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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM DAN PERMASALAHANNYA
PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN DI SMP

Oleh

Endah Sulistyarini

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dan permasalahan dalam

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP. Desain yang

digunakan dalam penelitian ini adalah desain riset eksploratori. Sampel pada

penelitian ini yaitu guru IPA yang mengajar di kelas VII serta melaksanakan

kegiatan praktikum, yaitu SMP IT Ar-raihan dan SMP IT Fitrah Insani yang

dipilih dengan teknik purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.Data yang diperoleh pada penelitian ini

adalahdeskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan

angket, wawancara dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru se-Kecamatan

Langkapura berkriteria sangat baik dengan persentase83,90 ± 13,94 untuk

pernyataan positif dan 81,79 ± 17,60 untuk pernyataan negatif.Pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan oleh siswa se-Kecamatan Langkapura

mendapat kriteria sangat baik dengan persentase85,04 ± 5,00 untuk pernyataan

positif dan 80,97 ± 1,85 untuk pernyataan negatif. Tahapan pelaksanaan



praktikum materi organisasi kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa se-

Kecamatan Langkapura kriteria baik dengan persentase70,29± 14,31. Simpulan

dari penelitian ini adalah pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan oleh guru dan

siswa mendapat kriteria sangat baik. Tahapan pelaksanaan praktikum yang

dilaksanakan oleh guru dan siswa mendapat kriteria baik. Permasalahan pada

pelaksanaan praktikum materi oragnisasi kehidupan adalah laboratorium di SMP

IT Fitrah insani belum memadai untuk kegiatan praktikum pembedahan ikan

didalam ruangan. Selain itu, alat yang digunakan untuk kegiatan praktikum materi

organisasi kehidupan ada yang belum tersedia di laboratorium. Seperti alat bedah,

mikroskop cahaya, medium, dan kloroform.

Kata Kunci:guru IPA, organisasi kehidupan,pelaksanaan praktikum,
permasalahan praktikum, SMP
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

A.  Latar Belakang 
 

 

Biologi merupakan bagian dari mata pelajaran IPA Terpadu. Pembelajaran 

IPA Biologi tidak terlepas dari praktikum, karena praktikum merupakan 

bagian dari biologi yang digunakan untuk pembuktian konsep atau teori. 

Menurut Munandar (2015: 4), praktikum merupakan strategi pembelajaran 

yang memungkinkan siswa dapat mempraktekan secara empiris dalam 

pembelajaran IPA, mengintergrasikan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotor menggunakan sarana laboratorium.  

 

Praktikum merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di ruang laborarotium. 

Selain di laboratorium, siswa dapat melaksanakan pengamatan di alam sekitar, 

misalnya di lingkungan sekolah, rumah, pantai, gunung dan lain-lain. 

Pengamatan di luar ruang laboratorium umumnya dilaksanakan dalam 

mempelajari bidang kajian makhluk hidup dan proses kehidupan, energi dan 

perubahannya, materi dan sifatnya, serta bumi dan alam semesta (Wisudawati 

dan Sulistyowati, 2015: 156). 

 

Pelaksanaan kegiatan praktikum dapat menunjang kecakapan akademis siswa. 

Kecakapan akademis siswa akan meningkat seiring dengan dilakukannya 

praktikum, hal ini dikarenakan ketika melaksanakan praktikum siswa dapat 
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membuktikan konsep yang sudah diberikan ketika pembelajaran di kelas. Hal-

hal yang dilakukan ketika melaksanakan praktikum, yaitu melakukan 

percobaan dan mengambil kesimpulan, sehingga siswa menjadi lebih paham 

terhadap materi tersebut (Aldilla, S. Baidar, P. Marianingsih, dan L. 

Nulhakim, 2016: 2). 

 

Pelaksanaan praktikum ideal untuk materi organisasi kehidupan dapat terjadi 

jika siswa dapat menggunakan mikroskop dan membuat preparat, dengan baik 

pada kegiatan praktikum ( Trisnayanti, Sukarsih, dan Hamdiyanti, 2009: 8). 

Selain itu peralatan laboratorium yang digunakan cukup untuk semua siswa, 

bahan-bahan yang akan digunakan harus cukup untuk semua siswa, siswa 

sudah memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam 

menggunakan alat dan bahan, serta alat dan bahan yang digunakan untuk 

kegiatan praktikum materi organisasi kehidupan bagus kualitasnya 

(Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 156). Munandar ( 2015: 5) manyatakan 

tujuan dari praktikum IPA adalah: (1) melatih keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan siswa; (2) memberi kesempatan untuk menerapkan dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara nyata 

dalam praktek; (3) membuktikan sesuatu secara ilmiah; dan (4) menghargai 

ilmu dan keterampilan yang dimiliki. 

 

Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan dalam praktiknya siswa 

diminta untuk membuat sayatan tipis membujur dari bahan yang telah 

tersedia, yaitu daun Rhoe discolor. Membuat sayatan tipis berguna untuk 

melatih keterampilan siswa. Sayatan tipis tersebut kemudian diletakan pada 

kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup kemudian diamati dibawah 
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mikroskop. Kegiatan mengamati preparat tersebut hendaknya dilakukan oleh 

setiap anggota kelompok, agar setiap anggota dalam kelompok tersebut 

memiliki pengalaman mengamati preparat ( Trisnayanti, Sukarsih, dan 

Hamdiyanti, 2009: 4). 

 

Sementara itu berdasarkan kenyataan di lapangan setelah dilaksanakan 

penelitian pendahuluan melalui wawancara dengan guru IPA dan siswa di 

Kecamatan Langkapura mengenai pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan diperoleh informasi bahwa materi organisasi kehidupan relatif 

sering dilaksanakan oleh beberapa sekolah. Materi organisasi kehidupan 

merupakan materi yang berkaitan organisasi kehidupan manusia yang dimulai 

dari sel. Beberapa guru IPA di kecamatan Langkapura melaksanakan kegiatan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan dengan hanya mengamati bentuk 

sel tumbuhan. Sel tumbuhan yang akan diamati adalah sel daun Rhoe discolor, 

sel bawang, atau sel gabus pada batang singkong. 

 

Kegiatan praktikum materi organsasi kehidupan yang dilaksanakan oleh SMP 

di Kecamatan Langkapura hanya melihat bentuk sel tumbuhan. Praktikum ini 

dilakukan dengan cara membuat preparat sel gabus, sel daun Rhoe discolor, 

atau sel bawang kemudian diamati di bawah mikroskop. Kegiatan praktikum 

untuk materi organisasi kehidupan dapat dilaksanakan di laboratorium atau di 

dalam kelas. Namun, sebagian besar guru IPA kelas VII di Kecamatan 

Langkapura melaksanakan praktikum didalam ruang kelas. Hal ini karena 

laboratorium yang ada disekolah tersebut sangat tidak memungkinkan 

kondisinya untuk melaksanakan praktikum. 
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Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan tidak terkepas dari 

penggunaan alat-alat laboratorium misalnya mikroskop. Hasil wawancara 

dengan guru SMP di Kecamatan Langkapura, menyatakan bahwa masih 

banyak dari siswa kurang dapat menggunakan mikroskop. Kurangnya 

kemampuan siswa dalam menggunakan mikroskop menurut guru menghambat 

jalannya pelaksanaan praktikum. Selain itu terkadang terdapat kelompok 

siswa yang menggunakan mikroskop tanpa mengikuti prosedur atau asal 

menggunakan sehingga menyebabkan beberapa mikroskop tersebut menjadi 

rusak. Mikroskop merupakan alat yang dibutuhkan saat melaksanakan 

praktikum materi organisasi kehidupan. Praktikum materi organisasi 

kehidupan tidak dapat dilaksanakan apabila alat yang digunakan untuk 

praktikum rusak. 

