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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada pembelajaran biologi siswa memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai serta tanggung jawab 

kepada lingkungan. Pada dasarnya pembelajaran biologi berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga proses pembelajaran 

biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep maupun prinsip-prinsip saja, akan tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Proses penemuan ini dapat dilatihkan melalui praktikum 

(Al-Hafizh, 2013:1). 

Praktikum merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan keahlian  

keterampilan siswa serta sebagai sarana berlatih dalam menggunakan peralatan. 

Selain itu praktikum juga dapat mengembangkan jiwa aktif, kreatif, inovatif, 

serta menumbuhkan kejujuran ilmiah. Praktikum merupakan ciri pembelajaran 

biologi yang dapat dilaksankan di alam maupun laboratorium. Konsep biologi 

cenderung kompleks materinya sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk 

memudahkan siswa dalam memahami konsep tersebut. Kegiatan praktikum 

dapat memfasilitasi siswa belajar melalui pengalaman langsung. Praktikum 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan gambaran dalam 

keadaan yang nyata tentang apa yang diperoleh dalam teori. Selain itu dalam 

kegiatan praktikum siswa tidak sekedar mengamati secara langsung akan tetapi 

juga harus menghayati, terlibat langsung dalam praktiknya dan bertanggung 

jawab terhadap hasil yang diperoleh (Hastuti, 2013:1-2) 

Pada dasarnya praktik atau praktikum merupakan salah satu bentuk 

kegiatan pembelajaran 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 



2 
 

mencapai tujuan pembelajaran yang baik pada saat proses kegiatan praktikum di 

laboratorium (Sadjati, 2013:47).  

Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan kegiatan percobaan dan 

penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan yang tertutup, kamar atau 

ruangan terbuka. Pada pembelajaran IPA/Biologi siswa tidak hanya 

mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran tertentu, tetapi 

ia harus melakukan kegiatan sendiri untuk mendapatkan dan memperoleh 

informasi lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan di laboratorium. Dengan 

laboratorium diharapkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Melihat hal ini pemerintah telah membangun laboratorium-

laboratorium IPA disekolah dengan dilengkapi peralatan dan fasilitasnya. Selain 

itu juga laboratorium IPA/Biologi tidak hanya harus dilengkapi dengan sarana 

prasarana tetapi juga harus terdapat yang namanya pengelolaan laboratorium di 

dalamnya. 

Mengelola adalah mengendalikan, menjalankan, atau mengurus 

manajemen . Mengelola adalah suatu proses penggunaan sumber daya secara 

efektif untuk mencapai suatu sasaran. Manajemen laboratorium mencakup 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Hal-hal yang terkait 

dengan kegiatan tersebut diantaranya mengatur dan memelihara alat dan bahan, 

menjaga disiplin di laboratorium, dan keselamatan laboratorium, serta 

mendayagunakan laboratorium secara optimal. Pengelolaan laboratorium dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, 

pengamanan, perencanaan untuk pengembangan laboratorium secara efektif dan 

efisien sesuai dengan tujuannya. Dalam melaksanakannya selalu berorientasi 

kepada faktor-faktor keselamatan yang terlibat dalam laboratorium dan 

lingkungannya (Kemendikbud, 2017: 8). 

Laboratorium digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

berbagai tujuan. Seperti yang ada di Taksonomi Bloom tujuan tersebut yaitu; 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujan kognitif berhubungan dengan belajar 

konsep-konsep ilmiah, proses pengembangan aspek-aspek intelektual, dan 

meningkatkan pemahaman tentang metode ilmiah. Tujuan-tujuan praktis 
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berhubunngan dengan pengembanngan keterampilan-keterampilan dalam 

melakukan pelatihan IPA analisis data, berkomunikasi dan keterampilan dalam 

bekerjasama antar kelompok. Tujuan afektif berhubungan dengan motivasi 

terhadap sains, tanggapan dan kemampuan sikap dalam memahami lingkungan 

sekitar, sedangkan tujuan psikomotorik yaitu mengembangkan aspek-aspek 

keterampilan (skills) dan kemampuan (abilities) dalam menyelesaikan berbagai 

hal. Pada pembelajaran IPA/Biologi aspek psikomotorik sangat diperlukan 

dalam kegiatan praktikum, seperti kegiatan menggunakan alat-alat laboratorium 

dan keterampilan lainnya (Arikunto, 2012: 131-135). 

Kegiatan yang dilakukan di laboratorium sesuai dengan teori belajar 

kontruktivisme. Pada kegiatan laboratorium siswa dapat membangun 

pengetahuan dan pemahaman konsep sesuai data dan fakta yang diperoleh 

melaui kegiatan percobaan. Kegiatan laboratorium memiliki peran penting 

dalam pendidikan sains, karena dapat memberikan metode ilmiah siswa. Siswa 

dilatih untuk membaca data secara objektif dan dari data yang diperoleh yang 

berupa fakta-fakta maka dapat diambil suatu kesimpulan. Melalui percoban-

percobaan dalam kegiatan laboratorium siswa akan melaksanakan proses belajar 

aktif  memperoleh pengalaman langsung sehingga siswa dapat mengembangkan 

berbagai keterampilan psikomotorik yang sebenarnya sudah ada dalam diri siswa 

(Subagyo, 2009:1). 

