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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM DAN PERMASALAHANNYA
MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN DI SMP (Studi deskriptif

pelaksanaan praktikum se-Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar
Lampung tahun pelajaran 2016/2017)

Oleh

LARASATI DHIAN PERTIWI

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan praktikum dan permasalahan-

nya pada materi organisasi kehidupan. Desain yang digunakan ialah desain riset

eksploratori. Sampel dalam penelitian ini adalah guru IPA kelas 7 di SMPN 21

Bandar Lampung sejumlah 3 guru dan SMPN 24 Bandar Lampung sejumlah 1

guru yang diambil dengan teknik purposive sampling. Pendekatan kualitatif  di-

pergunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh deskripsi mengenai pelaksa-

naan praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan. Teknik

pengambilan data menggunakan angket tanggapan serta wawancara pada guru

dan siswa yang mencakup pelaksanaan praktikum dan permasalahannya, selain

itu data didukung oleh foto, lembar observasi pelaksanaan praktikum, LKS/

LKPD praktikum, serta daftar ceklis permasalahan praktikum. Analisis dilakukan

secara deskriptif menggunakan model Miles dan Hubermann. Hasil penelitian me-

ngenai pelaksanaan praktikum oleh guru berkriteria baik, sedangkan pelaksanaan

praktikum oleh siswa, motivasi dalam pelaksanaan praktikum oleh guru dan sis-



iii

wa, serta evaluasi laporan hasil praktikum oleh guru dan pembuatan laporan hasil

praktikum oleh siswa berkriteria sangat baik. Tahapan pelaksanaan praktikum di

sekolah memperoleh kriteria baik dan penyusunan LKS/LKPD praktikum mempe-

roleh kriteria baik. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktikum materi orga-

nisasi kehidupan di SMP se-Kecamatan Sukarame memperoleh kriteria sangat ba-

ik, dan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan praktikum yaitu kurang-

nya peran guru IPA, dan bahan praktikum yang masih harus dibawa siswa.

Kata kunci: Pelaksanaan, Permasalahan, Praktikum, Organisasi Kehidupan,
Guru IPA, LKS-praktikum
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

tergolong wajib untuk dikuasai oleh siswa. Pada hakikatnya IPA meru-

pakan suatu ilmu teoritis yang didasari oleh pengamatan percobaan ter-

hadap gejala-gejala alam. Fakta-fakta gejala alam diselidiki, dan diuji 

berulang-ulang melalui eksperimen (Ahmadi dan Supatmo, 2008: 1). 

Dengan adanya pengamatan dan eksperimen dalam IPA maka pembela-

jaran IPA di sekolah sangat erat kaitannya dengan kegiatan praktikum 

yakni membuktikan secara langsung ilmu pengetahuan alam yang dipe-

roleh siswa.  

 

Praktikum dapat melibatkan siswa turut aktif dalam pembelajaran sehing-

ga pembelajaran IPA berbasis praktikum dapat dikatakan sebagai pembe-

lajaran IPA yang ideal. Ciri dari pembelajaran biologi adalah adanya ke-

giatan praktikum baik di Laboratorium maupun di alam. Banyak konsep 

biologi yang kompleks sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk memu-

dahkan siswa dalam memahami konsep tersebut. Kegiatan praktikum sa-

ngat sesuai untuk memfasilitasi siswa belajar melalui pengalaman lang-

sung. Praktikum memberikan kesempatan kepada siswa untuk menda-
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patkan gambaran dalam keadaan yang nyata tentang apa yang diperoleh 

dalam teori dan terjadi kontak secara inderawi. Selain itu, kegiatan prak-

tikum siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi juga harus 

menghayati, terlibat langsung dalam kegiatan dan bertanggung jawab 

terhadap hasilnya (Hastuti, 2013: 1-2). Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk menganalisis pelaksanaan praktikum di sekolah. 

 

Pelaksanaan praktikum yang ideal ialah yang didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai, seperti adanya laboratorium beserta alat dan 

bahan yang dibutuhkan. Prasarana yang harus ada, baik tingkat SMP ma-

upun SMA menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, yaitu adanya Labo-

ratorium IPA. Hal ini diperkuat dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013 

tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) harus tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi 

dengan meja dan kursi yang cukup untuk siswa dan minimal satu set pe-

ralatan praktek IPA untuk mendemonstrasikan dan eksperimen siswa 

(Permendikbud, 2013: 6). Laboratorium merupakan salah satu syarat 

yang harus dimiliki sekolah sebagai tempat siswa melakukan kegiatan 

praktikum. Secara teoretis keberadaan laboratorium diharapkan mampu 

menunjang kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan kete-

rampilan tertentu, antara lain keterampilan proses, keterampilan motorik 

dan pembentukan sikap ilmiah (Huda, 2009: 37). 
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Penelitian pelaksanaan praktikum ditujukan pada materi IPA Biologi yai-

tu  materi organisasi kehidupan yang dipelajari pada semester genap 

SMP kelas VII. Materi organisasi kehidupan merupakan salah satu materi 

biologi yang membahas mengenai tingkatan-tingkatan dalam kehidupan 

dimulai dari tingkat terendah hingga tertinggi. Molekul merupakan kom-

ponen terendah dalam kehidupaan selanjutnya tingkatan naik menjadi sel 

dan lebih kompleks lagi hingga tingkatan tertinggi biosfer. Sel sebagai 

unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup memiliki ukur-

an yang sangat kecil/mikroskopis. Untuk mengetahui bentuk, struktur, 

dan bagian-bagian lain yang terdapat dalam sel, maka mikroskop meru-

pakan satu-satunya alat yang membantu untuk melihat penampakan lebih 

jelas dari sel. Sel dipelajari siswa SMP kelas VII semester II.  

 

Sel merupakan materi yang cukup sulit bagi siswa, karena materi yang 

tersaji pada buku-buku paket cenderung abstrak, sedangkan perkembang-

an mental siswa SMP berada pada fase transisi dari kongkrit ke formal/ 

abstrak (Depdiknas, 2004: 1). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk me-

neliti pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan dikarenakan 

materi ini berbasis praktikum, pengamatan keanekaragaman bentuk sel 

hanya bisa diamati secara langsung dengan metode praktikum menggu-

nakan mikroskop. Bahan yang dipergunakan dalam praktikum materi or-

ganisasi kehidupan mudah ditemui seperti daun jadam (Rhoe discolor), 

akar bawang, dan gabus batang singkong. Sehingga besar kemungkinan 

para guru IPA di SMP melaksanakan pembelajaran materi organisasi ke-

hidupan ini dengan praktikum.  
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Pelaksanaan pembelajaran di sekolah selalu didampingi oleh penilaian 

(asesmen). Penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup ke-

giatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi 

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik 

seseorang atau objek (Kusaeri dan Suprananto, 2012: 8). Kegiatan prakti-

kum sebagai suatu bentuk pembelajaran IPA di sekolah memerlukan sua-

tu penilaian dengan jenis penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan 

suatu proses penilaian untuk menguji siswa dalam mendemonstrasikan 

pengetahuan dan keterampilannya mengenai berbagai situasi nyata, di-

mana kerja individu ini merupakan performasi maksimal yang ditunjuk-

kan sebagai akibat dari suatu proses dan hasil belajar (Junaidi, Palupi  

dan Ismayati, 2013: 82). 

 

Hasil observasi pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Kecamatan Su-

karame diperoleh beberapa informasi yaitu pendapat para guru mengenai 

pembelajaran berbasis praktikum untuk materi organisasi kehidupan, se-

cara keseluruhan mereka beranggapan bahwa pembelajaran IPA materi 

organisasi kehidupan dengan adanya praktikum memang efektif. Materi 

organisasi kehidupan umumnya yang dipraktikkan ialah pengamatan sel 

menggunakan sel tumbuhan, dengan praktikum ini guru dapat memperli-

hatkan bentuk sel yang sesungguhnya. Kendala yang dialami guru saat 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan ialah kurang kondu-

sifnya siswa akibat rasa antusias yang tinggi ketika praktikum berlang-

sung, dan terlalu banyak jumlah siswa yang mengikuti praktikum mem-
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buat guru cukup kesulitan untuk memberikan instruksi maupun menertib-

kan siswa, masih terdapat siswa yang belum menguasai pemakaian mi-

kroskop untuk pengamatan sehingga cenderung memakan waktu yang 

cukup lama selain itu bahan praktikum yang dibawa oleh siswa seperti 

akar bawang terkadang tidak mencukupi sehingga guru harus mensiasati 

dengan penghematan bahan atau hanya sekedar melakukan demonstrasi.  

 

Pengalaman siswa belajar materi organisasi kehidupan dengan praktikum 

masih minim, dari keenam sekolah hanya tiga sekolah saja yang siswa-

nya berpengalaman mengikuti praktikum. Menurut para siswa dengan 

praktikum mereka lebih memahami materi organisasi kehidupan khusus-

nya sel dan dengan praktikum mereka dapat membuktikan kebenaran ba-

gaimana bentuk sel yang sesungguhnya. Kesulitan yang dialami siswa 

cenderung pada kurangnya pemahaman dalam menggunakan alat dan ba-

han yang baru mereka ketahui seperti penggunaan mikroskop. 

 

Fakta yang ditemukan mengenai keterlaksanaan praktikum materi organi-

sasi kehidupan di sekolah masih belum maksimal, hanya 35% dari seko-

lah di kecamatan Sukarame yang melaksanakan praktikum di laboratori-

um dan sisanya tidak melaksanakannya. Hal tersebut dikarenakan adanya 

kendala-kendala di sekolah, salah satu faktor permasalahan yang menjadi 

kendala utama ialah tidak tersedianya ruang laboratorium. Ketersediaan 

laboratorium di sekolah tidak menjamin terlaksananya praktikum, dika-

renakan terdapat salah satu sekolah yang memiliki laboratorium IPA na-

mun dipergunakan sebagai ruang UKS, hanya tiga sekolah yang benar-
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benar mempergunakan laboratorium IPA secara maksimal. Kelengkapan 

alat dan bahan pada sekolah-sekolah yang memiliki laboratorium sudah 

bisa dikategorikan lengkap dan mendukung kegiatan praktikum materi 

organisasi kehidupan.  

