembelajaran, sehingga upaya meningkatakan prestasi siswa semakin 

meningkat (Elseria, 2016: 109). 

Adapun fungsi dari ruang laboratorium IPA/sains antara lain sebagai 

berikut: a) Tempat pembelajaran IPA/sains dan memberikan keterampilan-

keterampilann; b) Tempat dihasilkannya teman-teman baru , baik teori-teori 

maupun benda-benda/alat-alat/teknologi baru dan keterampilan-

keterampilan; c) Tempat display atau pameran; d) Tempat mempraktikkan 

dan membuktikkan benar/tidaknya (verifikasi) faktor-faktor gejala-gejala 

tertentu; e) Tempat berlangsungnya pembelajaran biologi secara praktek 

yang memerlukan peralatan khusus (Muna, 2016: 113). 

Pengelolaan laboratorium harus dapat bisa menjaga semua inventaris  

alat dan bahan yang ada di laboratorium seperti halnya; kelengkapan alat 

dan bahan-bahan kimia yang ada di ruangan laboratorium. Selain itu juga 

laboratorium harus di kelola dengan pihak yang memiliki pemahaman dan 

keterampilan kerja di laboratorium, serta mengikuti peraturan yang ada di 

laboratorium untuk meminimalis terjadinya kecelakaan di laboratorium. 

Dalam mengelola laboratorium biologi, pemahaman tentang komponen dan 

penggunaan laboratorium yang baik dan benar sangat diperlukan agar 

laboratorium dapat berjalan dengan baik dan berfungsi secara optimal. 

Pranata laboratorium mendapat pelatihan keselamatan dan keamanan kerja 

secara umum, terutama bekerja dengan bahan kimia penting secara aman. 

Selain itu juga memberikan pelatian khusus sesuuai keperluan, termasuk 

mengembangkan dan meninjau prosedur pengoperasian standar dan 

memberikan perlatan perlindungan di personal protective equipment(PPE) 

yang diperlukan untuk bekerja dengan selamat dan aman (Vendamawan, 

2015: 46). 
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Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan 

oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Beberapa peralatan laboratorium yang canggih, dengan staff profesional 

yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik, jika tidak didukung 

dengan adanya manajemen laboratorium dengan baik. Manajemen 

laboratorium merupakan usaha untuk mengelola laboratorium dan 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium  

sehari-hari. Contoh pengelolaan perangkat-perangkat manajemen 

laboratorium, sebagai berikut: 1) Tata ruang; 2) Alat yang baik dan 

terkalibrasi; 3) insfratruktur; 4) administrasi laboratorium; 5) Organisasi 

laboratorium; 6) Fasilitas pendanaan; 7) Inventarisasi dan keamanan; 8) 

Disiplin yang tinggi; 9) Keterampilan SDM; 10) Peraturan dasar; 11) 

Penanganan  masalah umum; 12) jenis-jenis pekerjaan. Poin-poin tersebut 

yang seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan laboratorium yang benar 

(Sekarwinahyu, 2016: 20-23). 

c. Praktikum  

Praktikum merupakan pembelajaran yang terstruktur da terjadwal 

yang memberikan siswa kesempatan untuk mendapatkan pengelaman secara 

nyata. Dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa tentanng teori atau 

agar siswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu 

pengetahuan atau suatu mata pelajaran. Praktikum pengajaran memiliki 

tujuan untuk mendapat kesempatan dalam menguji dan melaksanakan dalam 

keadaan nyata apa yang didapat dalam teori sehingga tujuan pembelajaran 

itu dapat tercapai (Hasmiati, 2017: 5). 

Dari kegiatan-kegiatan praktikum maka pemahaman siswa terhadap 

suatu  pembelajaran akan lebih tercapai sebab banyak konsep dan prinsip 

dalam pembelajaran Biologi dapatterbentuk melalui   proses kegiatan 

praktikum selain itu kegiatan praktikum juga dapat membentuk ilustrasi 

bagikonsepdan prinsip biologi. Dalam proses belajar mengajar  dengan 

didukung kegiatan praktikum siswa lebih mendapatkan kesempatan untuk 

mengalami sendiri atau melakukan sendiri. Mengikuti proses,mengamati 
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suatu objek, menganalisis, membuktikan  dan menarik kesimpulan sendiri 

mengenai sesuatu objek, keadaan atau proses dari kegiatan praktikum 

sehingga dalam membuktikan suatu teori dapat tercapai (Suryaningsih, 

2017: 53). 

