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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana

menyatakan bahwa sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana

sekolah yang memadai guna sebagai penunjang dalam keterampilan proses

dalam pembelajaran di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kegiatan

praktikum adalah laboratorium IPA. Laboratorium IPA berfungsi sebagai

tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang memerlukan peralatan

khusus yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas. Dengan kata lain,

laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) berfungsi sebagai tempat

pembelajaran dalam upaya meniru ahli IPA mengungkap rahasia alam dalam

bentuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah, pengelola, guru

IPA, dan unsur-unsur terkait lainnya harus mampu mengelola dan

memanfaatkan laboratorium IPA secara efektif dan efisien, sehingga dapat

meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar IPA bagi siswa (Sutrisno,

2007: 5).

Secara teoritis keberadaan laboratorium diharapkan mampu menunjang

kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan keterampilan tertentu,

antara lain keterampilan proses, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap
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ilmiah, khususnya pengembangan minat untuk melakukan penyelidikan,

penelitian, dan minat mempelajari alam secara lebih mendalam (Hudha, 2002:

2). Adanya laboratorium diharapkan proses pengajaran IPA dapat

dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun bukan berarti IPA tidak dapat

diajarkan tanpa adanya laboratorium. Oleh karena itu, laboratorium

merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar IPA. Menurut

Rustaman (2005: 136-138) ada empat alasan yang menguatkan peran

laboratorium dalam pembelajaran di sekolah, yaitu: a) Praktikum

membangkitkan motivasi belajar IPA, b) Praktikum mengembangkan

keterampilan dasar melakukan eksperimen, c) Praktikum menjadi wahana

belajar pendekatan ilmiah, d) Praktikum menunjang materi pelajaran.

(Salomon dalam Duda, 2010 :2) mengungkapkan bahwa pengalaman-

pengalaman baru, mencoba, menggunakan alat dan bereksperimen bisa

didapatkan oleh siswa melalui praktikum.

Di dalam kegiatan praktikum sangat dimungkinkan adanya penerapan

beragam keterampilan proses sains sekaligus pengembangan sikap ilmiah

yang mendukung proses perolehan pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri

siswa. Disinilah tampak betapa praktikum memiliki kedudukan yang amat

penting dalam pembelajaran IPA, karena melalui praktikum siswa memiliki

peluang mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains, sikap

ilmiah dalam rangka memperoleh pengetahuannya (Subiantoro, 2010: 7).

Menurut Novak dan Brodbeck (dalam Mudyahardjo, 2001: 9) hal tersebut

dapat terjadi karena ilmu berisi konsep dan konsep tersebut dapat diperoleh

melalui pengalaman secara langsung.
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Dalam pedoman pengembangan kurikulum 2013 disebutkan bahwa

pembelajaran IPA di tingkat SMP dilaksanakan dengan berbasis keterpaduan.

Pembelajaran IPA di SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative

science bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Hal tersebut didukung oleh

pernyataan Hewitt, Paul G., dkk. (2007: 16),  IPA terintegrasi disajikan

berbasis pendekatan kontekstual yaitu menghubungkan sains dengan

kehidupan sehari-hari, bersifat personal dan langsung, menempatkan salah

satu ide pokok, mengandung pemecahan masalah. Dalam penyajiannya, IPA

disajikan dengan kesatuan konsep. Oleh karena itu, Guru IPA juga harus

memiliki kemampuan interdisipliner IPA ditunjukkan dalam keilmuan

(pengetahuan) IPA dan juga hubungannya dengan lingkungan, teknologi, dan

bidang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran IPA tidak dapat

terlepas dari kegiatan praktikum. Karena dengan melakukan kegiatan

praktikum, maka peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kompetensi

keterampilan. Sehingga dalam hal ini, guru IPA sangat diharapkan dapat

mengelola laboratorium sebagai tempat praktikum dan melakukan

pembelajaran berbasis praktikum dengan baik supaya dapat memfasilitasi

peserta didik dalam rangka meningkatkan kompetensi keterampilan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya laboratorium merupakan syarat bagi

implementasi pembelajaran IPA. Oleh karena itu, setiap laboratorium di

sekolah sudah seharusnya memiliki pengelolaan laboratorium yang baik, agar

kegiatan praktikum sebagai wahana pembelajaran dapat terlaksana dengan

baik. Menurut Suyanta (2010: 1), manajemen laboratorium (laboratory

management) adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium
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dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling

berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang

canggih, dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi

dengan baik, jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang

baik.

Dalam mendukung adanya manajemen laboratorium yang baik, maka

kemampuan guru dalam pengelolaan laboratorium juga sangat menentukan.