 

Masalah lainnya ialah ada beberapa sekolah yang memiliki keterbatasan 

tenaga pendidik sehingga guru mengajar rangkap dan tidak sesuai dengan 

bidang keahliannya. Hal seperti ini juga yang menimbulkan pelaksanaan 

praktikum yang tidak maksimal, dikarenakan mengajar rangkap dan me-

ngajar di banyak kelas, kesulitan dalam pengelolaan waktu pun menjadi 

alasan utama bagi guru tersebut untuk tidak melaksanakan praktikum.  

 

Masalah-masalah tersebut menjadi hal yang membuat praktikum IPA 

materi organisasi kehidupan di sekolah tidak terlaksana dengan baik. 

Praktikum IPA menjadi salah satu bentuk pembelajaran IPA yang men-

dukung keterampilan proses siswa, seharusnya praktikum terlaksana di 

semua sekolah. Namun pada kenyataannya belum semua sekolah bisa 

melaksanakan kegiatan praktikum pada materi organisasi kehidupan. Pe-

laksanaan praktikum yang ideal dapat terlaksana apabila didukung oleh 

tersedianya ruang laboratorium dan sarana prasarana memadai, namun 

pada kenyataannya masih terdapat sekolah yang tidak menyediakan ru-

ang laboratorium. Terjadi suatu kesenjangan antara pelaksanaan prak-

tikum nyata di sekolah dengan pelaksanaan praktikum yang seharusnya/ 

ideal sehingga timbul suatu masalah yang perlu diteliti lebih lanjut.   
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Penelitian terdahulu oleh Nisa’ (2015: 86)  mengenai pengaruh pendeka-

tan SAVI melalui praktikum terhadap hasil belajar IPA Biologi kelas VII 

SMP hasil penelitian tersebut ialah terdapat pengaruh pendekatan SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) melalui praktikum terhadap hasil 

belajar IPA Biologi siswa pada aspek kognitif kelas VII materi pokok sis-

tem organisasi kehidupan di SMP Negeri 14 Yogyakarta. Berdasarkan 

penelitian pelaksanaan praktikum oleh Mariyam, Lestari dan Afniyanti 

(2015: 6), menunjukkan hasil penelitian pelaksanaan praktikum pada 

pembelajaran biologi siswa kelas VIII di SMP Negeri 3 Kuntodarussalam 

dapat digolongkan dalam kriteria baik. Sebagian siswa menyatakan telah 

melaksanakan praktikum sesuai dengan materi yang telah diajarkan oleh 

guru. Siswa aktif mengikuti kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan. 

Sebagian siswa menyatakan telah melaksanakan pratikum tepat waktu se-

suai jadwal yang telah ditentukan.  

 

Hasil penelitian berbeda dengan penelitian pelaksanaan praktikum dari  

Hasruddin dan Rezeqi (2012: 31) hasil penelitian analisis pelaksanaan 

praktikum biologi dan permasalahannya di SMA Negeri se-kabupaten 

Karo menunjukkan rata-rata frekuensi pelaksanaan praktikum Biologi di 

SMA Negeri se Kabupaten Karo tergolong dalam kriteria pelaksanaan 

praktikum yang tidak baik. Hasil analisis data mengenai keadaan labora-

torium di SMA Negeri se Kabupaten Karo masih menunjukkan kriteria 

kurang baik. Hal tersebut terjadi karena kurangnya waktu yang tersedia 

untuk pelaksanaan praktikum serta belum tercukupinya alat dan bahan 

praktikum bagi siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas masih terdapat sekolah-sekolah yang belum 

melaksanakan praktikum dalam pembelajaran IPA khususnya Biologi de-

ngan berbagai kendala dan permasalahannya, oleh sebab itu peneliti ter-

tarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu judul penelitian yaitu 

“Analisis Pelaksanaan Praktikum dan Permasalahannya pada Materi Or-

ganisasi Kehidupan di SMP (Studi Deskriptif Pelaksanaan Praktikum se-

Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017)”. Dengan ini diharapkan nantinya penelitian ini dapat mem-

berikan gambaran yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kualitas 

sekolah dalam pelaksanaan praktikum. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di 

SMP?. 

2. Bagaimanakah permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan di SMP?. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 

1. Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di SMP. 
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2. Permasalahan dalam pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan di SMP. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

memberikan wawasan, pembelajaran, pengalaman, dan bekal sebagai 

calon guru biologi profesional dalam pelaksanaan praktikum. 

2. Bagi Guru 

memberi informasi mengenai analisis pelaksanaan praktikum dan 

permasalahannya sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk 

meningkatkan pembelajaran biologi pada siswa. 

3. Bagi Sekolah 

mengoptimalkan dan menjadikan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas sekolah dalam pelaksanaan praktikum. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Guna menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasinya dalam ruang lingkup berikut:  

1. Analisis pelaksanaan praktikum merupakan kegiatan mengeksplor, 

mengurai, dan menelisik kegiatan belajar yang melatih kompetensi 

siswa dengan menggunakan fasilitas laboratorium ataupun di luar la-

boratorium yaitu praktikum untuk digolongkan dan dikelompokkan 
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menurut kriteria tertentu. Pelaksanaan praktikum yang dianalisis ia-

lah praktikum materi organisasi kehidupan, pada siswa SMP kelas 

VII tahun pelajaran 2016/2017, dengan aspek yang dikaji antara lain: 

(1) pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan serta perma-

salahannya; (2) motivasi guru dan siswa terhadap pelaksanaan prak-

tikum materi organisasi kehidupan serta permasalahannya; (3) eva-

luasi laporan hasil praktikum dan permasalahannya pada materi or-

ganisasi kehidupan oleh guru; dan (4) pembuatan laporan hasil prak-

tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan oleh 

siswa.   

2. Permasalahan ialah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan 

atau suatu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Permasalahan 

yang kerap muncul dalam praktikum materi organisasi kehidupan ini 

terbagi menjadi empat indikator yakni: (1) kelengkapan bahan prak-

tikum; (2) kelengkapan alat praktikum; (3) ketepatan waktu prak-

tikum; (4) ketersediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum/ 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) praktikum atau penuntun 

praktikum.  

3. Materi ajar Biologi terdiri dari beberapa lingkup yang harus dikuasai 

oleh siswa meliputi hakikat biologi, keankaragaman hayati dan pe-

ngelompokan makhluk hidup, hubungan antar komponen ekosistem, 

perubahan energi, peran manusia dalam keseimbangan ekosistem, 

organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ, proses 

yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, evolusi 
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dan bioteknologi. Materi Biologi yang diamati dalam penelitian ini 

adalah materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII tahun pelajaran 

2016/2017 yaitu pada KTSP: (1) KD 6.3 mendeskripsikan keraga-

man pada organisasi kehidupan. Pada Kurikulum 2013 yaitu: (1) KD 

3.6 Memahami organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai 

organisme dan komposisi utama penyusun sel.  

4. Subyek penelitian ini adalah seluruh guru IPA kelas 7 di SMP se-

Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017.  

 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Pelaksanaan praktikum menjadi salah satu kegiatan yang dapat meng-

ikutsertakan siswa secara aktif dalam penemuan dan pembuktian materi. 

Dengan praktikum siswa dapat memahami materi secara jelas selain itu 

praktikum dapat mengembangkan keterampilan ilmiah siswa. Kegiatan 

praktikum dapat meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kri-

tis, dan kemampuan memcahkan suatu masalah. Pelaksanaan praktikum 

pada umumnya dilaksanakan di ruangan khusus yaitu laboratorium de-

ngan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan. 

 

Keterlaksanaan praktikum di sekolah melibatkan guru dan siswa. Pada 

penelitian ini guru  dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh infor-

masi mengenai beberapa aspek yaitu pelaksanaan praktikum dan perma-

salahannya pada materi organisasi kehidupan, motivasi guru dalam prak-
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tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, serta eva-

luasi laporan akhir praktikum dan permasalahannya pada materi organi-

sasi kehidupan.  

 

Pelaksanaan praktikum dan permasalahannya diamati sebagai hal utama 

dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksana-

an praktikum pada materi organisasi kehidupan serta permasalahan apa 

yang ditemui di sekolah yang dijadikan sampel. Motivasi guru dalam 

praktikum pada materi organisasi kehidupan serta permasalahannya ada-

lah aspek berikutnya yang diamati dalam penelitian ini, motivasi guru da-

lam praktikum dapat memberikan pengaruh terhadap terlaksananya suatu 

praktikum. Motivasi guru yang tinggi dalam melaksanakan praktikum da-

pat membuat guru menciptakan suasana yang kondusif dan praktikum da-

pat berjalan dengan baik. Apabila motivasi guru rendah dalam melaksa-

nakan praktikum tentunya ada suatu masalah yang mempengaruhi untuk 

itu hal ini perlu untuk dikaji. Aspek selanjutnya ialah evaluasi laporan 

akhir praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, 

evaluasi tak pernah terlepas dari suatu pembelajaran termasuk laporan 

akhir praktikum.  

 

Evaluasi atau penilaian menjelaskan berapa perolehan hasil yang didapat-

kan oleh siswa dalam mengerjakan laporan akhir praktikum dan bagai-

mana kemampuan siswa dalam melaksanakan praktikum yang dapat dili-

hat dari laporan akhir praktikum. Untuk itu perlu untuk diketahui seperti 

apa evaluasi yang digunakan guru terhadap pelaksanaan praktikum dan 
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permasalahan apa saja yang ditemui dalam melakukan evaluasi pelaksa-

naan praktikum pada materi organisasi kehidupan.  

 

Siswa pada penelitian ini diambil beberapa untuk dijadikan perwakilan 

siswa untuk melengkapi informasi mengenai beberapa aspek yaitu, me-

liputi pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi organi-

sasi kehidupan, motivasi siswa dalam praktikum dan permasalahannya 

pada materi organisasi kehidupan, serta pembuatan laporan hasil prak-

tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan.  