Tahap-tahap pada praktikum mencakup tahap persiapan alat bahan 

yang akan digunakan dan mendengarkan penjelasan dari guru mengenai 

petunjuk atau langkah kerja dari kegiatan praktikum, langkah selanjutnya 

yaitu tahap pelaksanaan dimana siswa mengambil keseluruhan alat dan 

bahan yang sudah disediakan di dalam laboratorium serta melaksanakan satu 

persatu langkah kerja yang akan dipraktikumkan,kegiatan selanjutnya yaitu 

mengenai tahap  tindak lanjut dimana siwa diminta untuk menyimpulkan 

hasil kegiatan praktikum dan mendiskusikan kendala kendala yang 

ditemukan ketika kegiatan praktikum dilakukan (Ulfa, 2016: 71-72). 

d. Kelebihan dan Kekurangan Praktikum 

Penggunaan kegiatan praktikum memiliki kekurangan dan kelebihan. 

Kekurangan kegiatan praktikum yaitu; a) Sedikitnya alat praktikum yang 

tersedia sehingga mengakibatkan tidak semua siswa berkesempatan untuk 

bereksperimen, b) Kegiatan praktikum memerlukan waktu yang lama, c) 

Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak 

selalu mudah diperoleh dan mahal, d) Metode ini menuntut ketelitian, 

keuletan, dan ketabahan, e) Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil 

yang diharapkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada 

diluar jangkauan kemampuan pengendalian (Nurhidayati, 2016: 45). 

Kelebihan kegiatan praktikum yaitu: a) Membuat siswa lebih percaya 

kebenaran/kesimpulan berdasarkan percobaan daripada menerima 

penjelasan dari guru, b) Mengembangkan siswa untuk melakukan studi 

eksplorasi tentang ilmu dan teknologi, c) Terbinanya manusia yang dapat 

membawa terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang 

di harapkan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan manusia (Wahyuni, 2016: 

21). 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode 

praktikum merupakan suatu cara pembelajaran dimana peserta didik dapat 

melakukan suatu eksperimen atau percobaan yang mereka temukan dengan 

membuktikan secara mandiri yang dipelajari sehingga dapat mendorong dan 

mengembangkan minat dan sikap ilmiahnya melalui pembelajaran 

praktikum tersebut. Dalam kegiatan praktikum juga dapat menjadi wadah 

bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan dengan pengalaman 

langsung objek-objek, konsep-konsep dan prosedur eksperimen 

(Nurhidayati, 2016: 26). 

e. Indikator Pelaksanaan Praktikum 

Dalam menganalisis pelaksanaan praktikum pembelajaran biologi 

terdapat beberapa indikator yang harus diamati yaitu: a) keadaan 

laboratorium memiliki sub indikator kondisi ruangan laboratorium, 

peralatan laboratorium, perlengkapan laboratorium, tata tertib laboratorium 

dan kebesihan laboratorium, b) waktu pelaksanaan praktikum memiliki sub 

indikator alokasi waktu dan praktikum di luar jam pelajaran, c) minat 

peserta didik terhadap pelaksanaan praktikum memiliki sub indikator 

keaktifan peserta didik, rasa senang peserta didik, persiapan peserta didik, 

kekhawatiran peserta didik tidak melaksanakan praktikum, peserta didik 

menyimak materi praktikum, dan penambahan jam praktikum, d) Persiapan 

dan pelaksanaan praktikum memiliki sub indikator pengelompokan, peran 

guru, penuntun praktikum, dan permasalahan peserta didik (Hasruddin, 

2012: 47) 

 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengenai Deskripsi Pengelolaan Laboratorium Biologi Di 

SMA Negeri 5 Surakarta Tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan ekplorasi 

peneliti, terdapat beberapa pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.  