 

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan praktikum tersebut terkadang 

menurunkan motivasi guru dalam melakukan kegiatan praktikum materi 

organisasi kehidupan. Akan tetapi, guru tetap termotivasi dalam melaksanakan 

kegiatan praktikum karena siswa sangat antusias dalam melaksanakan 

kegiatan praktikum materi organisasi kehidupan. Antusias dari siswa ini 

membangkitkan motivasi guru untuk melaksanakan praktikum, meskipun 

terdapat kendala yang harus dihadapi. Siswa sangat termotivasi melakukan 

kegiatan praktikum karena mereka ingin melihat seperti apa bentuk, struktur 

dan bagian-bagian lain yang terdapat dalam sel. 
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Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan bertujuan untuk 

memperlihatkan secara nyata bentuk, struktur dan bagian-bagian lain yang 

terdapat didalam sel. Setelah melakukan pengamatan bentuk, struktur, dan 

bagian lain yang terdapat didalam sel melalui mikroskop, kemudian siswa 

membuat laporan hasil praktikum untuk materi yang telah dilakukan kegiatan 

praktikum. Dalam menyelesaikan laporan hasil praktikum siswa terkadang 

menyelesaikan laporan tidak tepat waktu. Laporan hasil praktikum yang 

diselesaikan oleh siswa, nantinya akan dinilai untuk penilaian bidang kognitif 

siswa. 

 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hasrudin dan Rezeqi (2012: 31), 

menunjukan bahwa pelaksanaan praktikum biologi selama semester gasal 

kelas XI di SMA Negeri se-Kabupaten Karo dikategorikan masih sangat 

rendah sebagaimana yang dituntut dalam KTSP. Dari 20 jenis praktikum 

biologi yang seharusnya dilaksanakan pada kenyataannya, jika dirata-ratakan 

maka pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri se-Kabupaten Karo 

hanya berkisar 30% yang tergolong dalam kategori tidak baik. Hal tersebut 

terjadi karena kurangnya waktu yang tersedia untuk melaksanakan praktikum 

serta masih terbatasnya alat dan bahan praktikum bagi siswa. 

 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Trisnayanti, Sukarsih, dan Hamdiyati 

( 2009: 10) menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan 

mikroskop untuk cara membawa mikroskop dan menyiapkan objek 100% 

telah sesuai prosedur. Untuk beberapa hal masih ada yang tidak sesuai dengan 

prosedur yaitu: adanya gelembung udara saat preparat dibuat (58%), tidak 
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menggunakan alat bantu untuk menutup kaca penutup (42%), tidak 

menggunakan lensa objektif dengan perbesaran kecil terlebih dahulu (33%), 

tidak memutar fokus dengn perlahan-lahan untuk memperoleh objek pada 

perbesaran kuat (50%), dan pada waktu mengganti lensa objek menyentuh 

kaca permukaan penutup (33%). Adapun dalam kesehatan keselamatan kerja 

100% siswa tidak mengalami kecelakaan yang menyababkan luka, hanya 

terjadi kerusakan pada alat yang digunakan. 

 

Ditinjau dari permasalahan di atas, terjadi kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan di lapangan, maka dianggap perlu melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pelaksanaan Praktikum dan Permasalahannya Materi 

Organisasi Kehidupan di SMP (Studi deskriptif pelaksanaan prakikum se-

Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017)”. 

 

 

B.  Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 

di SMP kelas VII se-Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimanakah permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan 

Langkapura Kotamadya Bandar Lampung? 
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C.  Tujuan Penelitian 
 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas 

VII se-Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar Lampung. 

2. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan Langkapura 

Kotamadya Bandar Lampung. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 
 

 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Bagi guru 

Memberikan informasi mengenai analisis pelaksanaan praktikum serta 

permasalahannya sehingga dapa dijadikan evaluasi untuk meningkatkan 

pembelajaran IPA terutama biologi. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai umpan balik dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

terutama dalam pelaksanaan kegiatan praktikum. 

c. Bagi peneliti 

Memberikan wawasan, pengalaman, serta bekal sebagai calon guru IPA 

Biologi yang profesional dalam melaksanakan pembelajaran berbasis 

praktikum. 
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Analisis Pelaksanaan praktikum dalam penelitian ini adalah menyelidiki 

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan akan dianalisis menggunakan 

model Milles dan Humberman. Data diperoleh berdasarkan beberapa 

aspek, antara lain: (1) pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan 

oleh guru dan siswa; (2) motivasi guru dan siswa terhadap pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan; (3) evaluasi laporan hasil 

praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru; (4) pembuatan laporan 

hasil praktikum oleh siswa. 

2. Permasalahan adalah kendala yang ditemui saat pelaksanaan praktikum 

materi organisasi kehidupan. Permasalahan praktikum materi organisasi 

kehidupan yang akan dihadapi oleh guru akan dianalisis berdasarkan 

beberapa indikator, yaitu: (1) kelengkapan alat untuk melaksanakan 

praktikum materi organisasi kehidupan; (2) kelengkapan bahan untuk 

melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan; (3) ketepatan waktu 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (4) ketersediaan 

LKS-praktikum atau LKPD-praktikum dan atau penuntun praktikum 

materi organisasi kehidupan. 

3. Materi biologi yang diamati pelaksanaan praktikumnya adalah biologi 

kelas VII semester genap tahun ajaran 2016/2017 yaitu materi organisasi 

kehidupan.  
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4. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh guru mata pelajaran IPA SMP 

se-Kecamatan Langkapura. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka diambil 

objek penelitian guru yang melaksanakan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan yaitu guru dari 2 sekolah di Kecamatan Langkapura 

antara lain guru IPA kelas VII  di SMP IT Ar-raihan dan SMP IT Fitrah 

Insani.  

 

 

F.  Kerangka Pikir 
 

 

Pembelajaran IPA bukan hanya proses mempelajari materi sebagai produk, 

menghafal konsep, teori dan hukum semata, tetapi diharapkan pembelajaran 

IPA menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam 

sekitar, serta mampu menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Praktikum 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pembelajaran yang 

telah dilakukan didalam kelas. Selain itu, praktikum dapat digunakan sebagai 

strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mempraktekan secara 

empiris dalam pembelajaran IPA, mengintergrasikan kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotor menggunakan sarana laboratorium. 

 

Kegiatan praktikum materi organsasi kehidupan dilaksanakan dengan cara 

membuat preparat sel gabus atau sel bawang kemudian diamati di bawah 

mikroskop. Kegiatan praktikum ini dapat dilaksanakan di laboratorium atau 

didalam kelas. Namun, sebagian besar guru IPA kelas VII di Kecamatan 

Langkapura melaksanakan praktikum didalam ruang kelas. Hal ini karena 
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laboratorium yang ada disekolah tersebut sangat tidak memungkinkan 

kondisinya untuk melaksanakan praktikum. 

 

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan praktikum tersebut terkadang 

menurunkan motivasi guru dalam melakukan kegiatan praktikum materi 

organisasi kehidupan. Akan tetapi, guru tetap termotivasi dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum karena siswa sangat antusias dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum materi organisasi kehidupan. Antusias dari 

siswa ini membangkitkan motivasi guru untuk melaksanakan praktikum, 

meskipun terdapat kendala yang harus dihadapi. Siswa sangat termotivasi 

melakukan kegiatan praktikum karena mereka ingin melihat seperti apa 

bentuk, struktur dan bagian-bagian lain yang terdapat dalam sel.  

 

Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan bertujuan untuk 

memperlihatkan secara nyata bentuk, struktur dan bagian-bagian lain yang 

terdapat didalam sel. Setelah melakukan pengamatan bentuk, struktur, dan 

bagian lain yang terdapat didalam sel melalui mikroskop, kemudian siswa 

membuat laporan hasil praktikum untuk materi yang telah dilakukan kegiatan 

praktikum. Dalam menyelesaikan laporan hasil praktikum siswa terkadang 

menyelesaikan laporan tidak tepat waktu. Laporan hasil praktikum yang 

diselesaikan oleh siswa, nantinya akan dinilai untuk penilaian bidang kognitif 

siswa. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

......................................Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Analisis Pelaksanaan Praktikum 

dan permasalahan 

1. Pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi 

kehidupan oleh siswa. 

2. Motivasi siswa terhadap 

pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi 

kehidupan  

3. Pembuatan laporan hasil 

praktikum pada materi 

organisasi kehidupan 

oleh siswa. 