Hal ini disesuaikan dengan Permendiknas No. 26 tahun 2008 tentang standar

tenaga pengelola laboratorium sekolah/madrasah. Pengelolaan laboratorium

IPA meliputi: mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru, menyusun

jadwal kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium,

mengevaluasi kegiatan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium

sekolah/madrasah, menyusun laporan kegiatan laboratorium, dan

mengkoordinasikan kegiatan praktikum.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumintono, Ibrahim, dan Phang (2010:

123-125) di 10 SMP Negeri di Kota Cimahi Jawa Barat yang hasilnya antara

lain: (1) hanya 26% guru yang melaksanakan praktikum lebih dari 5 kali

dalam satu semester , (2) sebanyak 38% guru mengalami kesulitan yang biasa

dihadapi dalam praktikum laboratorium karena peralatan yang terbatas, 24%

karena bahan yang kurang, 19% karena ruang laboratorium yang terbatas,

12% karena ketiadaan laboran, (3) hanya 17% guru yang membuat/merancang

sendiri sumber rancangan praktik laboratorium sains, (4) hanya 5% guru yang

memiliki bekal tentang praktikum sebelum menjadi guru dengan sangat baik.
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Demikian juga penelitian yang dilakukan Sari (2014: 10) dengan hasil

manajemen laboratorium biologi (perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan) di tujuh SMA swasta di Kota Jambi belum

terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian selanjutnya yang dilakukan Supriatna (2008: 50-52) terhadap

18 laboratorium sains SMA Negeri Binaan Pusat Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang terbesar pada

7 provinsi di Indonesia antara lain ditemukan bahwa: (1) hanya 33,33% dari

SMA negeri binaan yang memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang

memadai, (2) kualitas pengelolaan masih tergolong rendah. Demikian juga

penelitian yang dilakukan Rezeqi (2011: 72) di SMA se-Kabupaten Karo yang

hasilnya antara lain: (1) frekuensi pelaksanaan praktikum hanya 30%,

(2) keadaan laboratorium yang kurang baik (59%), (3) rendahnya waktu yang

tersedia untuk pelaksanaan praktikum 41%, dan (4) evaluasi praktikum 61%.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola laboratorium

dan melaksanakan pembelajaran berbasis praktikum masih tergolong rendah.

Tenaga pengelola laboratorium di sekolah seperti di SMP dilakukan oleh para

Guru IPA, karena sebagian besar sekolah tidak memiliki laboran. Para guru

yang bertugas mengelola laboratorium belum dapat melakukan tugasnya

dalam pengelolaan laboratorium dengan baik karena berbagai keterbatasan

(Yuliati, 2010: 1). Hal inilah yang menyebabkan kegiatan praktikum di

laboratorium menjadi terhambat dan proses pembelajaran di laboratorium

menjadi kurang efektif dan efisien. Pada kondisi nyata, di Bandar Lampung
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belum ada data mengenai laboratorium  IPA beserta pengelolaannya. Oleh

sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai deskripsi kemampuan guru

IPA di SMP swasta di Bandar Lampung dalam mengelola laboratorium

berdasarkan pendekatan saintifik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola laboratorium sebagai

tempat praktikum berdasarkan pendekatan saintifik?

2. Bagaimanakah kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran berbasis

praktikum berdasarkan pendekatan saintifik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kemampuan guru dalam mengelola laboratorium sebagai tempat

praktikum berdasarkan pendekatan saintifik.

2. Kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran berbasis praktikum

berdasarkan pendekatan saintifik.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi guru :

a) Memberikan informasi mengenai deskripsi kemampuan guru IPA di

SMP swasta Bandar Lampung dalam pengelolaan laboratorium sebagai

tempat praktikum dan pelaksanaan pembelajaran berpraktikum

berdasarkan pendekatan saintifik.

b) Memberikan acuan pelaksanaan pengelolaan laboratorium sebagai

tempat praktikum dan pembelajaran berbasis praktikum berdasarkan

pendekatan saintifik.

2. Bagi sekolah yaitu sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu

pembelajaran di sekolah terutama dalam pengelolaan laboratorium sebagai

tempat praktikum dan pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum

berdasarkan pendekatan saintifik yang benar.

3. Bagi peneliti yaitu dapat memberikan wawasan dalam pelaksanaan

pengelolaan laboratorium sebagai tempat praktikum dan pembelajaran

berbasis praktikum berdasarkan pendekatan saintifik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang dibahas

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi kemampuan yang dimaksud adalah deskripsi kemampuan guru

dalam melakukan pengelolaan laboratorium sebagai tempat praktikum dan

pembelajaran berbasis praktikum berdasarkan pendekatan saintifik.
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2. Pengelolaan laboratorium sebagai tempat praktikum yang akan dievaluasi

adalah kemampuan guru dalam melakukan manajemen laboratorium yang

sesuai dengan standar pengelolaan laboratorium yang benar.

3. Pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum yang akan dievaluasi adalah

keterlaksanaan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Secara rinci

pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum meliputi :

a. Tahapan persiapan yang dimaksud yaitu kemampuan guru dalam

membuat panduan praktikum yang memiliki kesesuaian antara materi

yang dipraktikumkan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh

siswa (KI/KD/Indikator).

b. Tahapan pelaksanaan praktikum yang dimaksud yaitu kemampuan

guru membimbing peserta didik dalam melaksanakan praktikum untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KI/KD/Indikator.

c. Tahapan penilaian yang dimaksud yaitu pengetahuan guru tentang

penilaian autentik (performance assesment) dalam pelaksanaan

pembelajaran berbasis praktikum.

4. Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran IPA di SMP swasta

Bandar Lampung tahun pelajaran 2014/2015 yaitu SMP Kartika II-2

Bandar Lampung, SMP BPK Penabur Bandar Lampung, SMP AL-Azhar 1

Bandar Lampung, SMP Budaya Bandar Lampung, SMP PGRI 3

Bandar Lampung, dan SMP Tunas Harapan yang mewakili berbagai

tingkatan akreditasi sekolah. Guru  dan siswa dari keenam sekolah tersebut

akan diberikan angket, dilakukan observasi di masing-masing

laboratorium sekolah, dan kemudian akan diberikan tes bagi guru.