Hasil penelitian relevan yang pertama adalah penelitian dari Mastika 

(2014: 5-8) mengenai “Analisis Standarisasi Laboratorium Biologi Dalam 

Proses Pembelajaran di SMA Negeri Kota Denpasar”. Metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengann memakai pendekatan 

deskriptif. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 

standarisasi laboratorium yang adadi delapan sekolah SMA Negeri yang ada 

dikota Denpasar. Hasildalam penelitian deskriptif ini menunjukkan bawa kondisi 

daya dukung fasilitas alat-alat laboratorium IPA/Biologi yang ada di delapan 

sekolah negeri kota denpasar menunjukkan bahwa kondisinya belum memenuhi 

standar minimal 100% yang telah ditetapkan yakni. 1)Fasilitas daya dukung 

sarana prasarana yang ada di ruang laboratorium IPA/Biologi yangada di 

delapan sekolah SMA Negeri Kota Denpasar belum memenuhi standar minimal 

100%( 80.56 % ). 2) Kompetensi pengelolaan laboratorium yang di delapan 

sekolah SMA NegeriKota Denpasar 86.04% dengan kualifikasi sangat baik baik. 

3) Efektivitas dalam pemanfaatan laboratorium a) Efektivitas dalam 

pemanfaatan laboratorium yang ada didelapan sekolah SMA Negeri yang ada di 

Kota Denpasar berada pada kisaran 94.24%, b) Dalam intensitas pemanfaatan 

pada kegiatan pratikum biologi berada padakisaran 28.12% dengan kualifikasi 

rendah. 

Kedua, penelitian dari Rosilawati (2012: 127-128) yang berjudul “Evaluasi 

Pengelolaan Laboratorium IPA Di SMA Negeri Sekecamatan Tambun Utara 

Kabupaten Bekasi”. Dilakasanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi seberapa jauh perbedaan (discrepancy) antara komponen-

komponen pengelolaan laboratorium IPA yang diprogramkan dan yang telah 

dilaksanakan di SMA Negeri sekecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. 

Menggunakan pendekatan model Discrepancy Model yang digagas Provus.   

Hasil   evaluasi   menunjukkan   bahwa   pada   tahap   kesesuaian   antara   lain 

kompetensi pengelola dalam kategori baik. Sedangkan untuk kelengkapan 

administrasi, sarana dan prasarana masuk dalam kategori cukup. Pada tahap 

instalasi yaitu perencanaan masuk kategori cukup baik. Tahap proses pengeloaan 

laboratorium masuk kategori baik. Tahap produk yaitu kepuasan siswa dan 

kemampuan hasil belajar IPA siswa. Masih terdapat kesenjangan pada pelayanan 

pengelola laboratorium IPA. Kepuasan siswa yang tertinggi pada kehandalan 
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dari guru pada saat kegiatan praktikum. Kemampuan belajar siswa mencapai 

hasil di atas dari kriteria yang ditetapkan. 

Ketiga, penelitian dari Nuada (2015: 89-106) yang berjudul “Analisis 

Sarana dan Intensitas Penggunaan Laboratorium Terhadap Keterampilan Proses 

Sains Siswa SMA Negeri Se-Kota Tanjungbalai”. Dilakasanakannya penelitiaan 

ini bertujuan  untuk mengidentifikasi: (1) Kondisi laboratorium; (2) 

Intensitasaplikasi laboratorium biologi untuk mendukung pembelajaran; (3) 

faktor Penghambatan untuk guru biologi dalam menggunakan laboratorium; (4) 

Korelasi antara laboratorium dan keterampilan proses ilmiah; dan (5) Korelasi 

antara aplikasi laboratorium dan keterampilan proses ilmiah siswa sekolah tinggi 

di kota Tanjungbalai. Jenis penelitian ini merpakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan: (1) kelengkapan fasilitas di 

laboratorium sangat baik dikategorikanpada 86,31%, dokumentasi dikategorikan 

tidak baik pada 50,89, peralatan, frekuensiaplikasi, dan keterampilan manajemen 

yang dikategorikan baik pada 67,85%, 65,63%, 63,69%, keamanan dan 

kesehatan dikategorikan tidak baik pada 55,71%. 

Penelitian keempat adalah dari Khamidah (2014: 5-8) yang berjudul 

“Evaluasi Program Pelaksanaan Praktikum Biologi Kelas XI SMA Se-

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Semester II  Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Tujuan pada penelitian ini adalah  untuk mengevaluasi proses pelaksanaan 

praktikum biologi kelas XI SMA se-Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta 

semester II tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

evaluasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perencanaan praktikum yang 

dilakukan guru dan laboran SMA se-Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta sudah 

baik, kesiapan siswa dengan presentase paling tinggi sebesar 62, 88% termasuk 

kategori baik, serta kesiapan sarana dan prasarana laboratorium termasuk dalam 

kriteriabaik dengan presentase sebesar 92,65%. 2. Proses praktikum biologi 

kelas XI sudah berjalan dengan baik, sudah terlihat adanya kerjasama antara 

guru, laboran, dan siswa. Pada aspek kegiatan praktikum yangdilakukan siswa 

didapatkan presentase paling tinggi sebesar 66,66%. 3. Hasil penilaian 
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praktikum biologi siswa kelas XI di SMA se-Kecamatan Umbuharjo Yogyakarta 

hanya diambil dari aspek kognitif. 