 

1. Pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi 

kehidupan oleh guru. 

2. Motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi 

kehidupan  

3. Evaluasi laporan hasil 

praktikum pada materi 

organisasi kehidupan 

oleh guru. 

 

Pelaksanaan Praktikum 

Guru 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran IPA 

 

 

IPA merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan 

berdasarkan percobaan (induktif), namun pada perkembangan 

selanjutnya IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori 

(deduktif). Ada dua hal berkaitan yang tidak terpisah dengan IPA, yaitu 

IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa pengetahuan faktual, 

konseptual,prosedural, dan metakognitif, dan IPA sebagai proses yaitu 

kerja ilmiah (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 22). Menurut 

Kemendiknas (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 22) saat ini 

objek kajian IPA menjadi luas, meliputi konsep IPA, proses, nilai, dan 

sikap ilmiah, aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari, dan kreatif. 

Belajar IPA berarti belajar kelima objek atau bidang kajian tersebut. 

 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen 

pembelajaran dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah berbentuk kompetensi yang telah ditetapkan. Proses 

pembelajaran IPA ini menitik beratkan pada suatu proses penelitian. Hal 

ini terjadi ketika IPA mampu meningkatkan proses berfikir siswa untuk 
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memahami fenomena-fenomena alam (Wisudawati dan Sulistyowati, 

2015: 10). 

 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi memberikan 

pengertian bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA 

diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu siswa 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam 

sekitar. 

 

Pembelajaran berbasis kompetensi menuntut siswa untuk menguasai 

konsep IPA setelah mempelajari materi pokok atau uraian materi pokok 

tertentu menguasai konsep IPA, penguasaan tersebut diperoleh melalui 

proses IPA antara lain eksperimen dan dapat menggunakan 

pengetahuannya tersebut untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 29). 
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Mengajarkan ilmu kepada siswa dikatakan baik jika memenuhi kriteria, 

yaitu sesuai dengan hakikat ilmu itu dan sesuai dengan pengetahuan 

tentang bagaimana siswa belajar. Pada hakikatnya Biologi didefinisikan 

terdiri dari 3 komponen, yaitu produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap 

ilmiah. Produk ilmiah meliputi konsep Biologi, fakta, teori dan hukum-

hukum yang terkandung didalam Biologi. Proses ilmiah adalah 

keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk dapat secara mandiri 

menemukan produk Biologi, serta keterampilan. Dimana keterampilan 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu keterampilan proses dasar dan 

keterampilan proses terpadu, sedangkan sikap ilmiah meliputi jujur, teliti, 

serta objektif (Susilo, 2000: 87) 

 

IPA menurut Carin dan Sund (1993) sebagai “ pengetahuan yang 

sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum, dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen”. Wisudawati dan 

Sulistyowati (2015:24) memaparkan empat unsur utama IPA yang 

merujuk pada definisi pada Carin dan Sund, yaitu. 

a) Sikap: IPA memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena 

alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat. Persoalan IPA 

dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur yang bersifat open 

ended. 

b) Proses: Proses pemecahan masalah pada IPA memungkinkan adanya 

prosedur yang runtut dan sistematis melalui metode ilmiah. Metode 

ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau 

percobaan, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. 
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c) Produk: IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan 

hukum. 

d) Aplikasi: penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran IPA keempat unsur itu diharapkan dapat 

muncul sehingga siswa dapat mengalami proses pembelajaran secara 

utuh dan menggunakan rasa ingin tahunya untuk memahami fenomena 

alam melalui kegiatan pemecahan masalah yang menerapkan langkah-

langkah metode ilmiah. Oleh karena itu, IPA sering kali disamakan 

dengan the way of thinking. 

 

Tujuan pembelajaran IPA Biologi adalah mengembangkan cara berfikir 

ilmiah melalui penelitian dan percobaan, mengembangkan pengetahuan 

praktis dari metode biologi untuk dapat memecahkan masalah-masalah 

kehidupan individu, sosial serta merangsang studi lebih lanjut di bidang 

Biologi dan bidang lain yang berhubungan dengan Biologi serta 

membangkitkan pengertian dan rasa kasih sayang kepada makhluk hidup 

(Hasruddin dan Rezeqi, 2012: 10). Dalam proses pembelajaran biologi, 

guru tidaklah mungkin dapat mengajarkan semua konten dalam ilmu 

pengetahuan. Siswa dalam keterbatasannya pun tidak mungkin dapat 

mengetahui semua fakta-fakta yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. 

Oleh karena itu, hal yang paling rasional dapat dilakukan adalah siswa 

harus memahami metodologi kerja sains dan memiliki keterampilan 

dalam kerja ilmiah sains. Dengan hal itu, siswamemiliki kompetensi 

untuk dapat mengembangkan sendiri pengetahuannya. Pada suatu saat 
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siswa mungkin saja dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

B. Metode Praktikum 
 

 

IPA-Biologi dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang 

kebenarannya dapat diukur melalui tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu 

rasional dan objektif. Rasional artinya masuk akal atau logis, diterima 

oleh akal sehat, sedang objektif artinya sesuai dengan objeknya, sesuai 

dengan kenyataannya atau sesuai dengan pengalaman pengamatan 

melalui inderanya (Munandar, 2015: 4).Metode eksperimen dalam proses 

pembelajaran IPA tidak terlepas dari metode ilmiah (scientific method) 

dalam mempelajari IPA serta keterampilan proses IPA. 

 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisah dalam 

pembelajaran IPA khususnya Biologi, sehingga IPA disebut experimental 

science. Hal itu sejalan dengan pendapat Sagala (2005: 220) yang 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran dengan praktikum berarti 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri, mengikuti 

proses, mengamati suatu objek, menganalisi, membuktikan, dan menarik 

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau suatu 

proses.Rustaman dalam Widodo dan Ramadhaningsih (2006: 149) 

menyatakan bahwa secara garis besar praktikum sering dikaitkan dengan 

beberapa tujuan: (1) untuk memotivasi siswa sebab pada umumnya 

kegiatan praktikum menarik bagi siswa untuk belajar IPA; (2) untuk 

mengajarkan keterampilan dasar ilmiah; (3) untuk meningkatkan 



17 
 

pemahaman konsep; (4) untuk memahami dan menggunakan metode 

ilmiah; dan (5) mengembangkan sikap-sikap ilmiah. 

 

Penerapan pembelajaran Biologi berbasis praktikum membuat siswa 

menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga 

konsep yang didapat akan lebih mudah diingat serta membantu dalam 

melatih ketarampilan-keterampilan siswa. Hal yang terpenting lainnya 

yaitu dengan pembelajaran ini, penyampaian materi menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, 

pembelajaran berbasis praktikum dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains dan penguasaan konsep siswa (Wulandari, Masjhudin, dan 

Balqis, 2015: 7). 

 

Pemanfaatan alat di laboratorium IPA yang maksimal dapat menunjang 

kegiatan praktikum siswa dengan baik. Pemanfaatan alat di laboratorium 

IPA mengandung beberapa aspek, diantaranya adalah pemahaman siswa 

dalam menggunakan alat praktikum, rasional ketersediaan alat praktikum 

dengan jumlah siswa, serta pelaksanaan prosedur yang benar terkait 

penggunaan alat praktikum.Laboratorium merupakan sarana yang 

menunjang pembelajaran. Menurut Akinbobola dan K. Olufunminiyi 

(2015: 1) sarana laboratorium yang baik dapat meningkatkan pemahaman 

dan pengetahuan ilmiah. Metode penyelidikan dan pembelajaran di 

laboratorium ilmiah memberikan kesempatan siswauntuk merasakan 

pengalaman langsung dan fenomena-fenomena ilmiah 
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Jumlah alat yang tersedia di laboratorium perlu diperhatikan, hal ini 

untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan praktikum, 

sehingga diharapkan siswa dapat memahami materi pembelajaran secara 

optimal. Selain itu, pemanfaatan laboratorium IPA dari sisi pemanfaatan 

fungsi laboratorium juga harus diperhatikan agar siswa dapat 

menerapkan ilmu dan teori yang didapatnya, menemukan konsep baru 

bagi siswa yang didasarkan pada konsep baru bagi siswa yang didasarkan 

pada konsep yang telah dirumuskan sebelumnya oleh para ahli, bersikap 

ilmiah, terampil, menumbuhkan minat, inspirasi, dan motivasi dalam 

pembelajaran materi IPA (Mahfudiani, 2015: 6-7). 