 

Pelaksanaan praktikum dan permasalahannya diamati sebagai hal utama 

dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran bagaimana pelaksana-

an praktikum dan permasalahan apa yang ditemui di sekolah yang dija-

dikan sampel. Motivasi siswa dalam praktikum dan permasalahannya pa-

da materi organisasi kehidupan adalah aspek berikutnya yang diamati da-

lam penelitian ini, motivasi siswa dalam praktikum dapat memberikan 

pengaruh terhadap terlaksananya suatu praktikum. Motivasi siswa yang 

tinggi dalam melaksanakan praktikum dapat membuat suasana pembe-

lajaran menjadi interaktif. Apabila motivasi siswa rendah dalam melak-

sanakan praktikum maka praktikum menjadi tidak optimal tentunya ada 

suatu masalah yang mempengaruhi untuk itu hal ini perlu untuk dikaji. 

Aspek yang terakhir ialah pembuatan laporan hasil praktikum dan per-

masalahannya pada materi organisasi kehidupan, hasil kegiatan prakti-

kum perlu dipaparkan dalam suatu bentuk  laporan. Dengan adanya la-

poran hasil praktikum maka siswa dapat menuliskan apa yang mereka 
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peroleh dari kegiatan praktikum yang berlangsung dalam pembuatan 

laporan ini tentunya siswa kerap menemukan kesulitan atau permasa-

lahan. Untuk itu aspek pembuatan laporan perlu untuk dikaji dalam 

pelaksanaan praktikum. 

 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis pelaksanaan 

praktikum dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.  Seluruh data 

yang diperoleh akan diolah dalam perhitungan rumus dan diterjemahkan 

menggunakan kriteria deskriptif sehingga diperoleh kesimpulan gamba-

ran dari pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi orga-

nisasi kehidupan di SMP (studi deskriptif pelaksanaan praktikum kelas 

VII se-Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung tahun pela-

jaran 2016/2017). 
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II.     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran IPA  

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan juga deduksi un-

tuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat diper-

caya. Tujuan IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP) diantaranya agar 

siswa memiliki kemampuan berikut: (1) mengembangkan pemahaman ten-

tang berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfa-

at dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (2) mengembangkan 

rasa ingin tahu, sikap yang positif, dan kesadaran terhadap adanya hubung-

an yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan ma-

syarakat, dan (3) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam me-

melihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam 

(Depdiknas dalam Indriati, 2012: 193).   

 

Kriteria ilmu pengetahuan alam logis adalah sesuai dengan kaidah-kaidah 

ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya, yaitu: (1) objektif, pe-

ngetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh 

fakta empiris; (2) metodik, pengetahuan diperoleh dengan cara-cara terten-

tu yang teratur dirancang, diamati, dan terkontrol; (3) sistematis, pengeta-
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huan disusun dalam satu sistem yang satu dengan lainnya, saling berka-

itan dan saling menjelaskan, sehingga merupakan suatu kesatuan; (4) 

berlaku untuk umum atau universal, pengetahuan berlaku untuk semua 

orang, kumulatif, berkembang dan tentatif (Ribkahwati, Retno dan We-

dowati, 2012: 36). 

  

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah alat untuk mengembangkan potensi 

intelektual. Dalam pembelajaran IPA, siswa secara utuh harus aktif me-

ngembangkan sendiri kemampuan kognitifnya, afektifnya, serta psikomo-

toriknya melalui proses mentalnya untuk mengasimilasi dan mengakomo-

dasi segala sesuatu yang ditemukannya dalam interaksinya dengan lingku-

ngan sekitar (Agustiana dan Tika, 2013: 258). Pengetahuan alam sekitar 

penting bagi pembelajaran karena IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari guna memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan berbagai ma-

salah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara 

bijaksana agar tidak berdampak buruk pada lingkungan (Agustiana dan Ti-

ka, 2013: 278).  

 

Ilmu pengetahuan (sains) dalam pendidikan biasanya lebih dianjurkan un-

tuk melaksanakan kerja praktik (praktikum), dan pengetahuan ilmiah tidak 

dapat dipelajari secara efektif hanya dari buku saja (Atkinson dalam Toplis 

dan Allen, 2012: 4). Pendapat lain yang mendukung kegiatan praktikum 

dalam pembelajaran IPA ialah pendapat Tobin dalam Hofstein dan Lunetta 

(2003: 29) Tobin menyarankan bahwa pembelajaran bermakna dapat me-

mungkinkan apabila dilakukan di laboratorium jika siswa diberi kesempat-
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an untuk memanipulasi peralatan dan bahan di lingkungan yang sesuai de-

ngan mereka, untuk membangun pengetahuan mereka tentang fenomena 

dan terkait konsep-konsep ilmiah.   

 

Metode ilmiah sebagai ciri dari IPA. Metode ilmiah merupakan cara dalam 

memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Untuk memperoleh/menemukan 

pengetahuan dengan metode ilmiah tersebut harus ditempuh suatu rangkai-

an prosedur tertentu. Langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan sek-

sama hingga dapat sampai pada kesimpulan yang benar. Kerangka dasar 

prosedurnya dapat diuraikan atas langkah-langkah berikut: (1) penemuan 

atau penentuan masalah; (2) perumusan kerangka masalah; (3) pengajuan 

hipotesis; (4) deduksi hipotesis; (5) pengujian hipotesis  

Langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah di atas tersusun dalam urutan 

yang teratur; langkah yang satu merupakan persiapan bagi langkah beri-

kutnya (Aly dan Rahma, 2008: 13-16). Metode ilmiah ini diterapkan da-

lam kegiatan praktikum IPA.  

 

Metode ilmiah sendiri memiliki keterbatasan dan keunggulan. Keterbatas-

an yang dimiliki metode ilmiah ialah adanya keterbatasan panca indra ma-

nusia dalam melakukan pengamatan. Panca indra mempunyai keterbatasan 

kemampuan untuk menangkap suatu fakta, sehingga tidak disangsikan lagi 

bahwa fakta-fakta yang dikumpulkan adalah keliru sehingga kesimpulan 

yang diambil dari fakta-fakta yang keliru itu juga akan keliru. Karena itu, 

semua kesimpulan ilmiah atau dengan kata lain kebenaran ilmu pengeta-

huan termasuk ilmu pengetahuan alam bersifat tentatif. Artinya, sebelum 
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ada kebenaran ilmu yang dapat menolak kesimpulan itu, maka kesimpulan 

itu dianggap benar. Disisi lain keunggulan metode ilmiah ialah sebagai 

berikut: 

a) Mencintai kebenaran yang objektif 

b) Menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut 

c) Dengan ilmu pengetahuan, orang lalu tidak percaya pada takhayul, 

astrologi maupun untung-untungan karena segala sesuatu di alam 

semesta ini terjadi melalui suatu proses yang teratur. 

d) Ilmu pengetahuan membimbing kita untuk tidak berpikir secara 

prasangka, tetapi berpikir secara terbuka atau objektif 

e) Metode ilmiah membimbing kita untuk tidak percaya begitu saja pda 

suatu kesimpulan tanpa adanya bukti-bukti yang nyata 

f) Metode ilmiah membimbing kita untuk selalu bersikap optimis, teliti, 

dan berani (Purnama, 2010: 127-128).  

 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembela-

jaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ber-

bentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri 

atas tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pro-

ses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran (Wisudawati dan Su-

listyowati, 2014: 26). Menurut Sulistyorini dalam Chodijah (2016: 17), 

pembelajaran IPA harus melibatkan keaktifan anak secara penuh (active 

learning) dengan cara guru dapat merealisasikan pembelajaran yang mam-

pu memberi kesempatan pada anak didik untuk melakukan keterampilan 

proses meliputi: mencari, menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasi-
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kan sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dibu-

tuhkan untuk itu diperlukan suatu kegiatan untuk mendukung keterampi-

lan proses tersebut melalui praktikum. 

 

Pembelajaran secara keseluruhan akan lebih ideal bila memenuhi tuntutan 

kurikulum pendidikan saat ini. Pembelajaran berpusat pada siswa sangat 

diutamakan dibandingkan dengan pembelajaran yang berpusat pada guru, 

hal ini dimaksudkan agar siswa aktif dalam pembelajaran dan siswa memi-

liki peranan yang besar dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, 

oleh karena itu siswa dapat didukung dengan adanya kegiatan kerja prak-

tik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Millar dalam Havlicek (2015: 

145),  kerja praktik akan digunakan untuk memaknakan setiap pengajaran 

ilmu pengetahuan dan aktivitas pembelajaran siswa, baik bekerja secara 

individu atau dalam kelompok kecil, mengamati dan atau memanipulasi 

alat dan bahan yang sedang mereka pelajari. Kerja praktek akan mengacu 

pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa, bukan dilakukan oleh gurunya.   

 

B. Metode Praktikum 

 

Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa men-

dapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata 

apa yang didapat dalam teori (Suharso dalam Hamidah, Novita, dan Bu-

dianingsih, 2014: 51). Kegiatan praktikum merupakan suatu kegiatan yang 

penting dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Kegiatan ini dilaksanakan 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dalam KTSP, tentu beberapa tujuan pembelajaran tidak dapat 
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dicapai oleh siswa dan ini dapat bepengaruh terhadap hasil belajarnya 

(Sobiroh dalam Hasruddin dan Rezeqi, 2012: 18).  

 

Praktikum yang dilakukan di laboratorium dalam pembelajaran Biologi 

adalah sejalan dengan prinsip kontruktivisme dalam pembelajaran, prakti-

kum memiliki manfaat dan pengalaman yang cukup besar bagi siswa da-

lam ketiga ranah pembelajaran. Pada ranah kognitif, praktikum di labora-

torium memberikan manfaat dalam membantu pemahaman siswa. Pada 

ranah afektif, praktikum dapat melatih sikap ilmiah siswa. Pada ranah 

psikomotorik, pelaksanaan praktikum dapat melatih keterampilan siswa 

dalam menggunakan alat dan bahan (Jumaini dalam Litasari, Setiati, dan 

Herlina, 2014: 173).  