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasruddin (2015: 

47) yang berjudul “Analisis Kelengkapan Laboratorium Dalam Pelaksanaan 

PraktikumBiologi Di SMA Negeri Se-Kabupaten Karo. Dilaksnakannya 

penelitian ini bertujuan  untuk mengungkap kelengkapan laboratorium yang ada 

di 9sekolah SMA Negeri se Kabupaten Karo. Teknik analisis data pada 

penelitian iniberupa deskriptif kuantitatif yang menggunakan metode 

survey.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa peralatan laboratorium di SMA 

Negeri se Kabupaten Karosekolah 33% sangat lengkap, 56% sudah lengkap dan 

11% masih tergolong tidaklengkap. Laboratorium Biologi hanya 22% saja yang 

sudah tersendiri sedangkan 56%masih bergabung dengan laboratorium Kimia 

dan 22% lagi bergabung denganlaboratorium Fisika dan Kimia. Begitu pula 

dengan perlatan berupa bak cuci sudah seluruh sekolah memilikinya namun 

hanya 11% saja yang sudah memiliki airsedangkan 89% sekolah belum memiliki 

air. Pelaksanaan praktikum respirasi tidakpernah dilakukan karena 100% sekolah 

tidak memiliki alat fotometer. Ditemukan jugamikroskop yang masih bisa 

digunakan pada tiap sekolah rata-rata hanya 2-4 buah sajaselebihnya sudah rusak 

dengan kondisi tidak terawat. 

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Fernandu (2017: 17-25) yang 

berjudul “Analisis Manajemen Laboratorium Biologi SMA Se-Kota Metro”. 

Tujan pada penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan manajemen 

Laboratorium Biologidan kendalanya pada SMA se-Kota Metro. Jenis data 

penelitian yang dilakukan merupakan data penelitian kualitatif.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen laboratorium Biologi SMA se-Kota Metro 

memiliki kriteria Kurang Baik dengan persentase 21,21%. Kendalayang terdapat 

dalam manajemen laboratorium Biologi pada SMA se-Kota Metro yaitu, 

keterbatasan tersediannya tenaga laboratorium mencakup laboran danteknisi 

yang sesuai dengan kriteria kompetensinya.Dengan demikian, manajemen 

laboratorium Biologi SMA se-Kota Metro memiliki kriteria kurang baik dan 

masih mengalami kendala dalam pelaksanaanya. 
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Hanya sedikit laboratorium umum atau standar yang diperiksa, bukan 

bahkan untuk menguji keampuhan mereka, apakah dipelajari sendiri atau 

dibandingkan dengan pendekatan inovatif. Sebaliknya, tujuan hampir semua 

(94%) dari artikel adalah untuk menggambarkan pengalaman lab baru. Tujuan 

instruksional. Mempelajari "teknik manipulatif atau eksperimental" (25%) atau 

"analitik teknik ”(49%) adalah yang paling umum berikutnya. Hanya 21% 

dirancang untuk melibatkan siswa dalam "handson eksplorasi kegiatan "untuk 

membiasakan mereka dengan organisme atau sistem. Ini adalah mungkin terkait 

dengan fakta bahwa tidak ada artikel yang terfokus pada dasar laboratorium, dan 

hanya 9% di laboratorium sekolah menengah, di mana instruksi tingkat 

cenderung lebih fokus pada pengalaman belajar melalui eksplorasi. Bahan dan 

kegiatan laboratorium. Siswa terlibat dengan bahan biologis yang hidup atau 

dipersiapkan (misalnya, sampel jaringan, persiapan slide) di dua pertiga dari 

laboratorium (66%), tetapi hanya 13% dari laboratorium difokuskan pada sistem 

lapangan (mis., perjalanan ke aliran lokal, mengamati serangga di sekolah).Ini 

bisa mencerminkan keterbatasan waktu dan kesulitan logistik untuk 

mendapatkan siswa keluar dari sekolah kelas. Siswa terlibat dalam mengamati, 

menjelajah, dan mengumpulkan data observasi di sebagian besar (85%) dari 

artikel ABT, tetapi kegiatan ini cenderung tidak secara eksplisit digambarkan 

sebagai memiliki instruksional tujuan. Siswa menganalisis data dalam 75% dari 

studi dan terlibat dalam argumentasi hanya dalam setengah (56%) (Puttick, 

2015: 16). 