 

Praktikum menurut Rustaman (dalam Munandar, 2015: 6) terbagi dalam 

tiga bentuk, yaitu: 

a) Latihan, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dasar, seperti 

menggunakan indera mata untuk melakukan observasi mikroskopis, 

bekerja secara aman di laboratorium, menggunakan peralatan dengan 

tepat, dan melaksanakan praktikum dengan benar. 

b) Penyelidikan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah. Siswa bekerja seperti ilmuwan, 

mengidentifikasi masalah, menerapkannya dalam kegiatan praktikum, 

menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Dengan praktikum memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengajar divergent thinking dan 

memanipulasi variabel. 

c) Pengalaman belajar, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 

materi pelajaran. Praktikum jenis ini dapat terwujud apabila siswa 
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diberi kesempatan untuk memahami fenomena alam dengan 

menggunakan inderanya (peraba, pengecap, pembau, penglihat, dan 

pendengar). 

 

Pada umumnya pelaksanaan praktikum dilakukan melalui serangkaian 

tahap. Tesct dan Duit (2004: 10) mengelompokan tahapan praktikum 

menjadi tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca 

praktikum. 

1) Tahap pendahuluan 

Tahap ini memegang peranan penting untuk mengarahkan siswa 

tentang kegiatan yang akan dilakukan. Termasuk dalam tahap ini 

adalah mengaitkan kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan 

sebelumnya, menjelaskan langka kerja yang akan dilakukan oleh 

siswa, serta memotivasi siswa. 

2) Tahap pelaksanaan 

Tahap ini merupakan inti pelaksanaan kegiatan praktikum. Pada 

tahap ini siswa melaksanakan kegiatan praktikum, misalnya 

merangkai alat, mengukur dan mengamati. 

3) Tahap pasca praktikum 

Setelah pelaksanaan tidak berarti bahwa kegiatan praktikum telah 

usai. Pada tahap penutup hasil pengamatan dikomunikasikan, 

didiskusikan, dan ditarik kesimpulan. 

 

Siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran IPA-Biologi berbasis 

laboratorium dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. siswa menanggap 

pembelajaran berbasis laboratorium lebih menyenangkan dan tidak 
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membosankan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Yuliyanti (dalam 

Litasari, Ning, dan Herlina: 174) bahwa pemilihan sumber belajar harus 

diperhatikan agar siswa mudah memahami materi dan tidak merasa bosan 

dengan sumber belajar buku pada pelajaran. Menurut Soekarno (dalam 

chodijah, 2016: 37) bahwa praktikum sebagai pengalaman dalam belajar 

memegang peranan penting dalam pendidikan sains, karena dapat 

memberikan latihan metode ilmiah kepada siswa dengan mengikuti 

petunjuk yang telah diperinci dalam lembar petunjuk. 

 

Pembelajaran berbasis laboratorium penting dilakukan. Menurut Kibet, 

Kipkorir dan Jerotich (2013: 7) menyatakan bahwa pembelajaran 

dilaboratorium perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains. Pembelajaran berbasis laboratorium dapat mengekplorasi 

pengetahuan pengetahuan siswa serta dapat meningkatkan interksisiswa 

dalam pembelajaran. Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran berbasis 

praktikum dapat meningkatkan pemaham siswa terhadap suatu konsep 

dan dapat mengembangkan keterampilan proses ilmiah. Pendapat lain 

yang sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapatSulistyorini 

(2007: 8), bahwa praktikum yang efektif dan menarik dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar dengan cara guru dapat 

merealisasi-kan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan 

pada siswa untuk melakukan keterampilan proses meliputi mencari, 

menemukan, menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai 

pengetahuan dan pengalaman. 
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Dalam menggunakan suatu metode pembelajaran, tidak ada suatu metode 

yang lebih baik dari metode pembelajaran lain. Masing-masing metode 

pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahan. Menurut Akyuni 

(2010: 25-26) dalam metode praktikum mempunyai kekurangan sebagai 

berikut: 

1) Kelebihan metode praktikum, antara lain: (a) lebih cocok untuk 

bidang sains dan teknologi; (b) membuat siswa lebih percaya atas 

kebenaran atau simpulan berdasarkan percobaan; (c) hasil-hasil 

percobaan yang berharga dan dimanfaatkan untuk kemakmuran umat 

manusia. 

2) Kekurangan metode praktikum, antara lain: (a) metode ini menuntut 

ketelitian, keuletan dan ketabahan; (b) metode ini memerlukan 

banyak fasilitas yang tidak terlalu mudah diperoleh dan mahal; 

(c)setiap percobaan tidak selalu memberi hasil yang diinginkan. 

 

Pembelajaran berbasis praktikum penting dilakukan. Menurut Akyuni 

(2010: 24-25) ada empat alasan tentang pentingnya pembelajaran 

praktikum: 

1) Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi belajar, sehingga 

siswa yang termotivasi belajar akan bersungguh-sungguh dalam 

mempelajari sesuatu. 

2) Pembelajaran praktikum mengembangkan keterampilan dasar melalui 

praktikum. Dalam hal ini siswa dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan memahami konsep dengan melatih kemampuan mereka 

mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, 
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menggunakan dan menangani alat secara aman merancang dan 

melakukannya. 

3) Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Hal ini karena 

dalam proses pembelajaran praktikum tidak hanya sekedar 

keterlibatan siswa saja, akan tetapi yang peran langsung dari siswa 

dalam identifikasi masalah,mengumpulkan data, menganalisis serta 

membuat laporan. 

4) Praktikum dapat menunjang materi pelajaran. Dalam hal ini 

pembelajaran praktikum memberi kesempatan bagi siswa untuk 

menemukan dan membuktikan teori. Dengan begitu, pembelajaran 

praktikum dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

 

Permasalahan sering terjadi dalam pembelajaran berbasis 

praktikum.Menurut Hasruddin dan Rezeqi (2012: 29) menyatakan bahwa 

pelaksanaan praktikum masih jarang dilakukan karena keterbatasan 

waktu pembelajaran yang ada. Selain itu beberapa sekolah sudah banyak 

yang menggunakan media power point dalam pembelajaran maka 

menurut mereka lebih efisien membelajarkan siswa dengan power point 

dibanding dengan membawa siswa ke laboratorium yang lebih memakan 

waktu. Hal ini sejalan dengan pendapat Adisendjaja dalam Hasruddin 

dan Rezeqi (2012:29) mengatakan bahwa pada umumnya kendala dalam 

pelaksanaan praktikum adalah waktu yang sangat menyita, sekolah-

sekolah biasanya sudah memiliki jadwal yang sudah pasti untuk setiap 

mata pelajaran dan tidak mempertimbangkan waktu praktikum. Guru 
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sudah berketetapan untuk menggunakan waktu yang tersedia seefektif 

mungkin sehingga mampu menyelesaikan materi pelajaran sesuai 

tuntutan kurikulum. 

 

Pembelajaran berbasis praktikum jarang dilaksanakan karena berbagai 

alasan. Paramita (2016: 12) menyatakan empat faktor tidak berjalannya 

pembelajaran berbasis praktikum disuatu sekolah, antara lain: (1) masih 

kurangnya sarana dan prasarana khususnya alat dan bahan yang 

dibutuhkan selama praktikum, sehingga menurunkan semangat guru 

untuk melaksanakan praktikum. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasruddin dan Rezeqi (2012) dimana penyebab utama 

rendahnya jumlah pelaksanaan praktikum dikarenakan kurangnya jumlah 

alat dan bahan yang digunakan selama praktikum; (2)laboran yang 

kurang cakap dalam menyiapkan alat dan bahan juga dapat menjadi 

penyebab rendahnya pelaksanaan praktikum IPA; (3)guru merasa sulit 

untuk membagi waktu antara mengajar sekaligus menyiapkan alat dan 

bahan praktikum; (4)guru lebih memilih hanya melakukan demonstrasi 

dikelasatau dengan menampilkan video pelaksanaan praktikum yang 

berkaitan.  