 

Praktikum akan lebih efektif untuk meningkatkan keahlian siswa dalam 

pengamatan dan meningkatkan keterampilan serta sebagai sarana berlatih 

dalam menggunakan perlatan. Selain itu dengan praktikum siswa dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu, aktif, kreatif, inovatif, serta menumbuh-

kan kejujuran ilmiah (Khamidah dan Aprilia dalam Mariyam, 2015: 2). 

Menurut Hidayati dalam Mariyam (2015: 2), melalui praktikum siswa juga 

dapat mempelajari sains dan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala 

maupun proses-proses sains, dapat melatih keterampilan ilmiah, dapat me-

ngembangkan dan menanamkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan me-

mecahkan berbagai masalah baru melalui metode ilmiah dan sebagainya. 

Kemampuan ini bisa dikembangkan melalui kegiatan praktikum.  

 



22 
 

Kegiatan praktikum harus lebih sering dilakukan untuk membantu guru 

melibatkan siswa dalam pengalaman laboratorium sains sekolah dengan 

cara mengoptimalkan potensi kegiatan laboratorium sebagai media yang 

unik dan penting yang mempromosikan pembelajaran konsep dan prose-

dur ilmu pengetahuan, sifat ilmu dan hal penting lainnya yang merupakan 

tujuan dari ilmu pendidikan (Lunetta dalam Reiss, 2012: 3). Tujuan prakti-

kum IPA-Biologi di sekolah adalah: 1) melatih keterampilan-keterampilan 

yang dibutuhkan siswa/mahasiswa; 2) memberi kesempatan untuk mene-

rapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimili-

kinya secara nyata dalam praktek; 3) membutikan sesuatu secara ilmiah 

(scientific inquiry); dan 4) menghargai ilmu dan keterampilan yang dimi-

liki (Munandar, 2016: 5).  

 

Tujuan lain dari praktikum di laboratorium pembelajaran IPA yaitu terma-

suk mencapai kemampuan penelitian dan kemampuan secara teknik, aktu-

alisasi pembelajaran konseptual dan menghasilkan produk pembelajaran 

yang efektif (Akinbobola dan Afolabi dalam Akinbobola dan  Olufunmini-

yi, 2015: 14). Menurut Rustaman dalam Muliadong, Afifah, dan Karno 

(2015: 2) secara garis besar praktikum dikaitkan dengan beberapa tujuan 

yaitu: (1) untuk memotivasi siswa sebab kegiatan praktikum pada umum-

nya menarik bagi siswa sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar 

sains; (2) untuk mengajarkan keterampilan dasar ilmiah; (3) untuk me-

ningkatkan pemahaman konsep; (4) untuk memahami dan menggunakan 

metode ilmiah; (5) untuk mengembangkan sikap-sikap ilmiah.  
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Pengembangan keterampilan proses sains siswa dan penguasaan konsep 

siswa, dapat menggunakan metode praktikum karena pada kegiatan prak-

tikum dapat dikembangkan keterampilan psikomotorik, kognitf dan juga 

afektif (Dwinjayanti dan Siswaningsih dalam Wulandari, Masjhudi dan 

Balqis, 2014: 2). Pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran dila-

kukan melalui serangkaian tahapan. Menurut Tesch dan Duit dalam Wido-

do (2006: 150) pelaksanaan praktikum dibagi dalam tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap pendahuluan: Tahap ini memegang peranan penting untuk me-

ngarahkan siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk da-

lam tahap ini adalah mengaitkan kegiatan yang akan dilakukan oleh 

siswa, serta memotivasi siswa. 

2. Tahap kerja: Tahap ini sesungguhnya merupakan inti pelaksanaan ke-

giatan praktikum. Pada tahap inilah siswa mengerjakan tugas-tugas 

praktikum, misalnya merangkai alat, mengukur dan mengamati. 

3. Tahap penutup: setelah pelaksanaan ini tidak berarti bahwa kegiatan 

praktikum telah usai. Pada tahap penutup hasil pengamatan dikomu-

nikasikan, didiskusikan, dan ditarik kesimpulan. 

Guru sebagai tenaga pendidik profesional memiliki tugas untuk menerap-

kan suatu metode pembelajaran yang efektif untuk mengajar di kelas. Me-

tode berperan penting dalam keberhasilan guru menyampaikan ilmu de-

ngan pemilihan metode yang tepat siswa akan menerima pelajaran dengan 

baik. Metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran dengan menggu-

nakan percobaan. Dalam pelaksanaan metode ini siswa melakukan kegi-

atan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan, melibatkan pem-
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banding atau kontrol, dan penggunaan alat-alat praktikum. Dalam proses 

belajar mengajar dengan metode praktikum ini siswa diberi kesempatan 

untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri. Dengan melakukan 

praktikum siswa akan menjadi lebih yakin atas satu hal daripada hanya 

menerima dari guru dan buku, dapat memperkaya pengalaman, mengem-

bangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam 

ingatan siswa (Rustaman dalam Putri, 2014: 6-7).  Menurut Pabellon dan 

Mendoza dalam Putra dan Sudargo (2014: 121) praktikum merupakan me-

tode yang memfasilitasi berbagai macam kemampuan  yang termasuk ke-

mampuan perencanaan, kemampuan menemukan masalah, kemampuan 

untuk mengumpulakan dan mengolah informasi, kemampuan interpretasi, 

dan kemampuan mengkomunikasikan. 

Praktikum sebagai bentuk pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru perlu 

menggunakan suatu bahan ajar berbentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Praktikum. Penggunaan LKS praktikum ditujukan untuk membantu siswa 

dalam melaksanakan praktikum dan memfasilitasi siswa dalam mengum-

pulkan informasi yang diperoleh saat praktikum berlangsung. Menurut Su-

yitno dalam (Fannie dan Rohati, 2014: 98) Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi siswa karena 

LKS membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang di-

pelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  

Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat berupa panduan untuk latihan pengem-

bangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua as-

pek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi 
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(Trianto, 2015: 222). Menurut Slameto dalam Purnamasari (2012: 1) pem-

belajaran dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal berupa kemam-

puan awal siswa dan faktor eksternal siswa berupa pendekatan pembelaja-

ran. Pendekatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan me-

dia LKS. 

Kegiatan praktikum dalam pembelajaran IPA menekankan kemampuan 

dan keterampilan siswa dalam kerja ilmiah sehingga dalam praktikum pe-

nilaian dapat dilihat dari segi kinerja siswa. Menurut Zulfatin dalam Suwa-

ibah (2015: 4) asesmen keterampilan siswa lebih cocok menggunakan tes 

perbuatan. Tes perbuatan artinya asesmen kinerja siswa ketika melakukan 

praktikum. Asesmen kinerja ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

menilai proses pembelajaran, termasuk pelaksanaan praktikum. Asesmen 

kinerja memungkinkan siswa untuk menunjukkan keterampilannya dalam 

melakukan serangakaian langkah-langkah praktikum. Mulyasa dalam Su-

daryono (2012: 75) mengemukakan bahwa penilaian unjuk kerja (kinerja) 

perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) langkah-langkah kinerja 

yang diharapkan dilakukan siswa untuk menunjukkan kinerja dari suatu 

kompetensi; (2) kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam 

kinerja tersebut; (3) kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan un-

tuk menyelesaikan tugas; (4) upayakan kemampuan yang akan dinilai ti-

dak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati; (5) kemampuan yang 

akan dinilai siurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. 

Penilaian kinerja merupakan penilaian yang di dalamnya kita mengamati 

siswa saat mereka bekerja, atau memeriksa produk yang dibuat, dan meni-
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lai kecakapan yang ditunjukkan. Pengamatan digunakan untuk memberi-

kan pendapat subjektif atas tingkat pencapaian siswa. Evaluasi tersebut di-

lakukan berdasarkan perbandingan kinerja siswa terhadap standar yang te-

lah ditentukan (Rustaman dalam Yolida, 2010: 24). Penilaian kinerja juga 

didefinisikan oleh Glossary of the Standards for Educational and Psycho-

logical Testing dalam Palm (2008: 5), penilaian kinerja adalah produk dan 

perilaku berbasis pengukuran berdasarkan pengaturan yang dirancang un-

tuk mensimulasikan konteks-konteks kehidupan nyata atau pada kondisi 

tertentu pengetahuan atau keterampilan yang benar-benar diterapkan.  Hal 

ini juga didukung oleh Baxter dalam Jovanovic, Flores dan Shavelson 

(1994) bahwa penilaian sains berbasis kinerja memberikan kewenangan 

dan kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pengetahuan mereka, ti-

dak hanya dengan mengingat fakta-fakta ilmiah tetapi dengan membangun 

solusi.  Didukung oleh pernyataan Gidding dan Fraser dalam Akinbobola 

dan Afolabi (2010: 235) bahwa pencapaian tujuan ilmu pembelajaran 

praktikum banyak tergantung pada modus penilaian pekerjaan laboratori-

um yang diadopsi oleh guru dan badan pemeriksaan. Menurut mereka, mo-

dus dari penilaian langsung mempengaruhi metode pengajaran, gaya bela-

jar guru dan siswa, dan sikap terhadap kegiatan praktik. 

 

Metode eksperimen (percobaan) memungkinkan siswa melakukan perco-

baan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipela-

jari.metode eksperimen, memiliki kelebihan dan kekurangan yakni sebagai 

berikut: 
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a. Kelebihan metode eksperimen: 

- Membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan 

berdasarkan percobaannya 

- Dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru 

dengan penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia 

- Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk 

kemakmuran umat manusia 

b. Kekurangan metode eksperimen: 

- Metode ini lebih cocok untuk bidang-bidang sains dan teknologi 

- Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan 

yang tidak selalu mudah diperoleh dan mahal 

- Metode ini menuntut ketelitian, ketekunan, dan ketabahan 

- Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan 

karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar 

jangkauan kemampuan (Suryani dan Agung, 2012: 62-63).   



