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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi kehidupan. 

Hal ini disebabkan biologi adalah suatu ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari mengenai kehidupan dunia dari segala aspek, mempelajari tentang 

makhluk hidup, lingkungan, ataupun interaksi antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya (Anonim, 2019). Biologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu bios 

artinya hidup dan logos artinya ilmu atau belajar tentang sesuatu. Biologi adalah 

ilmu alam yang mempelajari kehidupan, dan organisme hidup, termasuk 

struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Biologi 

merupakan disiplin ilmu sebagai bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

yakni kajian bagian tentang materi dan energi yang berhubungan dengan 

makhluk hidup serta proses-proses kehidupannya (Fatin, 2016). 

Pembelajaran biologi dapat dimulai dari permasalahan-permasalahan 

aktual yang dihadapi masyarakat guna pemenuhan kebutuhan hidupnya sedikit 

demi sedikit menuju ke arah keilmuan. Pemanfaatan kaidah-kaidah praktis 

dalam bidang pertanian merupakan aset sebagai masukan muatan lokal yang 

dengan berbagai tambahan keilmuan dari lain daerah, buku dan hasil-hasil 

penelitian modern sangat berguna untuk kepentingan pembelajaran. Khususnya 

dalam biologi diharapkan dapat menjembatani mahasiswa untuk lebih mudah 

memahami konsep-konsep keilmuan yang dipelajarinya karena dimulai dari apa 

yang dihadapi dan dibutuhkan mahasiswa dalam lingkungannya (Suryadarma 

dan Suyanto, 1993).  

Salah satu cabang ilmu biologi adalah fisiologi hewan. Fisiologi hewan 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi dasar dan mekanisme kerja 

organ di dalam tubuh hewan dalam kondisi normal, yaitu dalam rangka 

menciptakan kondisi seimbang. Fisiologi Hewan merupakan ilmu yang sentral 

sehingga tidak dapat dipisahkan dari ilmu MIPA lainnya. Kajian Fisiologi 

Hewan meliputi pemahaman konsep dasar, komparasi atau perbandingan pada 
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berbagai kelompok hewan, variasi lingkungan internal maupun eksternal, dan 

pembahasan mekanisme aksi hingga subsel dan molekuler terbatas. Beberapa 

sub bab yang dipelajari dalam Fisiologi Hewan yaitu, enzim pencernaan, darah 

dan sistem transpot, reproduksi, serta respirasi.                                                                                                                                                                                      

Pembelajaran Fisiologi Hewan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

praktikum. Melalui kegiatan praktikum tersebut dapat menambah pemahaman 

mahasiswa terhadap suatu materi. Hal ini diperkuat dengan pendapat 

Woolhough dan Allsop (dalam Rustaman, 2003) berpendapat bahwa ada empat 

alasan pentingnya kegiatan praktikum IPA. Pertama, praktikum dapat 

membangkitkan motivasi belajar IPA. Kedua, dapat mengembangkan 

ketrampilan dasar melalui eksperimen. Ketiga, sebagai wahana belajar 

pendekatan ilmiah. Keempat, sebagai penunjang materi pembelajaran. Menurut 

Arifin (2003), metode praktikum merupakan penunjang kegiatan proses belajar 

untuk menemukan prinsip tertentu atau menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang 

dikembangkan. Kegiatan praktikum akan memberikan makna apabila kegiatan 

tersebut direncanakan dengan baik, memberi kesempatan untuk memilih 

prosedur alternatif, merancang eksperimen, mengumpulkan data, dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh. 

Kegiatan praktikum Fisiologi Hewan diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, mengembangkan sikap, dan ketrampilan mahasiswa dalam 

membuktikan dan menemukan suatu teori. Hal tersebut didukung dengan adanya 

kegiatan asistensi yang dilakukan sebelum praktikum. Asistensi merupakan 

kegiatan pemberian informasi kepada mahasiswa mengenai materi, cara kerja, 

alat dan bahan yang akan dipraktikumkan. Kegiatan asitensi ini juga dilengkapi  

modul atau buku panduan praktikum yang berisi mengenai materi, alat dan 

bahan, serta cara kerja yang akan dilakukan praktikum masing-masing sub bab. 

Dengan kegiatan asistensi diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa 

serta dapat mengembangkan sikap dan ketrampilan mahasiswa dalam praktikum 

Fisiologi Hewan. 