 

Siswa memiliki perhatian, antusias dan minat yang tinggi terhadap 

pelaksanaan praktikum. Paramita (2016: 13) menyatakan ada tiga faktor 

utama yang mempengaruhi minat siswa dalam melaksanakan praktikum, 

antara lain: (1)siswa berlomba dalam menyelesaikan kegiatan praktikum 

dan diskusi dengan dibantu motivasi dari guru, sehingga kegiatan 

praktikum menjadi sangat menarik dan selalu dinantikan oleh siswa; 
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(2)menurut siswa kegiatan praktikum memacu adrenalin, menambah 

semangat dalam belajar, dan membentuk rasa ingin tahu yang tinggi 

untuk membuktikan fakta dari teori yang telah mereka pelajari 

sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasruddin dan Rezeqi 

(2012), dalam proses pembelajaran, perhatian siswa terhadap materi yang 

diberikan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya proses pembelajaran 

tersebut. Perhatian siswa yang lebih intensif terhadap materi pelajaran 

yang diberikan guru akan menyebabkan transfer ilmu pengetahuan yang 

terjadi lebih mudah sehingga diharapkan proses pembelajaran akan dapat 

lebih berhasil; (3)kegiatan praktikum di laboratorium diharapkan mampu 

memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa dan menambah 

keterampilan dalam menggunakan alat atau media praktikum. 

 

Penilaian merupakan salah satu masalah yang dihadapi guru ketika 

melaksanakan praktikum. Istilah umum penilaian didefinisikan sebagai 

sebuah proses yang ditempuh untuk mendapat informasi yang digunakan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai siswa, 

kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode, 

organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan aktivitas tersebut 

(Uno dan Koni, 2014: 1). Penilaian sering pula disebut salah satu bentuk 

penilaian, sedangkan penilaian merupakan salah satu komponen dalam 

evaluasi. Ruang lingkup penilaian sangat luas dibanding dengan evaluasi. 

Tindakan pengukuran bersifat kuantitatif dan penilaian bersifat kualitatif 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 

penilaian(Uno dan Koni, 2014: 2). 
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Penilaian autentik merupakan salah satu bagian dari penilaian Menurut 

Johnson, et al. dan Dorn, et al. dalam Abidin (2016: 73) menyatakan 

bahwa penilaian autentik pada dasarnya adalah penilaian performa yakni 

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan 

keterampilan siswa selama proses pembelajaran dalam mencapai produk 

atau hasil tertentu. Penilaian autentik mementingkan penilaian proses 

sekaligus hasil. Dengan demikian seluruh performa siswa dalam 

rangkaian kegiatan pembelajaran dapat dinilai secara objektif. Cara 

penilaian ini bermacam-macam serta dapat dilakukan kapan saja 

bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Namun, semuanya harus tetap 

terencana dengan baik.  

 

Penilaian autentik merupakan penilaian alternatif yang memiliki ciri khas 

khusus yang berbeda dengan penilaian tradisional. Richardson, et al., 

Moon (dalam Abidin, 2015: 75) menyatakan beberapa karakteritik 

penilaian autentik sebagai berikut: 

1. Berfokus pada konten esensial dan ide-ide atau konsep utama 

dibanding berfokus pada fakta dan keterampilan bersifat khusus. 

2. Bersifat mendalam sehingga memungkinkan pertanyaan dan 

masalah lain. 

3. Bersifat fleksibel dan dapat dilakukan dengan mudah dan aman di 

dalam dan di luar kelas. 

4. Berfokus pada kemampuan untuk menghasilkan produk atau 

performa yang berkualitas dibanding berfokus pada satu jawaban 

yang benar. 



26 
 

5. Mendorong dan menunjukan kelebihan dan keahlian yang dimiliki 

siswa 

6. Memiliki kriteria yang diketahui, dipahami, dan dinegosiasikan 

antara guru dan siswa sebelum siswa memulai mengerjakan tugas. 

7. Menyediakan berbagai cara bagi siswa dalam mendemonstrasikan 

hasil kerjanya diikuti beragam sudut pandang dan beragam 

penafsiran. 

8. Membutuhkan skoring yang berfokus pada tugas-tugas penting dan 

pada hal-hal yang susah diberi skor. 

Praktikum pada umumnya hanya dinilai dengan tes penguasaan konsep 

atau pengetahuan prosedur secara tertulis. Menurut Wulan (2009: 2) tes 

essay, tes select responden, dan penilaian tugas juga mendominasi 

penilaian praktikum. Penilaian tugas belum dapat dikategorikan sebagai 

assessmen kinerja karena pada umumnya belum memiliki rubrik, standart 

kriteria tidak diketahui oleh siswa, serta masih kurang memberi feedback 

secara berkesinambungan. 

 

Bahan ajar merupakan informasi alat dan teks yang diperlukan guru atau 

instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran 

(Majid, 2009: 173). Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis 

maupun tidak tertulis. Menurut Majid (2009: 174) sebuah bahan ajar 

paling tidak mencakup antara lain: 

1. Petunjuk belajar 

2. Kompetensi yang akan dicapai 

3. Informasi pendukung 
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4. Latihan-latihan 

5. Petunjuk kerja 

6. Evaluasi 

 

LKS merupakan bahan ajar yang berisi lembaran-lembaran tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa (Majid, 2009: 176). LKS dapat berupa dapt 

berupa panduan latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan 

untuk semua aspek pembelajaran dalam bentuk eksperimen atau 

demonstrasi. Lembar-lembar kegiatan dapat digunakan untuk mata 

pelajaran apa saja termasuk IPA. LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan 

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh (Trianto,2010: 

111). 

 

LKS dikembangkan untuk membuat siswa belajar mandiri dan guru 

hanya sebagai fasilitator sehingga jika desain LKS kita terlalu rumit 

maka siswa akan sesulitan memahaminya. Menurut Marno (2012: 84) 

menyatakan batas-batas yang digunakan untuk desain LKS adalah  

a. Ukuran 

Menggunakan ukuran yang dapat mengakomodasi kebutuhan 

pepbelajaran yang ditetapkan. 

b. Kepadatan halaman 

Halam di LKS tidak perlu dipadati dengan tulisan. Halaman yang 

terlalu padat akan mengakibatkan siswa sulit memfokuskan 
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perhatian. Pengorganisasian halaman juga perlu diperhatikan, 

misalnya dengan menggunakan huruf besar, penomoran sehingga 

siswa tahu mana judul dan sub judul 

c. Kejelasan 

Perhatikan bahwa materi dan instruksi yang diberikan dalam LKS 

dapat dengan jelas dibaca oleh siswa. 



 
 
 
 
 
 

III.  METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap bulan Januari-Februari di 

SMP se-Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017. 

 

 

B. Populasi dan Sampel 
 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru IPA yang mengajar di SMP se-

Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017 yang berjumlah 5 orang, dengan sampel yaitu guru IPA di yang 

melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan yang berjumlah 3 

orang. Sekolah yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan pada 

penelitian ini antara lain: SMP IT Ar-raihan dan SMP IT Fitrah Insani. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Penentuan sekolah ini tidak dilakukan pada seluruh populasi sekolah, tetapi 

terfokus pada sekolah sasaran dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, 

sekolah tersebut memiliki laboratorium, serta guru yang mengajar IPA di 

kelas VII melaksanakan kegiatan praktikum, hal ini diharapkan 

memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti (Ali dan Asrori, 

2014: 247). 
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Tabel 1. Persebaran Populasi dan Sampel Guru IPA di Kecamatan 

Langkapura 
No Nama Sekolah Populasi Sampel Kurikulum 

1 SMP Ar-raihan Bandar 

Lampung 

1 1 KTSP 

2 SMP Fitrah Insani Bandar 

Lampung 

4 2 K13 

Total 5 3 - 
 

 
 

C. Desain Penelitian 
 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain riset eksploratori, 

karena desain ini hanya digunakan untuk riset awal. Fungsi dari riset yang 

dilakukan adalah untuk menjelaskan dan mendefinisikan suatu masalah. 