 

 

 

 

 

 

III.       METODE PENELITIAN  
 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2017 di SMP Kecamatan 

Sukarame yaitu SMPN 21 Bandar Lampung dan SMPN 24 Bandar Lam-

pung pada tahun pelajaran 2016/2017.  

 

 

B. Populasi dan Sampel  

 

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh guru IPA kelas 7 yang meng-

adakan pratikum di SMP Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lam-

pung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 2 sekolah yaitu SMPN 

21 Bandar Lampung 4 guru, dan SMPN 24 Bandar Lampung 2 guru. Sam-

pel untuk penelitian ini adalah guru IPA kelas 7 yang melakukan prakti-

kum organisasi kehidupan di sekolah SMPN 21 Bandar Lampung seba-

nyak 3 guru, dan SMPN 24 Bandar Lampung sebanyak 1 guru. Pengambil-

an sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Penggunaan tek-

nik purposive sampling didasarkan atas pertimbangan pelaku penelitian se-

suai maksud dilakukannya penelitian. Hasil penelitian yang menggunakan 

teknik sampel ini tidak tepat untuk digeneralisasi, melainkan berupa des-

kripsi tentang berbagai hal yang ditemukan oleh peneliti (Ali dan Asrori, 

2014: 247). Sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif 
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peneliti. Teknik purposive sampling merupakan teknik yang sesuai untuk 

digunakan dalam penelitian kualitatif (Subagyo, 2006: 31).  

Tabel 1. Persebaran Populasi dan Sampel Penelitian Guru 

Nama Sekolah Populasi  Sampel  Kurikulum 

SMPN 21 Bandar Lampung 4 3 KTSP 

SMPN 24 Bandar Lampung 2 1 K13 

TOTAL 6       4 

 

 

 

C. Desain Penelitian  

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan tipe desain riset eks-

ploratori untuk riset awal yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendefi-

nisikan suatu masalah. Riset bersifat awal tidak untuk mencari kesimpu-

lan akhir. Kategori yang termasuk desain ini ialah survei oleh ahli, studi 

kasus, analisis data dan riset yang menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian ini termasuk dalam kategori analisis. Penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan dan pengum-

pulan berbagai bahan empiris, dalam penelitian ini mempergunakan ang-

ket tanggapan guru dan siswa, wawancara guru dan siswa, lembar observa-

si tahapan praktikum, lembar penilaian penyusunan LKS/ LKPD prakti-

kum, dan daftar ceklis permasalahan praktikum. Pendekatan ini dilakukan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan fenomena-

fenomena yang apa adanya. Sehingga sesuai dengan penelitian yang dilak-

sanakan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan di SMP 

se-Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.  
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D. Prosedur Penelitian  

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap pra-

penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Berikut langkah-langkah dari 

tahapan tahapan tersebut. 

1. Prapenelitian  

Tahap prapenelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan beri-

kut: 

a. Mendata sekolah-sekolah jenjang SMP yang ada di kecamatan Su-

karame 

b. Membuat surat izin prapenelitian dari pihak dekanat. 

c. Melakukan observasi ke sekolah yang dipilih untuk dijadikan tem-

pat berlangsungnya penelitian untuk memperoleh informasi me-

ngenai data sekolah berupa kurikulum yang digunakan dan jumlah 

guru IPA kelas VII sebagai penetapan populasi. Populasi dalam pe-

nelitian ini berjumlah 6 guru. 

d. Melakukan penetapan sampel guru IPA kelas VII pada penelitian 

di setiap sekolah di kecamatan Sukarame. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 4 guru. 

e. Menetapkan jumlah perwakilan siswa kelas VII dari setiap sekolah. 

Perwakilan siswa merupakan siswa yang diajar oleh guru sampel. 

Penetapan dilakukan dengan mengambil sebanyak 30% dari jum-

lah keseluruhan siswa kelas VII untuk mengisi angket dan 10% da-

ri jumlah keseluruhan siswa kelas VII untuk wawancara. Hal ini 

berdasarkan teknik two stage cluster sampling, yaitu penarikan 
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sample dengan melalui dua tahapan. Sampling tahap pertama yaitu 

mengambil sampel dari total populasi, kemudian sampling kedua 

yaitu mengambil sampel kembali dari total sampel di tahap perta-

ma (Nazir, 2005: 315). Sehingga diperoleh perwakilan siswa yang 

diberi angket dari SMPN 21 berjumlah 78 siswa, dan SMPN 24 

berjumlah 45 siswa. Sedangkan perwakilan siswa yang diwawan-

carai dari SMPN 21 berjumlah 8 siswa, dan SMPN 24 berjumlah 5 

siswa.   

f. Merancang kisi-kisi instrumen penelitian mengenai pelaksanaan 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan.  

g. Merancang instrumen penelitian yaitu angket tanggapan guru dan 

siswa, daftar wawancara guru dan siswa, lembar observasi tahapan 

praktikum, serta lembar penilaian penyusunan LKS/LKPD prakti-

kum mengenai pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada 

materi organisasi kehidupan. 

h. Melakukan konsultasi mengenai instrumen penelitian yang telah 

dirancang  kepada dosen pembimbing sebelum diujikan langsung 

kepada guru sampel dan perwakilan siswa.   

 

2. Pelaksanaan Penelitian  

Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan berikut: 

a. Melakukan dokumentasi berupa foto: (1) kegiatan persiapan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan yang dilaksanakan 

oleh guru; (2) keadaan ruang laboratorium IPA di sekolah; (3) 
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kegiatan praktikum pada materi organisasi kehidupan yang 

dilakukan oleh guru dan siswa. 

b. Mengisi lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum dengan 

melihat kesesuaian dengan praktikum yang dilakukan oleh guru 

sampel dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga 

tahap penutup tercantum dalam Tabel 10. 

c. Mengamati permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan berlangsung dengan meli-

hat kesesuaian dengan lembar observasi permasalahan praktikum 

(terlampir pada Lampiran 6) 

d. Memberikan instrumen penelitian dalam bentuk angket tanggapan 

mengenai pelaksanaan praktikum dan permasalahannya kepada gu-

ru IPA SMP kelas VII yang dijadikan sampel dan perwakilan sis-

wa. Perwakilan siswa yang diberi angket dari SMPN 21 berjumlah 

78 siswa dan SMPN 24 berjumlah 45 siswa. 

e. Mewawancarai guru IPA SMP kelas VII yang dijadikan sampel 

dan perwakilan siswa mengenai pelaksanaan praktikum dan per-

masalahannya. Perwakilan siswa yang diwawancari dari SMPN 21 

berjumlah 8 siswa dan SMPN 24 berjumlah 5 siswa. 

f. Meminta kepada guru IPA yang dijadikan sampel perangkat pem-

belajaran berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD)  praktikum materi organisasi kehidupan, dan 

biodata guru IPA SMP kelas VII. 
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E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data  
 

1. Jenis Data 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan jenis data deskriptif  mengenai gambaran: (1) pelak-

sanaan praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehi-

dupan, (2) motivasi guru dan siswa terhadap pelaksanaan praktikum 

materi organisasi kehidupan serta permasalahannya, (3) evaluasi la-

poran hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi 

kehidupan oleh guru, serta (4) pembuatan laporan hasil praktikum dan 

permasalahannya pada materi organisasi kehidupan oleh siswa. Data 

deskriptif terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekun-

der. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di sekolah se-

perti angket tanggapan dan wawancara guru serta angket tanggapan 

dan wawancara siswa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil 

dokumentasi dalam bentuk foto pelaksanaan praktikum yang diambil 

pada saat observasi di laboratorium IPA, kemudian perangkat pembe-

lajaran seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) praktikum/ Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) praktikum materi organisasi kehidupan, biodata 

guru IPA SMP kelas VII, lembar observasi pelaksanaan praktikum 

materi organisasi kehidupan, serta daftar ceklis permasalahan prakti-

kum materi organisasi kehidupan. 

2. Teknik Pengambilan Data 

 

Penelitian ini menggunakan suatu teknik dalam pengambilan data  de-

ngan triangulasi instrumen penelitian, yaitu penggunaan beberapa ins-
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trumen penelitian meliputi angket, daftar wawancara, dan  dilengkapi 

dengan data hasil dokumentasi sekolah. Teknik pengambilan data yang 

digunakan, yaitu:  

a. Angket  

Angket sebagai salah satu instrumen yang disusun oleh peneliti ini ter-

masuk dalam tipe angket tertutup yaitu angket yang menyediakan al-

ternatif jawaban dari setiap pertanyaan sehingga responden hanya me-

milih alternatif jawaban yang sudah ada. Angket tanggapan guru me-

rupakan angket yang diberikan kepada guru IPA SMP kelas VII yang 

dijadikan sampel, angket ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, 

motivasi guru terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya 

pada materi organisasi kehidupan, serta evaluasi laporan hasil prakti-

kum dan permasalahannya materi organisasi kehidupan. Sedangkan 

angket tanggapan siswa diberikan kepada perwakilan siswa sejumlah 

30% dari keseluruhan siswa yang diajar oleh guru sampel di sekolah 

yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktikum dan perma-

salahannya pada materi organisasi kehidupan, motivasi siswa terhadap 

pelaksanaan praktikum dan permasalahannya materi organisasi kehi-

dupan, serta pembuatan laporan hasil praktikum dan permasalahannya 

materi organisasi kehidupan. Tabel kisi-kisi angket yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3, sebagai beri-

kut: 
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Tabel 2. Kisi-kisi Angket Tanggapan Guru  

No 
Aspek yang 

diamati 
Deskripsi Aspek 

Butir Pernyataan 
Total 

soal 

 

Skor Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

1. Pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

a. Waktu 

pelaksanaan 

praktikum 

1, 8, 22 11, 26, 21 6 6 

b. Bahan ajar 23, 18, 27 4, 7, 19 6 6 

c. Tata cara atau 

panduan 

pelaksanaan 

praktikum 

6 24 2 2 

d. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

5, 10 31, 13 4 4 

e. Ketersediaan 

alat dan bahan 

12, 16 9, 32 4 4 

f. Kesesuaian 

praktikum 

dengan materi 

14, 28 2, 17 4 4 

g. Penilaian 

pelaksanaan 

praktikum 

25, 29, 30  3, 20, 15 6 6 

2. Motivasi guru 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

dan 

permasalahan

nya pada 

materi 

organisasi 

kehidupan 

h. Keinginan 

dari dalam 

diri guru  

8 2 2 2 

i. Keinginan 

dari dalam 

diri siswa 

4 7 2 2 

j. Keinginan 

dari 

lingkungan 

1, 5 3, 6 4 4 

3. Evaluasi 

laporan hasil 

praktikum 

dan 

permasalahan

nya pada 

materi 

organisasi 

kehidupan 

k. Waktu 

pengumpulan 

laporan 

19 13 2 2 

l. Isi laporan 

siswa 

11, 9 6, 16 4 4 

m. Peran guru 

IPA 

1, 3, 4, 5, 

15 

12, 8, 18, 

17, 20 

10 10 

n. Penulisan 

laporan 

7 14 2 2 

o. Pemahaman 

guru dalam 

pembuatan 

penilaian 

10 2 2 2 

Total 30 30 60 60 

      Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 203-205) 
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Tabel 3. Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 203-205).  

