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Permasalahan yang ditemukan pada proses pembelajaran, dipandang sebagai

fenomena yang memberikan kesadaran bagi guru untuk selalu memberikan

inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Ciri dari pembelajaran biologi adalah

adanya kegiatan praktikum baik di laboratorium maupun di alam. Pada dasarnya

praktikum merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan

untuk memantapkan penguasaan materi yang bersifat aplikatif dengan kegiatan

yang mandiri dan terbimbing agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan

baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktikum pem-

belajaran biologi pada siswa kelas VIII semester genap di SMP Negeri 1 Seputih

Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2015/2016.

Desain penelitian ini adalah desain riset ekspositori. Sampel penelitian ini adalah

siswa-siswi kelas VIII yang dipilih dengan cara simple random sampling terdiri



iii

dari 6 kelas, dengan jumlah sampel 192 siswa. Data penelitiannya berupa data

kualitatif yang diperoleh dari angket, wawancara, foto atau video, dan perangkat

pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja

Siswa (LKS), profil guru, dan arsip laboratorium IPA. Analisis data angket di-

lakukan dengan menggunakan persentase, wawancara dianalisis menggunakan

teknik crosscheck (pencocokan) dalam bentuk transkrip hasil, foto dianalisis

menggunakan cara induktif, RPP dianalisis dengan melihat keterlaksanaan prak-

tikum pada kompetensi dasar KTSP dan menilai kemampuan guru dalam me-

nyusun RPP, LKS dianalisis menggunakan penilaian LKS oleh guru, profil guru

dianalisis menggunakan cara deskriptif dengan melihat riwayat hidup, dan arsip

laboratorium dianalisis menggunakan lembar ceklis observasi laboratorium IPA

Biologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase skor angket pelaksanaan, minat,

dan pembuatan laporan hasil praktikum siswa mendapat kriteria sesuai. Jika di-

lihat keterlaksaan praktikum berdasarkan RPP yang digunakan guru maka hanya

terlaksana tiga kali dari sepuluh kompetensi dasar sehingga memperoleh kriteria

kurang baik. Jika ditinjau dari persiapan guru melalui RPP tergolong cukup baik

dan LKS tergolong sangat baik. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan praktikum pembelajaran biologi mendapat kriteria sesuai,

sedangkan persiapan guru berdasarkan penyusunan RPP mendapat kriteria cukup

baik dan penyusunan LKS mendapat kriteria sangat baik.
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