Riset pada penelitian ini bersifat awal dan tidak digunakan untuk mencari 

kesimpulan akhir. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan 

yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat 

ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. Tujuan 

dari deskripsi pada penelitian ini adalah untuk membantu pembaca melihat 

apa yang terjadi di lapangan, seperti apa kegiatan praktikum materi 

organisasi kehidupan yang dilaksanakan oleh guru, serta apa permasalahan 

yang ditemui saat melaksanakan praktikum materi organisasi kehidupan 

yang terdapat di Kecamatan Langkapura Kotamadya Bandar Lampung. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan yakni prapenelitian dan 

pelaksanaan penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  
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1. Prapenelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah: 

a. Membuat surat izin prapenelitian ke dekanat.  

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya penelitian, 

untuk mendapatkan informasi tentang jumlah seluruh guru IPA di 

SMP yang dilaksanakan penelitian, jumlah siswa di sekolah yang 

dilaksanakan penelitian, pelaksanaan praktikum materi organisasi 

disekolah yang diadakan penelitian dan kurikulum yang diterapkan 

di sekolah yang dilaksanakan penelitian. 

c. Menentukan sampel guru IPA kelas VII di Kecamatan Langkapura 

yang berjumlah 3 orang dari 2 sekolah yang terdapat di Kecamatan 

Langkapura.  

d. Menentukan jumlah perwakilan siswa kelas VII dengan teknik two 

sampling cluster random. Menurut Nazir (2005: 315) perwakilan 

siswa dari masing-masing sekolah diambil sebanyak 30% (77 siswa 

dari SMP IT Fitrah Insani dan 34 siswa dari SMP IT Ar-raihan) 

untuk mengisi angket dan 10% (8 siswa dari SMP IT Fitrah Insani 

dan 4 siswa dari SMP IT Ar-raihan) untuk wawancara. Sampel 10% 

siswa yang diwawancara di sampling dari 30% siswa yang mengisi 

angket. 

e. Merancang instrumen penelitian yaitu pertanyaan untuk wawancara 

kepada guru dan siswa, serta angket tanggapan guru dan siswa 

mengenai pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 

(terlampir). 
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2. Pelaksanaan Penelitian  

Kegiatan penelitian dilakukan dalam beberapa langkah, sebagai berikut: 

a. Melakukan dokumentasi berupa foto persiapan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan yang dilakukan guru IPA kelas VII di 

masing-masing sekolah. 

b. Mengamati tahapan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan 

penutup pada pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan 

yang sedang berlangsung menggunakan lembar ceklis observasi 

tahapan pelaksanaan praktikum sesuai dengan Tabel 9 halaman 46. 

c. Mencatat permasalahan yang terjadi pada saat praktikum materi 

organisasi kehidupan dilaksanakan menggunakan lembar observasi 

sesuai Tabel 10 halaman 48. 

d. Melakukan dokumentasi berupa foto kegiatan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

e. Memberikan instrumen berupa angket mengenai pelaksanaan 

praktikum kepada guru sampel dan perwakilan siswa sebanyak 30% 

(77 siswa dari SMP IT Fitrah Insani dan 34 siswa dari SMP IT Ar-

raihan) setelah pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan. 

f. Melakukan wawancara kepada guru sampel dan perwakilan siswa 

sebanyak 10% (8 siswa dari SMP IT Fitrah Insani dan 4 siswa dari 

SMP IT Ar-raihan) mengenai pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan. 

g. Meminta guru IPA mengisi lembar biodata untuk melengkapi 

informasi. 
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h. Meminta kepada guru sampel berupa perangkat LKS-

praktikum/penuntun praktikum materi organisasi kehidupan. 

 
 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 
 

1. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah data deskriptif. Jenis data terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer berupa angket dan wawancara. Aspek 

yang diamati didalam angket dan wawancara pada penelitian ini adalah: (a) 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan; (b) motivasi 

guru dan siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan; (c) evaluasi laporan hasil praktikum pada materi organisasi 

kehidupan oleh guru; serta (d) pembuatan laporan hasil praktikum pada 

materi organisasi kehidupan oleh siswa. Sedangkan, data sekunder 

diperoleh dari hasil dokumentasi yang diambil dalam bentuk foto 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, kemudian perangkat 

pendukung observasi berupa instrumen, seperti: (1) lembar observasi 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) lembar observasi 

permasalahan pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan. 

Perangkat pendukung dari guru sampel berupa Lembar Kerja Siswa 

praktikum (LKS-praktikum)/penuntun praktikum materi organisasi 

kehidupan; (3) biodata guru IPA. 

2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Angket  

Angket merupakan instrumen yang berisi daftar pernyataan tertulis 

untuk memperoleh informasi dari responden mengenai: (1) 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi 

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (3) 

evaluasi laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh 

guru; dan (4) pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi 

kehidupan oleh siswa. Aspek-aspek tersebut diamati dengan 

menggunakan angket. Berikut adalah lembar kisi-kisi angket yang 

digunakan pada penelitian ini sesuai dengan aspek yang telah 

diuraikan di atas:  

Tabel 2. Kisi-kisi Angket Tanggapan Guru  
 

No Aspek Deskripsi 
Nomos Soal 

Total  
Skor 

maksimal positif negatif 

1. Pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

oleh guru 

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 

h. Keinginan 

dari dalam 

diri guru  

8 2 2 2 
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No Aspek Deskripsi 
Nomos Soal 

Total  
Skor 

maksimal positif negatif 

pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan  

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 

materi 

organisasi 

kehidupan  

k. Waktu 

pengumpula

n 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. Penilaian 

laporan 

hasil 

praktikum 

10 2 2 2 

Total 
30 30 60 60 

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

 

 

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa 

 

No. Aspek Deskripsi 

Nomos Soal 

Total  
Skor 

maksimal positif negatif 

1. Pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

a. Waktu 

pelaksanaan 

praktikum 

1 12 2 2 

b. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

 2, 9, 11 8, 14, 

20 

6 6 

c. Ketersediaan 

alat dan 

bahan 

3, 13, 

15 

10, 7, 

19 

6 6 

d. Kesesuaian 

praktikum 

dengan 

materi ajar 

4, 5 17, 16  4 4 

e. Tempat 

pelaksanaan 

praktikum 

6 18 2 2 

2. Motivasi 

siswa 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

f. Keinginan 

dari dalam 

diri siswa 

1, 5 2,9 4 4 

g. Keinginan 

dari 

10, 12 3, 6 4 4 
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No. Aspek Deskripsi 

Nomos Soal 

Total  
Skor 

maksimal positif negatif 

materi 

organisasi 

kehidupan 

lingkungan  

h. Rasa ingin 

tahu siswa 

4, 8 14, 13 4 4 

i. Kesiapan 

siswa 

7, 15 11, 16 4 4 

3. Pembuatan 

laporan 

hasil 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

j. Pembuatan 

laporan 

praktikum 

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

k. Penilaian 

laporan 

praktikum 

1, 10, 

11 

13, 8, 

14 

6 6 

l. Kendala 

pembuatan 

laporan 

praktikum 

15, 16 2, 4 4 4 

Total 26 26 52 52 

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

 

 

b. Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru sampel dan 10% 

perwakilan siswa digunakan sebagai data pendukung terhadap data 

angket yang diberikan mengenai pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan, motivasi guru dan siswa terhadap pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan, evaluasi laporan hasil 

praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru dan pembuatan 

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh siswa. 