No. 
Aspek yang 

Diamati 
Deskripsi Aspek 

Butir Pertanyaan 
Total 

soal 

 

Skor Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negative 

1. Pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

A. Waktu 

pelaksanaan 

praktikum 

1 12 2 2 

B. Kemampuan 

guru IPA 

9 14 2 2 

C. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

2, 11 8, 20 4 4 

D. Ketersediaan 

alat dan 

bahan 

3, 13, 15 10, 7, 19 6 6 

E. Kesesuaian 

praktikum 

dengan 

materi ajar 

4, 5 17, 16  4 4 

F. Tempat 

pelaksanaan 

praktikum 

6 18 2 2 

2. Motivasi 

siswa 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

G. Keinginan 

dari dalam 

diri siswa 

1, 5 9, 2 4 4 

H. Keinginan 

dari 

lingkungan  

10, 12 3, 6 4 4 

I. Rasa ingin 

tahu siswa 

4, 8 14, 13 4 4 

J. Kesiapan 

siswa 

7, 15 11, 16 4 4 

3. Pembuatan 

laporan hasil 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

K. Pembuatan 

laporan 

3, 6, 7 5, 12, 9 6 6 

L. Penilaian 

laporan 

1, 10, 11 13, 8, 14 6 6 

M. Kendala 

pembuatan 

laporan 

15, 16 2, 4 4 4 

Total 26 26 52 52 
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b. Wawancara 

Wawancara sebagai salah satu instrumen dalam penelitian ini dilakukan 

kepada guru sampel dan perwakilan siswa sebagai teknik pengambilan 

data pendukung angket yang diberikan. Wawancara kepada guru sam-

pel dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktikum 

dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, motivasi guru 

terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi or-

ganisasi kehidupan, serta evaluasi laporan hasil praktikum dan perma-

salahannya pada materi organisasi kehidupan.  

 

Wawancara kepada perwakilan siswa sebanyak 10% dari jumlah siswa 

yang diberi angket, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelak-

sanaan praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehi-

dupan, motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum dan permasa-

lahannya pada materi organisasi kehidupan, serta pembuatan laporan 

hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidu-

pan. Permasalahan yang terdapat dalam teknik wawancara mencakup 

empat indikator yaitu: (1) kelengkapan bahan praktikum; (2) keleng-

kapan alat praktikum; (3) ketepatan waktu praktikum; (4) ketersediaan 

LKS praktikum/LKPD praktikum atau penuntun praktikum. Tabel kisi 

kisi wawancara yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 4 dan Tabel 5, sebagai berikut: 
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Tabel 4. Kisi-kisi Lembar Wawancara kepada Guru 
 

No. 
Aspek yang Diamati 

Deskripsi Aspek Nomor soal 

Pertanyaan 

Total 

1. Pelaksanaan praktikum 

materi organisasi 
kehidupan oleh guru 

a. Waktu Pelaksanaan 

Praktikum 5, 6, 7, 8, 9 

17 

b. Bahan ajar 
11, 12 

c. Tata cara atau panduan 

pelaksanaan praktikum 10 

d. Peran guru dalam 

pelaksanaan praktikum 13 

e. Ketersediaan alat dan 

bahan 1, 2, 3, 4 

f. Kesesuaian praktikum  

dengan materi 14 

g. Penilaian pelaksanaan 

praktikum 15, 16, 17 

2. Motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum 

materi organisasi 
kehidupan 

h. Keinginan dari dalam diri 

guru 18 

2 
i. Keinginan dari 

lingkungan 19 

3. Evaluasi laporan hasil 

praktikum materi 

organisasi kehidupan 
oleh guru 

j. Isi laporan siswa 
23, 24 

8 
k. Peran guru IPA 

20, 21, 22 

l. Pemahaman guru dalam 

pembuatan penilaian 25, 26, 27 

Total 27 

                Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 108-109). 

 

Tabel 5. Kisi-kisi Lembar Wawancara kepada Siswa  

 

No. 
Aspek yang 

Diamati 
DeskripsiAspek 

Nomor Soal 
Pertanyaan 

Total soal 

1. Pelaksanaan 

praktikum materi 

organisasi 
kehidupan 

a. Waktu pelaksanaan 

praktikum 

1 10 

b. Peran guru dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

2, 3, 4 

c. Ketersediaan alat dan 

bahan 

7, 8 

d. Kesesuaian 

praktikum dengan 

materi ajar 

9, 10 
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No. 
Aspek yang 

Diamati 
DeskripsiAspek 

Nomor Soal 

Pertanyaan 
Total soal 

e. Tempat pelaksanaan 

praktikum 

5, 6 

2. Motivasisiswa 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

materiorganisasi 
kehidupan 

a. Keinginan dari dalam 

diri 

11, 12, 16, 19  10 

b. Keinginan dari 

lingkungan  

13 

c. Rasa ingin tahu siswa 14, 17, 18 

d. Kesiapan siswa 15, 20 

3. Pembuatanlapora

nhasilpraktikum

materi organisasi 
kehidupan 

a. Pembuatan laporan 21, 23, 27, 30 11 

b. Penilaian laporan 22, 24, 25, 26, 
28, 29, 31 

Total 31 

                    Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 108-109). 

 

c. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengambilan data dilakukan dengan meng-

amati dan mendokumentasikan pelaksanaan praktikum dan permasa-

lahannya pada materi organisasi kehidupan yang berlangsung di se-

kolah. Selanjutnya mengumpulkan data pendukung yaitu: (1) data 

hasil dokumentasi pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan  dalam bentuk foto; (2) Lembar Kerja Siswa (LKS) prak-

tikum/Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) praktikum materi orga-

nisasi kehidupan; (3) biodata guru IPA SMP Kelas VII;  (4) lembar 

observasi tahapan pelaksanaan praktikum materi organiasi kehidupan; 

dan (5) daftar ceklis permasalahan praktikum materi organisasi kehi-

dupan. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

 

Hasil data yang diperoleh dari instrumen penelitian dianalisis secara des-

kriptif kualitatif menggunakan model Miles dan Hubermann dalam buku 

Emzir (2011: 129) dengan tahapan reduksi data, model data, dan verifika-

si kesimpulan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapang-

an tertulis, dalam penelitian ini data difokuskan pada 4 aspek saja yaitu: 

(1) pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi 

kehidupan, (2) motivasi guru dan siswa terhadap pelaksanaan praktikum 

materi organisasi kehidupan serta permasalahannya, (3) evaluasi laporan 

hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan 

oleh guru, serta (4) pembuatan laporan hasil praktikum dan permasalahan-

nya pada materi organisasi kehidupan oleh siswa.  

 

Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang memper-

bolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan (Emzir, 

2011: 131), dalam hal ini informasi dikumpulkan melalui instrumen pene-

litian yaitu angket tanggapan guru dan siswa, wawancara guru dan siswa, 

lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum, serta penilaian penyu-

sunan LKS/LKPD praktikum. Verifikasi/penarikan kesimpulan adalah ta-

hapan dimana peneliti mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, men-

catat keteraturan, pola-pola dan penjelasan (Emzir, 2011: 133), sehingga 

pada tahap ini informasi yang telah terkumpul disimpulkan menjadi suatu 
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kriteria yang menggambarkan pelaksanaan praktikum dan permasalahan-

nya materi organisasi kehidupan di SMP se-Kecamatan Sukarame. 

 

1. Angket 

Berikut pemaparan teknik analisis data dari angket: 

 

a. Angket Tanggapan Guru 

 

 

1. Pengolahan data  

Data hasil angket tanggapan guru mengenai pelaksanaan prakti-

kum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, mo-

tivasi guru terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya 

pada materi organisasi kehidupan, serta evaluasi laporan hasil 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidup-

an akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 

Angket tanggapan guru mengenai pelaksanaan praktikum diberi-

kan kepada guru IPA SMP kelas VII yang diajadikan sampel, ke-

mudian angket dikumpulkan kembali setelah selesai diisi. Angket 

tanggapan guru terdiri dari 3 aspek yaitu: (1) aspek pelaksanaan 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidup-

an berisi 32 pernyataan yang terdiri dari 16 pernyataan positif dan 

16 pernyataan negatif, motivasi guru terhadap pelaksanaan prakti-

kum pada materi organisasi kehidupan  berisi 8 pernyataan yang 

terdiri dari 4 pernyataan positif dan 4 pernyataan negatif, serta 

evaluasi laporan hasil praktikum pada materi organisasi kehidup-

an  yang berisi 20 pernyataan yang terdiri dari 10 pernyataan po-



42 
 

sitif dan 10 pernyataan negatif (item pernyataan pada angket tang-

gapan guru terlampir pada lampiran 1). 