Pemahaman mahasiswa terlihat pada saat mahasiswa memiliki hasil 

belajar yang memuaskan ditandai dengan tingginya nilai dan terlihat melalui 
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keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mahasiswa 

dikatakan berhasil dalam belajarnya, apabila dapat mengembangkan kemampuan 

pengetahuan, pengembangan sikap dan ketrampilan (Hamalik, 1990). Sedangkan 

hasil belajar adalah  perubahan keterampilan dan kecakapan, kebiasaan sikap, 

pengertian, pengetahuan,  dan  apresiasi yang  dikenal dengan istilah kognitif, 

afektif, dan psikomotor melalui  perbuatan  belajar (Abror, 1993). Hasil 

praktikum Fisiologi Hewan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

kompetensi yang dimiliki mahasiswa Pendidikan Biologi FIKP UMS. 

Kompetensi yang dimiliki setiap mahasiswa berbeda, untuk mengetahui 

tingkat kompetensi atau kemampuan mahasiswa dapat dilakukan penilaian atau 

evaluasi. Hasil penelitian Nurbudiyani (2013), dalam suatu proses pembelajaran 

perlu dilakukan penilaian atau evaluasi yang mengambarkan kemampuan siswa 

dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif dapat 

diukur melalui dua cara yaitu dengan tes subjektif dan objektif. Tes subjektif 

biasanya berbentuk esay (uraian), namun dalam pelaksanaannya tes ini tidak 

dapat mencakup seluruh materi yang akan diujikan. Oleh karena itu instrument 

dalam penelitian ini tidak akan menggunakan tes subjektif, melainkan 

menggunakan tes objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esay (Arikunto, 2009). Sedangkan 

pengukuran ranah afektif menggunakan instrument. Instrument tersebut berupa 

observasi, sebab observasi dalam pengambilan datanya tidak terbatas pada orang 

saja, tetapi juga dapat digunakan pada alam sekitar atau lingkungan alam. 

Observasi yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Nurbudiyani, 2013). 

Penilaian hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa dalam proses belajar-

mengajar, dan alat yang digunakan dalam pengukuran ranah psikomotor berupa 

observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Jika 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 
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tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan jika peneliti berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila jumlah responden 

tidak terlalu besar (Sugiyono, 2009). 

Dalam evaluasi harus memuat prinsip-prinsip evaluasi, agar hasil evaluasi 

sesuai dengan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Menurut Slameto (2001), evaluasi harus mempunyai minimal tujuh prinsip, yaitu 

a) terpadu; b) menganut cara belajar siswa aktif; c) kontinuitas; d) koherensi 

dengan tujuan; e) menyeluruh; f) membedakan; g) pedagogis. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Hasil Praktikum Fisiologi Hewan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UMS 

Tahun Akademik 2018/2019”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami masalah dan menghindari kesalahan 

tafsir pada judul, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

a. Subjek penelitian : 

Subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP 

UMS yang menempuh mata praktikum Fisiologi Hewan tahun akademik 

2018/2019. 

b. Objek penelitian : 

Objek dalam penelitian ini adalah Hasil praktikum Fisiologi Hewan, yang 

berupa skor posttes/pretes, skor laporan, skor keaktifan, skor ketrampilan, 

dan skor responsi. 

c. Parameter penelitian : 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini ialah hasil praktikum Fisiologi 

Hewan tahun ajaran 2018/2019 yang meliputi 3 aspek, yaitu : 

1) Aspek kognitif 

Pengukuran aspek kognitif diperoleh dari hasil praktikum Fisiologi 

Hewan berupa skor pretes/posttes, skor responsi dan skor laporan. 
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2) Aspek afektif 

Hasil pengukuran aspek afektif berupa skor sikap mahasiswa selama 

praktikum. Penilaian sikap saat praktikum meliputi, jujur; bertanggung 

jawab; kerjasama; teliti; rapi; dan kebersihan. 

3) Aspek psikomotorik 

Hasil pengukuran aspek psikomotorik berupa skor kinerja/ketrampilan. 

Pengukuran aspek psikomotorik pada penelitian ini dilakukan dengan 

observasi menggunakan instrument lampiran 1. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana hasil praktikum Fisiologi Hewan mahasiswa Pendidikan Biologi 

FKIP UMS tahun akademik 2018/2019 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hasil praktikum Fisiologi Hewan mahasiswa Pendidikan 

Biologi FKIP UMS tahun akademik 2018/2019 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Bagi peneliti 

a. Menambah pengetahuan mengenai praktikum Fisiologi Hewan 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa pendidikan biologi dalam praktikum 

Fisiologi Hewan 

2.  Bagi pembaca 

a. Mengetahui tentang kegiatan praktikum Fisiologi Hewan 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa pendidikan biologi dalam praktikum 

Fisiologi Hewan 

3.  Bagi Pendidikan 

a. Memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

b. Memberikan informasi agar menemukan cara untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa 