Aspek-aspek tersebut diamati melalui wawancara kepada guru 

sampel dan perwakilan siswa. Berikut adalah tabel kisi-kisi 

wawancara kepada guru sampel dan perwakilan siswa sesuai dengan 

aspek yang telah diuraikan: 
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Tabel 4. Kisi-kisi 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. Penilaian 

laporan hasil 

praktikum 

25, 26, 27 

Total 27 

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

 

Tabel 5. Kisi-kisi Wawancara kepada Siswa  

 

No. Aspek yang Diamati Deskripsi Aspek 
Nomor Soal 

Pertanyaan 
Total  

1. Pelaksanaan praktikum 

materi organisasi 

a. Waktu 

pelaksanaan 

praktikum 

1, 10 
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No. Aspek yang Diamati Deskripsi Aspek 
Nomor Soal 

Pertanyaan 
Total  

kehidupan oleh siswa. b. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

2, 3, 4, 

c. Ketersediaan 

alat dan 

bahan 

7, 8, 

d. Kesesuaian 

praktikum 

dengan materi 

ajar 

9, 10, 

e. Tempat 

pelaksanaan 

praktikum 

5, 6, 

2. Motivasi siswa terhadap 

pelaksanaan praktikum 

materi organisasi 

kehidupan 

f. Keinginan 

dari dalam 

diri 

11, 12, 16, 19 

10 

g. Keinginan 

dari 

lingkungan  

13, 

h. Rasa ingin 

tahu siswa 
14, 17, 18 

i. Kesiapan 

siswa 
15, 20 

3. Pembuatan laporan 

hasil praktikum materi 

organisasi kehidupan 

j. Pembuatan 

laporan 21, 23, 27, 30 

11 

k. Penilaian 

laporan 
22, 24, 25, 26, 

28, 29, 31 

Total 31 

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

 

c. Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan untuk memperoleh perangkat 

pendukung, seperti (1) Lembar Kerja Siswa praktikum (LKS-

praktikum) materi organisasi kehidupan; (2) lembar observasi 

tahapan pelaksanaan praktikum materi organiasi kehidupan; dan (3) 

lembar observasi permasalahan dalam pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan. 
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F. Teknik Analisis Data 
 

1. Angket 

Data angket dianalisis secara deskriptif. Berikut ini prosedur teknik 

analisis data angket: 

 

a. Angket Tanggapan Guru 

 

1. Pengolahan data hasil tanggapan angket guru yang diberikan 

kepada 5 orang guru IPA SMP se-Kecamatan Langkapura 

terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan yang dianalisis secara deskriptif  

 

Angket tanggapan guru berisi pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Jumlah pernyataan positif sama dengan jumlah per-

nyataan negatif untuk setiap aspek. Angket tanggapan guru 

berisi 60 pernyataan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu per-

nyataan mengenai pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan sebanyak 32 pernyataan, motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan berisi 

8 pernyataan, serta evaluasi laporan hasil praktikum pada materi 

organisasi kehidupan yang berisi 20 pernyataan yang dianalisis 

secara deskriptif (item pernyataan pada angket tanggapan guru 

terlampir pada lampiran 1).  
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2. Skor angket tanggapan guru 

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 sedangkan 

pernyataan negatif bernilai 0. Skor total pada angket tanggapan  

guru adalah 30. Skor tersebut di bagi menjadi 3 bagian yaitu 

skor 16 untuk penyataan terhadap pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan, skor 4 untuk pernyataan motivasi 

guru pelaksanaan praktikum praktikum pada materi organisasi 

kehidupan, serta skor 10 untuk pernyataan evaluasi laporan hasil 

praktikum pada materi organisasi kehidupan. 

3. Menghitung persentase skor angket tanggapan guru sampel, 

setelah melakukan tabulasi data dengan menggunakan rumus: 

 
 

Keterangan: n = skor yang diperoleh guru sampel;  

N = skor total yang seharusnya diperoleh guru 

       sampel; 

% = persentase kegiatan praktikum yang 

       dilaksanakan oleh guru sampel (dimodifikasi dari 

      Trianto, 2015: 256). 

 

4. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan 

rumus: 

 

Persentase rata-rata = x 100% 

              Sumber: dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205). 

5. Menginterpretasikan persentase angket tanggapan guru sampel 

untuk mengetahui pelaksanaan praktikum yang dilakukan oleh 

guru sampel 
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Tabel 6. Kriteria Persentase Angket Tanggapan Guru Sampel 
 

                              
 

       

   

      

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

6. Menyajikan data dalam bentuk tabel atau tabulasi data pada 

angket tanggapan guru berdasarkan aspek yang dibuat 

berdasarkan Tabel 2, bertujuan untuk memudahkan pengamatan 

atau evaluasi dengan memberi gambaran frekuensi yang terdapat 

pada Tabel 7 dan kecenderungan berdasarkan kriteria jawaban 

pernyataan angket dalam sebuah tabel pada Tabel 6. 

Tabel 7. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Guru Sampel 
 

Responden 

(Guru) 

Persentase Deskripsi Aspek 

(%) Rata-rata Kriteria 

1 2 3 Dst. 

1 PP       

PN       

2 PP       

PN       

3 PP       

PN       

4 PP       

PN       

Dst. 
PP       

PN       

Keterangan: PP  = pernyataan positif 

           PN = pernyataan negatif (dimodifikasi dari Rahayu 

        dalam Nurmala, 2014: 37). 

 

 

b. Angket Tanggapan Siswa 
 

1. Pengolahan data hasil tanggapan angket siswa yang diberikan 

kepada 30% siswa di SMP se-Kecamatan Langkapura dengan 

total 111 siswa. Angket siswa berisi tanggapan terhadap 

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 



42 

 

terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan yang dianalisis secara deskriptif  

Angket tanggapan siswa berisi pernyataan positif dan 

pernyataan negatif. Jumlah pernyataan positif sama dengan 

jumlah pernyataan negatif untuk setiap aspek. Angket tanggapan 

siswa berisi 52 pernyataan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

pernyataan mengenai pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan sebanyak 20 pernyataan, motivasi siswa terhadap 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan berisi 

16 pernyataan, serta pembuatan laporan hasil praktikum pada 

materi organisasi kehidupan yang berisi 16 pernyataan. 

 

2. Skor angket tanggapan siswa 

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 sedangkan 

pernyataan negatif bernilai 0. Skor total pada angket tanggapan  

siswa adalah 26. Skor tersebut di bagi menjadi 3 bagian yaitu 

skor 10 untuk penyataan terhadap pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan, skor 8 untuk pernyataan motivasi 

siswa terhadap pelaksanaan praktikum praktikum pada materi 

organisasi kehidupan, serta skor 8 untuk pernyataan skor siswa 

terhadap pembuatan laporan hasil praktikum pada materi 

organisasi kehidupan 

 

 



43 

 

3. Menghitung persentase skor angket tanggapan siswa dengan 

menggunakan rumus: 

 
 

Keterangan: n = skor yang diperoleh perwakilan siswa; 

                    N = skor total yang seharusnya diperoleh perwakilan 

                           siswa;  

                    % = persentase kegiatan praktikum yang 

                           dilaksanakan oleh siswa (dimodifikasi dari 

                           Trianto, 2015: 256). 

 

4. Menghitung persentase rata-rata untuk setiap aspek, dengan 

rumus: 

 

Persentase rata-rata = x 100% 

Sumber : dimodifikasi dari Sudjana (2005: 205). 

 

5. Menginterpretasikan persentase angket tanggapan perwakilan 

siswa untuk mengetahui pelaksanaan praktikum yang dilakukan 

oleh perwakilan siswa merujuk pada Tabel 6 halaman 41. 

 

6. Menyajikan data dalam bentuk tabel atau tabulasi data pada 

angket tanggapan perwakilan siswa berdasarkan aspek yang 

dibuat berdasarkan pada tabel 3, bertujuan untuk memudahkan 

pengamatan atau evaluasi dengan memberi gambaran frekuensi 

yang terdapat pada tabel 8 dan kecenderungan kriteria jawaban 

pernyataan angket yang merujuk pada tabel 6 halaman 41. 

Tabel 8. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Perwakilan Siswa 
 

Responden 

(Siswa) 

Persentase Deskripsi Aspek (%) 

1 2 3 Dst. 