 

2. Skor angket tanggapan guru 

Setiap pernyataan yang terdapat pada angket tanggapan guru me-

miliki skor. Skor angket pada pernyataan bersifat positif jika dija-

wab “ya” mendapat nilai 1 sedangkan jika dijawab “tidak” men-

dapat nilai 0. Sebaliknya pada pernyataan bersifat negatif jika di-

jawab “tidak” mendapat nilai 1 sedangkan jika dijawab “ya” men-

dapat nilai 0. Tujuan adanya pernyataan negatif pada angket ialah 

untuk mengetahui tingkat ketelitian responden. Sehingga skor 

maksimum angket diperoleh dari perkalian antara jumlah pernya-

taan bersifat positif maupun negatif yang dijawab tepat dengan 

skor 1. Skor maksimum pada penyataan guru terhadap pelaksana-

an praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehi-

dupan adalah 32. Skor maksimum pada pernyataan guru terhadap 

motivasi guru pelaksanaan praktikum praktikum dan permasalah-

annya pada materi organisasi kehidupan adalah 8. Skor maksi-

mum pada pernyataan guru terhadap evaluasi laporan hasil prak-

tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan 

adalah 20. 
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3. Perhitungan skor 

Setelah mengetahui bobot skor dari setiap pernyataan maka 

selanjutnya dilakukan perhitungan persentase skor angket 

tanggapan guru dengan menggunakan rumus: 

 

  
 

 
        

 

Keterangan: n = skor yang diperoleh guru sampel; N = skor total 

yang seharusnya diperoleh guru sampel; dan % = persentase 

kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh guru sampel (Sumber: 

dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256). 

 

Persentase yang diperoleh dari setiap responden dirata-ratakan 

dengan rumus berikut ini: 

Rata-rata persentase = 
                          

                
  x 100% 

Sumber: dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205). 

 

4. Penentuan kriteria 

Rata-rata persentase angket tanggapan guru yang telah diperoleh 

berdasarkan perhitungan skor dideskripsikan dalam bentuk kri-

teria  untuk mengetahui gambaran pelaksanaan praktikum oleh 

guru.  

Tabel 6. Kriteria Persentase Angket Tanggapan Guru 

 

                             

 

 

 

 

 

      Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111-115). 

 

 

 

No. Persentase (%) Kriteria 

1. 81 – 100 Sangat baik 

2. 61 – 80 Baik 

3. 41 – 60 Cukup baik 

4. 21– 40 Kurang baik 

5. 0-20  Sangat kurang baik 
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5. Tabulasi data 

Hasil data temuan pada angket tanggapan guru ditabulasikan ke 

dalam tabel yang dibuat berdasarkan klasifikasi pada tabel 2, hal 

ini bertujuan untuk menyajikan persentase yang diperoleh dari ja-

waban guru pada setiap aspek, rata-rata persentase yang dipero-

leh  dan penentuan kriteria berdasarkan persentase skor angket 

tanggapan guru. 

Tabel 7. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Guru 
 

No. 

Responden 

(Guru) 

Persentase Deskripsi Aspek 

Ke- (%) Rata-rata Kriteria 

1 2 3 Dst. 

1 +       

-       

2 +       

-       

3 +       

-       

4 +       

-       

Dst. 
+       

-       

 

Keterangan: (+) = pernyataan positif; (-) = pernyataan negatif 

(dimodifikasi dari Rahayu dalam Nurmala, 2014: 37). 

 

 

b. Angket Tanggapan Siswa 

 
 

1. Pengolahan data  

Data hasil angket tanggapan siswa mengenai pelaksanaan prakti-

kum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, mo-

tivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahan-

nya pada materi organisasi kehidupan, serta pembuatan laporan 



45 
 

hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi ke-

hidupan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 
 

Data angket tanggapan siswa mengenai pelaksanaan praktikum 

diberikan kepada perwakilan siswa, kemudian angket dikumpul-

kan kembali setelah selesai diisi. Angket tanggapan siswa terdiri 

dari 3 aspek yaitu: (1) pelaksanaan praktikum dan permasalahan-

nya pada materi organisasi kehidupan berisi 20 pernyataan yang 

terdiri dari 10 pernyataan bersifat positif dan 10 pernyataan bersi-

fat negatif, (2) motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum 

dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan berisi 16 

pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan bersifat positif dan 8 

pernyataan bersifat negatif, dan (3) pembuatan laporan hasil prak-

tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan 

yang berisi 16 pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan bersifat 

positif dan 8 pernyataan bersifat negatif (item pernyataan pada 

angket tanggapan siswa terlampir pada lampiran 2). 

 

2. Skor angket tanggapan siswa 

Setiap pernyataan yang terdapat pada angket tanggapan siswa me-

miliki skor. Skor angket pada pernyataan bersifat positif jika dija-

wab “ya” mendapat nilai 1 sedangkan jika dijawab “tidak” men-

dapat nilai 0. Sebaliknya pada pernyataan bersifat negatif jika di-

jawab “tidak” mendapat nilai 1 sedangkan jika dijawab “ya” men-

dapat nilai 0. Tujuan adanya pernyataan negatif pada angket ialah 
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untuk mengetahui tingkat ketelitian responden. Skor maksimum 

pada pernyataan siswa terhadap pelaksanaan praktikum dan per-

masalahannya pada materi organisasi kehidupan adalah 20. Skor 

maksimum pada pernyataan siswa terhadap motivasi siswa terha-

dap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi or-

ganisasi kehidupan adalah 16. Skor maksimum pada pernyataan 

siswa terhadap pembuatan laporan hasil praktikum dan permasa-

lahannya pada materi organisasi kehidupan adalah 16. 

 

3. Perhitungan skor 

Setelah mengetahui bobot skor dari setiap pernyataan maka selan-

jutnya dilakukan perhitungan persentase skor angket tanggapan 

siswa dengan menggunakan rumus 

 

  
 

 
       

 

Keterangan: n = skor yang diperoleh perwakilan siswa; N = skor 

total yang seharusnya diperoleh perwakilan siswa; dan % = 

persentase kegiatan praktikum yang dilaksanakan oleh siswa 

(Sumber: dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256). 

 

Persentase yang diperoleh dari setiap responden dirata-ratakan 

dengan rumus berikut ini: 

Rata-rata persentase = 
                          

                
  x 100% 

 Sumber: dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205). 

 

4. Penentuan kriteria 

Rata-rata persentase angket tanggapan siswa yang telah diperoleh 

berdasarkan perhitungan skor dideskripsikan dalam bentuk kri-
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teria  untuk mengetahui gambaran pelaksanaan praktikum oleh 

siswa (tabel kriteria merujuk pada tabel 6 pada halaman 43).  

 

5. Tabulasi data 

Hasil data temuan pada angket tanggapan siswa ditabulasikan ke 

dalam tabel yang dibuat berdasarkan klasifikasi pada tabel 3, hal 

ini bertujuan untuk memberi gambaran frekuensi jawaban guru 

sampel, persentase yang diperoleh dari setiap jawaban, dan pe-

nentuan kriteria berdasarkan persentase skor angket tanggapan 

siswa. 

Tabel 9. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa 
 

No. 

Responden 

(Guru) 

Persentase Deskripsi Aspek 

Ke- (%) Rata-rata Kriteria 

1 2 3 Dst. 

1 +       

-       

2 +       

-       

3 +       

-       

4 +       

-       

Dst. 
+       

-       

 

Keterangan: (+) = pernyataan positif; (-) = pernyataan negatif 

(dimodifikasi dari Rahayu dalam Nurmala, 2014: 37). 

 

 

2. Wawancara 

 

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan teknik crosscheck (pen-

cocokan) dengan data hasil angket tanggapan guru maupun siswa. Wa-

wancara berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang di-
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peroleh dari analisis data hasil angket tanggapan. Berikut pemaparan 

teknik analisis data wawancara: 

 

a. Wawancara kepada guru 

 

Pengolahan data  

Data hasil wawancara kepada guru mengenai pelaksanaan prakti-

kum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, moti-

vasi guru terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya 

pada materi organisasi kehidupan, serta evaluasi laporan hasil prak-

tikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan akan 

dideskripsikan dan disesuaikan (croshcheck) dengan data hasil ang-

ket tanggapan. 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada guru terdiri dari 27 pertanya-

an. Penilaian wawancara dibagi menjadi 3 aspek yaitu: (1) pelaksa-

naan praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehi-

dupan yang terdiri dari 17 pertanyaan, (2) motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi organisa-

si kehidupan yang terdiri dari 2 pertanyaan, serta (3) evaluasi lapo-

ran hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi 

kehidupan yang terdiri dari 8 pertanyaan (item pertanyaan terlampir 

pada lampiran 3). 

b. Wawancara kepada Siswa 

Pengolahan data  

Data hasil wawancara kepada siswa mengenai pelaksanaan prakti-

kum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan, mo-
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tivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahan-

nya pada materi organisasi kehidupan, serta pembuatan laporan 

hasil praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi ke-

hidupan akan dideskripsikan dan disesuaikan (croshcheck) de-

ngan data hasil angket tanggapan. 

 
 

Daftar pertanyaan wawancara kepada siswa terdiri dari 31 perta-

nyaan. Penilaian wawancara dibagi menjadi 3 aspek yaitu: (1) 

pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada materi orga-

nisasi kehidupan terdiri dari 10 pertanyaan, (2) motivasi siswa 

terhadap pelaksanaan praktikum dan permasalahannya pada ma-

teri organisasi kehidupan terdiri dari 10 pertanyaan, serta (3) 

pembuatan laporan hasil praktikum dan permasalahannya pada 

materi organisasi kehidupan yang terdiri dari 11 pertanyaan (item 

pertanyaan terlampir pada lampiran 4). 