Kegiatan laboratorium sebagaian besar hanya terfokus pada 

penggambaran konsep dan penyampaian informasi saja. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi adalah peralatan dan kendala sumber daya lainnya, ukuran 

kelompok besar, kurangnya paparan yang berkelanjutan dan berulang diberikan 

mengenai ketrampilan praktis, menejemen organisasi dan waktu yang buruk dan 

variasi dalam kemampuan instruktur dalam mengajar dalam pembelajaran 

laboratorium. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi keterampilan 

laboratorium mahasiswa sarjana biologi di Etiopia universitas pengambilan data 

menggunakan angket dengan 10 pertanyaan dengan skala Likert dengan skala 1 
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(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju) tentang akuisisi kompetensi yang 

dibuat. Hasil pada tabel 1 menunjkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

yaitu  51% dari siswa setuju dan 24% sangat setuju bahwa mereka memiliki 

kemampuan untuk melakukan kompetensi dan keterampilan ditentukan pada 

kurikulum biologi. Sekitar 25%, dari siswa tidak setuju atau tidak yakin tentang 

kemampuan mereka untuk melakukan kompetensi dan keterampilan yang 

ditentukan pada kurikulum biologi.  Uji kinerja keterampilan laboratorium 

dilakukan untuk 55 siswa di tiga universitas. Skor dievaluasidari 57 tanda. 

Seperti dapat dilihat pada Tabel 2, siswa berkinerja lebih baik dalam identifikasi 

peralatan laboratorium dan fungsi peralatan laboratorium. Keterampilan yang 

paling menantang bagi siswa adalah estimasi diameter bidang visi, fokus, 

pengaturan mikroskop, pemasangan, pewarnaan, menggambar dan mengukur 

berat dan cairan. Diidentifikasi mengenai peralatan laboratorium (67,1%), fungsi 

peralatan laboratorium (58,36%), pengaturan mikroskop (26,09%), penanganan 

mikroskop (22,82%), pemasangan spesimen pada slide (21,64%), spesimen 

pewarnaan (18,73%), fokus dari daya rendah ke tinggi (19,64%), mengukur 

berat dalam gm, mg dan μg (8,64%), mengukur cairan dalam liter, ml dan μl 

(8,18%), menggambar (4,44%) dan memperkirakan diameter suatu mikroskop 

(0%) (Gobaw, 2016: 39). 

Meningkatkan pemahaman dalam dunia pendidikan biologi agar efektif 

adalah hal penting untuk memajukan pengembangan ilmiah dan sosial. 

Perkembangan dan perubahan kurikulum biologi dibuat agar mampu 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya, Hal 

tersebut salah satunya mencakup tujuan dari adanya laboratorium sains agar 

kegiatan praktikum dapat lebih praktis dan hal tersebut penting dalam 

membangunan pengetahuan ilmiah, khususnya pengetahuan biologi dalam 

pendidikan di Negara Ethiopia. Namun, belum ada analisis lanjutan yang 

dilakukan, sejauh ini hanya ada buku pedoman laboratorium biologi yang 

digunakan sebagai petunjuk kegiatan praktikum. Oleh karena itu, untuk 

memenuhi kebutuhan guna berjalannya kegiatan praktikum dilakukan 

penyelidikan dan mengisi kekurangan yang ada dilaboratorium dengan 
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mengetahui sejauh mana keterampilan proses sains yang berjalan dalam 

pendidikan di Negara Ethiopia saat ini (Gobaw, 2016: 113-114). 

Adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan keenam 

penelitian yang relevan tersebut adalah penelitian ini menekankan pada 

pengelolaan Laboratorium biologi di SMA Negeri 5 Surakarta mengenai 

standarisasi sarana dan prasarana laboratorium berdasarkan ketentuan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. 

  



19 
 

C. KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Peneliti 
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