Berdasarkan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 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, keterampilann 

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. 
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Beberapa sekolah menengah atas di Surakarta sudah memiliki 

laboratorium yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007, tetapi masih ada lagi yang belum 

memadai laboratoriumnya, contohnya seperti di SMA Negeri 5 Surakarta. 

Berdasarkan hasil observasi ada beberapa hal yang harus dibenahi pada 

laboratorium Biologi SMA Negeri 5 Surakarta, karena sarana prasarana yang 

ada belum difungsikan secara maksimal. 

Analisis standarisasi laboratorium pernah dilakukan penelitian oleh 

Mastika (2014: 5-8) yang menemukan bahwa dalam penelitian Analisis 

Standarisasi Laboratorim Biologi Dalam Proses pembelajaran di SMA Negeri 

Kota Denpasar menunjukkan kondisi daya dukung fasilitas alat-alat 

laboratorium IPA/Biologi yang ada di kota Denpasar sangat baik yakni berada 

pada interval 90 % artinya daya dukung alatnya sangat baik, segi managemen 

pengelolaan laboratorium SMA Negeri kota Denpasar semuanya tergolong 

sangat baik berada pada interval 86.04 %, sedangkan untuk efektivitas dalam 

pemanfaatan ruang laboratorium yang ada di kota Denpasar menunjukkan sangat 

baik berat pada interval 85.12 %. Hal tersebut diungkapakan pada hasil 

penelitian yang telah dilakukan dari beberapa sekolahan di Kota Denpasar, Bali. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rezeki (2015: 

245) yang meneliti tentang Analisis Kelengkapan Laboratorium Dalam 

Pelaksanaan Praktikum menunjukkan hasil yaitu Biologi Di SMA Negeri Se-

Kabupaten Karo  Peralatan laboratorium di SMA Negeri se Kabupaten Karo 

33% sangat lengkap, 56% sudah lengkap dan 11% masih tidak lengkap 

Laboratorium  pada SMA Negeri di Kabupaten Karo 33% sekolah sudah 

memiliki laboratorium yang sangat lengkap, 56% dengan kriteria lengkap dan 

11% memiliki laboratorium yang tidak lengkap.  Laboratorium Biologi hanya 

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

laboratorium Kimia dan 22% lagi bergabung dengan laboratorium Fisika dan 

Kimia.  

Selajutnya berdasarkan hasil analisis Khamidah (2014: 7) mengenai 

Evaluasi Program Pelaksanaan Praktikum Biologi Kelas XI SMA Se-Kecamatan 



5 
 

Umbul harjo Yogyakarta Semester II  Tahun Ajaran 2013/2014 menunjukkan 

bahwa 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 kriteria baik dengan presentase sebesar 

92,65%. Proses praktikum biologi kelas XI sudah berjalan dengan baik, sudah 

terlihat adanya kerjasama antara guru, laboran, dan siswa. Pada aspek kegiatan 

praktikum yang dilakukan  siswa didapatkan presentase paling tinggi sebesar 

66,66%. Hasil penilaian praktikum biologi siswa kelas XI di SMA se-

Kecamatan Umbuharjo Yogyakarta hanya diambil dari aspek kognitif.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Deskripsi Pengelolaan Laboratorium Biologi Di 

SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian ini adalah siswa, tenaga administrasi, laboran, guru mata 

pelajaran biologi, dan Kepala laboratorium Biologi. 

2. Objek penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium Biologi di SMAN 5 

Surakarta. 

3. Parameter pada penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium Biologi  

ditinjau dari unsur-unsur pokok pengelolaan laboratorium meliputi 1) 

Perencanaan laboratorium, 2) kegiatan praktikum, 3) pemeliharaan dan 

perawatan alat dan bahan laboratorium. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persiapan di laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum 

biologi di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan di laboratorium untuk menunjang kegiatan 

praktikum biologi di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 ? 
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3. Bagaimana evaluasi oleh laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum 

biologi di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

 

D. Tujuan 

1. Untuk mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan laboratorium dalam 

rangka menunjang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri 5 Surakarta 

Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan oleh 

laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri 5 

Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 ? 

3. Untuk mengetahi bagaimana cara evaluasi dari laboratorium untuk 

menunjang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri 5 Surakarta Tahun 

Ajaran 2017/2018 ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi  Peneliti 

a. Memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman untuk calon guru 

biologi yang profesional dalam melaksanakan kegiatan praktikum. 

b. Referensi unttuk belajar memahami dan mengerti tentang bagaimana 

menjadi rujukan dalam penelitian. 

2. 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 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 
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mengajar dan ketercapaian kegiatan praktikum dengan baik tanpa 

adanya kendala. 

4. Bagi masyarakat 

Dapat menambah informasi pengetahuan mengenai standar 

laboratorium sekolah menengah atas dan proses pelaksanaan praktikum 

biologi di sekolah menengah atas. 

 