 

 

3. Observasi Tahapan Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi 

Kehidupan  
 

 

Pelaksanaan praktikum diamati dengan melihat kompetensi dasar pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 

materi organiasi kehidupan. Observasi dilakukan dengan mengguna-

kan lembar observasi yang memuat aspek-aspek tahapan pelaksanaan 

praktikum yang ideal.  Kegiatan observasi dilakukan selama pelaksa-

naan praktikum materi organisasi kehidupan sedang berlangsung. 
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a. Lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan  

Tabel 10. Lembar Observasi Tahapan Pelaksanaan Praktikum  

                       Materi Organisasi Kehidupan  

 

No. Tahapan Langkah-langkah 
Terlaksana 

(1) 

Tidak 

(0) 

1. Persiapan a. Guru mempersiapkan tempat 

pelaksanaan praktikum 
  

b. Guru mempersiapkan alat 

praktikum 
  

c. Guru mempersiapkan bahan 

praktikum 
  

d. Guru memberikan intruksi 

penggunaan alat praktikum 
  

e. Guru memberikan intruksi 

penggunaan bahan praktikum 
  

f. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

mengenain instruksi yang telah 

disampaikan 

  

g. Guru menjelaskan tujuan 

praktikum kepada siswa 
  

h. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 
  

i. Guru memberikan LKS/LKPD 

praktikum kepada siswa 
  

2. Pelaksanaan j. Siswa menggunakan alat yang 

disediakan 
  

k. Siswa menggunakan bahan 

yang disediakan 
  

l. Siswa melaksanakan kegiatan 

praktikum, seperti: 
 

a) mengamati  

  

b) mengumpulkan data   

c) mendiskusikan   

d) mengerjakan LKS/LKPD 

praktikum yang telah 

diberikan oleh guru 

  

e) menyimpulkan hasil 

praktikum 
  

m. Guru melakukan observasi 

untuk menilai pelaksanaan 

praktikum yang dilakukan siswa 

  

3. Penutup n. Guru meminta siswa untuk 

mengumpulkan LKS/LKPD 

praktikum yang telah dikerjakan 

  

o. Guru dan siswa mendiskusikan 

masalah-masalah yang terjadi 

selama kegiatan praktikum 
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No. Tahapan Langkah-langkah 
Terlaksana 

(1) 

Tidak 

(0) 

p. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan dari kegiatan 

praktikum yang telah 

dilaksanakan 

  

q. Guru meminta siswa untuk 

membuat laporan hasil 

praktikum 

  

r. Guru memeriksa kebersihan dan 

kondisi alat 
  

s. Guru menyimpan kembali 

semua perlengkapan yang telah 

digunakan 

  

  Sumber: dimodifikasi dari Byarlina dalam Hidayati (2012: 11-12). 

 

b. Perhitungan persentase skor 

Persentase skor tahapan pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa dihitung menggu-

nakan rumus sebagai berikut: 

Setiap langkah yang terlaksana mendapat skor 1 dan jika langkah 

tidak terlaksana mendapat skor 0. Skor maksimal = 23 

%  
 

 
      % 

Keterangan: % = persentase keterlaksanaan tahapan praktikum oleh 

guru dan siswa, n = skor yang diperoleh guru dan siswa dalam pe-

laksanaan tahapan praktikum, N = skor maksimal dalam pelaksana-

an tahapan praktikum oleh guru dan siswa (dimodifikasi dari Trian-

to, 2015: 256) 

 

 

c. Kriteria penilaian  

Hasil perhitungan persentase skor tahapan pelaksanaan praktikum 

materi organisasi kehidupan oleh guru dan siswa dideskripsikan 

dalam kriteria (tabel kriteria merujuk pada tabel 6 pada halaman 

43) 
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4. Lembar Kerja Siswa (LKS) atau Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Praktikum Materi Organisasi Kehidupan  

 

Lembar Kerja Siswa (LKS)/ Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Praktikum berfungsi untuk menyertai dan melengkapi gambaran 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan. Perangkat 

pembelajaran ini dinilai melalui lembar penilaian penyusunan 

LKS/LKPD praktikum oleh guru dan dianalisis secara deskriptif. 

a. Lembar penilaian penyusunan LKS/LKPD praktikum oleh guru 

Tabel 12. Lembar Penilaian Penyusunan LKS/LKPD praktikum oleh 

Guru 

 
No Aspek yang dinilai Penilaian 

Ya (1) Tidak (0) 

1 Format penyusunan 

a. Menuliskan Judul   

b. Menuliskan Tujuan   

c. Mencantumkan Petunjuk pengerjaan   

d. Mencantumkan Kolom identitas siswa   

e. Mencantumkan Alat    

f. Mencantumkan Bahan   

g. Mencantumkan Prosedur Percobaan   

h. Menyediakan ruang yang cukup pada LKS 

sehingga siswa dapat menulis atau 

menggambar sesuatu 

  

i. Menyediakan ruang untuk siswa menulis 

kesimpulan 

  

Jumlah  

2 

 

Keterbacaan  

a. Menggunakan tata bahasa yang sesuai 

dengan EYD 

  

b. Menggunakan kalimat yang tidak 

menimbulkan ambiguitas 

  

c. Menggunakan susunan kalimat yang efektif   

d. Menggunakan font dan ukuran huruf yang 

mudah dibaca 

  

e. Mengusahakan keserasian perbandingan 

besarnya huruf dengan gambar/grafik/tabel 

  

Jumlah  

3. Kemenarikan  

a. Tata letak bagian-bagian LKS teratur dan 

padu 

  

b. Jarak antar bagian LKS proporsional   
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No Aspek yang dinilai Penilaian 

Ya (1) Tidak (0) 

c. Menggunakan variasi jenis dan ukuran font 

secara serasi 

  

Jumlah  

4. 

 

 

 

 

 

 

Isi  

a. Materi pada LKS sesuai dengan KD   

b. Kegiatan dalam LKS sesuai dengan 

kompetensi yang harus dicapai pada KD 

  

c. Kegiatan dalam LKS sesuai dengan strategi 

pembelajaran dalam RPP 

  

d. Gambar/tabel/grafik/ yang dicantumkan 

bermakna/berfungsi 

  

Jumlah  

5. 

 

 

 

 

 

Kegiatan dalam LKS mampu mengakomodasi proses belajar IPA yang 

sesuai dengan keterampilan proses sains terpadu, yaitu mengarahkan siswa 

untuk: 

a)  Merumuskan hipotesis   

b)  Menentukan variabel   

c)  Melakukan eksperimen/ penyelidikan   

d)  Mengintepretasikan data   

Jumlah  

Sumber: dimodifikasi dari Winsi (2014: 38). 

 

b. Perhitungan persentase skor 

Persentase skor LKS/LKPD praktikum dihitung dengan menggu-

nakan rumus sebagai berikut: 

 

Apabila jawaban “ya” sesuai aspek maka mendapat skor 1 dan 

jawaban “tidak” tidak sesuai aspek mendapat skor 0. 

%  
 

 
      % 

Keterangan: % = persentase kemampuan guru dalam menyusun 

LKS/LKPD praktikum, n = skor yang diperoleh guru dalam 

menyusun LKS/LKPD praktikum, N = skor maksimal dalam 

menyusun LKS/LKPD praktikum yang dilakukan oleh guru 

(dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256). 
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c. Kriteria penilaian  

Hasil perhitungan persentase skor kemampuan guru dalam 

menyusun LKS/LKPD praktikum dideskripsikan dalam kriteria 

(tabel kriteria merujuk pada tabel 6 pada halaman 43). 

 

 

5. Daftar Ceklist Permasalahan Praktikum pada Materi Organisasi 

Kehidupan 

 

Daftar ceklist digunakan untuk mengetahui permasalahan apa saja 

yang terjadi pada praktikum materi organisasi kehidupan. Daftar cek-

list akan dianalisis secara deskriptif. Permasalahan praktikum yang di-

jumpai oleh guru terdiri dari beberapa indikator yaitu: (1) kelengkapan 

bahan praktikum; (2) kelengkapan alat praktikum; (3) ketepatan waktu 

praktikum; (4) ketersediaan LKS praktikum/LKPD praktikum atau pe-

nuntun praktikum (terlampir pada lampiran 6). 

 

6. Biodata Guru IPA SMP 

Biodata Guru IPA SMP yang dikumpulkan ialah biodata guru IPA 

yang menjadi sampel dalam penelitian. Biodata tersebut memuat ten-

tang jenjang pendidikan sarjana yang pernah di tempuh, pengalaman 

mengajar, serta pelatihan yang pernah diikuti. Data Biodata Guru IPA 

SMP dianalisis secara deskriptif, data ini merupakan pendukung da-

lam penelitian untuk melengkapi deskripsi dari data utama yang ber-

asal dari angket dan wawancara (terlampir pada lampiran 5).  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Dari  hasil analisis data dan pembahasan yang telah diperoleh, maka dapat di-

simpulkan bahwa: 

 

1.  Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di SMP se-

Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 berdasarkan instrumen yang telah digunakan oleh peneliti 

memperoleh kriteria sangat baik. 

2. Permasalahan praktikum yang terdapat pada pelaksanaan praktikum ma-

teri organisasi kehidupan di SMP se-Kecamatan Sukarame Kotamadya 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 meliputi kurangnya peran 

guru IPA, bahan praktikum yang masih harus dibawa siswa dan terbatas, 

penggunaan LKS/LKPD praktikum masih belum terkoordinasi antar guru 

IPA di sekolah, serta pemahaman guru dan siswa mengenai pembuatan 

laporan hasil praktikum yang masih kurang. 
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B. Saran  

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan 

memiliki kekurangan, untuk itu penulis menyarankan:  

 

1. Pemilihan kata dalam judul penelitian harus tepat dan lebih relevan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

2. Tujuan penelitian harus benar-benar ditelaah dengan baik sehingga tidak 

salah dalam pengambilan sampel penelitian.    

3. Pemilihan subyek penelitian harus lebih representatif untuk mendeskrip-

sikan suatu profil dalam lingkup yang besar. 

4. Peneliti harus melaksanakan setiap langkah kegiatan dalam prosedur pe-

nelitian secara berurutan agar tidak ada yang terlewati dan berjalan sesuai 

tujuan yang akan dicapai.  

5. Dalam pembuatan instrumen penelitian, aspek yang diamati harus sesuai 

dengan apa yang akan dianalisis. 
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