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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan tidak dapat 

dilaksanakan tanpa ada pembelajaran. Cara meningkatkan pengetahuan seseorang 

tentu saja melalui proses pembelajaran. Tujuan setiap proses pembelajaran adalah 

diperolehnya hasil yang optimal. Hal ini akan dicapai apabila peserta didik terlibat 

aktif baik fisik, mental, maupun emosional. Keterlibatan peserta didik dalam hal 

ini termasuk suatu proses dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

keberhasilan (Muhammad Casdari, 2008). 

Begitu juga pembelajaran biologi yang menuntut adanya peran aktif dari 

peserta didik, karena biologi berdasarkan proses ilmiah didasari dengan cara 

berfikir logis berdasarkan fakta-fakta yang mendukung. Dalam pembelajaran 

biologi terdapat komponen yang harus dimiliki peserta didik yaitu dapat 

memahami proses ilmiah sebagai hasil dari pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan (Wartono, 2004). 

Biologi sebagai ilmu yang memiliki karakteristik khusus berbeda dengan 

ilmu lainnya dalam hal objek, persoalan dan metodenya. Objek biologi meliputi 

seluruh makhluk hidup yang dipelajari melalui ketrampilan proses ilmiah. Metode  

pembelajaran dalam bidang biologi juga berbeda dan sangat baragam. Selain 

mendapat kuliah yang berisi teori, mahasiswa juga mendapat praktikum. 

Praktikum biasanya dilakukan di laboratorium. Praktikum cocok dilakukan untuk 



pelajaran IPA khususnya biologi. Praktikum menyangkut beberapa ranah yang 

harus dinilai.  

Konsep taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin Bloom, seorang 

psikolog bidang pendidikan. Konsep ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan 

dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi 

fungsi memproses informasi, pengetahuan dan keahlian mentalitas. Ranah afektif 

meliputi fungsi yang berkaitan dengan sikap dan perasaan. Sedangkan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan fungsi manipulatif dan kemampuan fisik. Ranah 

kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berpikir yang 

menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir mengekspresikan tahap-

tahap kemampuan yang harus mahasiswa kuasai sehingga dapat menunjukkan 

kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu mengaplikasikan teori ke 

dalam perbuatan. Mengubah teori ke dalam keterampilan terbaiknya sehingga 

dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai produk inovasi pikirannya 

(Baskoro Admin, 2009). 

Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat 

berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua 

kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran, yang akan dicapai 

melalui kegiatan pembelajaran yang tepat. Keberhasilan pendidik melaksanakan 

pembelajaran ranah afektif dan keberhasilan peserta didik mencapai kompetensi 

afektif perlu dinilai (Kirana Wati, 2008).  



Salah satu bentuk program pendidikan yang diharapkan dapat mendukung 

proses ketercapaian tujuan belajar adalah dengan adanya kegiatan praktikum. 

Kegiatan ini ditujukan untuk merangsang dan menumbuhkan proses penemuan 

konsep dan sikap ilmiah  serta kemandirian peserta didik. Pembelajaran dengan 

praktikum dapat melatih berpikir ilmiah, menemukan dan memecahkan berbagai 

masalah baru dengan metode ilmiah. Kegiatan praktikum adalah salah satu bentuk 

pembelajaran yang efektif, karena sekaligus meliputi tiga domain yaitu afektif, 

kognitif, dan psikomotorik (Bactiar Sumintono, 2008). 

Kompetisi afektif yang akan dinilai dalam pembelajaran biologi dengan 

praktikum adalah keterlibatan mahasiswa dalam praktikum.  Penilaian afektif 

tersebut bertujuan agar mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum dapat 

terlibat aktif serta dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat dalam 

perkuliahan. Selain itu, dengan penilaian afektif maka mahasiswa dituntut untuk 

meningkatkan minat dan sikap mereka sehingga dapat meningkatkan hasil 

praktikum yang dilakukan.  

Salah satu mata praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi 

UMS adalah SHV. Selama ini praktikum yang dilakukan hanya berkisar tentang 

penilaian pretes dan laporan praktikum. Pada penelitian ini akan diterapkan 

penilaian afektif dalam praktikum SHV guna meningkatkan hasil belajar 

praktikum.  

 

 

 



Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“PENERAPAN PENILAIAN AFEKTIF PADA PRAKTIKUM SHV 

(SISTEMATIKA HEWAN VERTEBRATA) TERHADAP PENINGKATAN 

HASIL PRAKTIKUM MAHAMAHASISWA BIOLOGI UMS ANGKATAN 

2007”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah perlu dibatasi permasalahannya sebagai 

berikut: 

1. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu mahasiswa biologi UMS angkatan 2007. 

2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini yaitu penilaian afektif pada praktikum SHV 

eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

3. Parameter  

Parameter yang dimaksud yaitu  hasil praktikum SHV mahasiswa 

dari penilaian: 

a. Hasil pretes 

b. Hasil laporan praktikum 

c. Hasil penilaian afektif 

 

 

 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. “Adakah pengaruh penerapan penilaian afektif terhadap peningkatan 

hasil praktikum mahasiswa biologi angkatan 2007 ?” 

2. “Bagaimanakah pengaruh penerapan penilaian afektif terhadap 

peningkatan hasil praktikum SHV mahasiswa biologi angkatan 2007 ?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 

penilaian afektif terhadap peningkatan hasil praktikum SHV mahasiswa 

biologi angkatan 2007.  

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan masukan dan pengembangan dunia pendidikan 

pada umumnya tentang penilaian afektif pada praktikum yang dilakukan di 

Laboratorium.  

2. Bagi Masyarakat 

a. Bagi Guru : sebagai masukan pertimbangan untuk 

meningkatkan hasil praktikum mahasiswa 

dengan penerapan penilaian afektif pada 

praktikum biologi. 



b. Bagi Laboratorium : dengan adanya penerapan penilaian afektif 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

praktikum mahasiswa biologi. 

 