PP PN PP PN PP PN PP PN 

1         
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2         

3         

4         

Dst.         

Rata-rata          

Kriteria         

Keterangan: PP = pernyataan positif 

    PN = pernyataan negatif (dimodifikasi dari Rahayu 

                                 Dalam Nurmala, 2014: 37). 

 

2. Wawancara 

 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan model 

Milles dan Huberman. Wawancara berguna untuk menyertai dan 

melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data angket. 

 

a. Wawancara kepada guru 

 

Pengolahan data hasil wawancara kepada 3 guru di Kecamatan 

Langkapura mengenai tanggapan terhadap pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi kehidupan dianalisis secara deskriptif  

 

Data diperoleh dari 27 pertanyaan wawancara kepada guru. 

Pertanyaan wawancara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 17 

pertanyaan; (2) motivasi guru terhadap pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan 2 pertanyaan; serta (3) evaluasi laporan 

hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan oleh guru 8 

pertanyaan (terlampir). 
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b. Wawancara kepada Siswa 

Pengolahan data hasil wawancara kepada perwakilan siswa sebanyak 

10%, perwakilan siswa diambil dari 30% siswa yang mengisi angket 

dengan total 12 siswa yang diwawancara mengenai pelaksanaan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan di analisis secara 

deskriptif  

 

Data diperoleh dari 36 pertanyaan wawancara kepada siswa. 

Pertanyaan wawancara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 13 

pertanyaan; (2) motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan 11 pertanyaan; serta (3) pembuatan 

laporan hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan 12 

pertanyaan (terlampir). 

 

 

3. Observasi Tahapan Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi 

Kehidupan  
 

 

Pelaksanaan praktikum diamati dengan menggunakan lembar observasi 

yang berisi tentang aspek-aspek tahapan pelaksanaan praktikum. 

Observasi dilakukan secara langsung pada saat pelaksanaan praktikum. 

 

a. Lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan  

Lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum terdiri dari 3 

tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutup seperti pada Tabel 

9. 
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Tabel 9. 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-

praktikum kepada siswa 
  

Jumlah  

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-

praktikum yang telah 

diberikan oleh guru 

  

e) menyimpulkan hasil 

praktikum 
  

m. Guru melakukan 

observasi untuk menilai 

pelaksanaan praktikum 

yang dilakukan siswa 
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No. Tahapan Langkah-langkah 
Terlaksana 

(1) 

Tidak 

(0) 

Jumlah  

3. Penutup n. Guru meminta siswa 

untuk mengumpulkan 

LKS-praktikum yang 

telah dikerjakan 

  

o. Guru dan siswa 

mendiskusikan masalah-

masalah yang terjadi 

selama kegiatan 

praktikum 

  

p. Guru dan siswa membuat 

kesimpulan dari kegiatan 

praktikum yang telah 

dilaksanakan 

  

q. Guru memeriksa 

kebersihan dan kondisi 

alat  

  

r. Guru menyimpan 

kembali semua 

perlengkapan yang telah 

digunakan 

  

s. Guru meminta siswa 

untuk membuat laporan 

praktikum  materi 

organisasi kehidupan 

  

Jumlah  

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

b. Menghitung persentase skor tahapan pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Setiap langkah terlaksana mendapat skor 1 dan jika langkah tidak 

terlaksana mendapat skor 0. 

Skor maksimal = 21 

% % 

Keterangan: % = persentase keterlaksanaan tahapan praktikum oleh 

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

pelaksanaan tahapan praktikum, N = skor maksimal dalam 

pelaksanaan tahapan praktikum oleh guru dan siswa (dimodifikasi 

dari Trianto, 2015: 256). 
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c. Kriteria penilaian tahapan pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan oleh guru dan siswa merujuk pada Tabel 6 halaman 41. 

   
 

4. Lembar Ceklis Permasalahan Praktikum Pada Materi Organisasi 

Kehidupan 
 

 

Permasalahan merupakan kendala yang ditemui saat melaksanakan 

praktikum materi organisasi kehidupan. Adapun indikator pemasalahan 

praktikum tersebut antara lain kelengkapan alat yang digunakan untuk 

praktikum materi oraganisasi kehidupan, kelengkapan bahan yang 

digunakan untuk praktikum materi organisasi kehidupan, waktuk 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan, adanya laboran di 

laboratorium IPA yang membantu mempersiapkan praktikum materi 

organisasi kehidupan, adanya laboratorium di sekolah, dan ketersediaan 

LKS-praktikum. Keseluruhan indikator tersebut terdapat dalam daftar 

ceklis permasalahan praktikum materi organisasi kehidupan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel. 10. Lembar Ceklis Permasalahan Praktikum Pada Materi 

                             Organisasi Kehidupan 

 
No.  Indikator Permasalahan Praktikum 

Materi Organisasi Kehidupan 

Pernyataan 

Ya Tidak 

1. Kelengkapan alat: 

  Mikroskop cahaya   

  Preparat mikroskopis sel 

tumbuhan 

  

  Preparat mikroskopis sel hewan   

  Object glass (kaca objek)   

  Cover glass(kaca penutup)   

  Tissue kering   

  Silet/cutter tajam   

  Pinset   

  Pipet tetes   

  Cawan petri   
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No.  Indikator Permasalahan Praktikum 

Materi Organisasi Kehidupan 

Pernyataan 

Ya Tidak 

  Botol semprot aquadest   

  Kotak preparat   

2. Kelengkapan bahan:  

  Daun Rhoeo discolor (daun 

zadam) 

  

  Umbi bawang merah (Allium 

cepa) 

  

  Gabus pada batang singkong 

(Manihot utilissima) 

  

  Aquadest   

3. Waktu pelaksanaan praktikum: 

  Terlaksana sesuai jadwal   

  Terlaksana di dalam jam 

pelajaran 

  

4. Ketersediaan LKPD/LKS-praktikum   

Sumber: dimodifikasi dari Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (2013: 8) dan Trisnayanti, Sukarsih, 

dan Hamdiyati (2009: 7-8) 
  

 

 

5. Lembar Kerja Siswa Praktikum (LKS-praktikum) Materi 

Organisasi Kehidupan  

 

LKS-Praktikum dianalisis secara deskriptif dengan teknik crosscheck 

(pencocokan) dengan data yang diperoleh melalui angket tanggapan 

guru. Lembar penilaian penyusunan LKS-praktikum oleh guru sebagai 

berikut : 

Tabel 11. Lembar Penilaian Penyusunan LKS-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 
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No Aspek yang dinilai Penilaian 

Ya (1) Tidak (0) 

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   

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). 

a. Menghitung persentase skor LKS-praktikum dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

% % 
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Keterangan: % = persentase kemampuan guru dalam menyusun 

LKS-praktikum, n = skor yang diperoleh guru dalam menyusun 

LKS-praktikum, N = skor maksimal dalam menyusun LKS-

praktikum yang dilakukan oleh guru (dimodifikasi dari Trianto, 

2015: 256). 

 

Penilaian LKS-praktikum jika sesuai dengan aspek yang dinilai 

maka mendapat skor 1 dan yang tidak sesuai dengan aspek mendapat 

skor 0. 

 

b. Kriteria penilaian kemampuan guru dalam menyusun LKS-praktikum 

merujuk pada Tabel 6 halaman 41. 

 

6. Biodata Guru IPA 

Biodata guru memuat tentang jenjang pendidikan sarjana yang pernah di 

tempuh, pengalaman mengajar, serta pelatihan yang pernah diikuti. 

Biodata guru IPA merupakan data pendukung dari penelitian ini serta 

memperkuat deskripsi data yang berasal dari angket dan wawancara 

(terlampir). 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

 

 

A. Simpulan 
 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di kecamatan 

Langkapura tahun pelajaran 2016/2017 adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan oleh guru dan siswa 

mendapat kriteria sangat baik. Tahapan pelaksanaan praktikum yang 

dilaksanakan oleh guru dan siswa mendapat kriteria baik.  

2. Permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan praktikum materi 

oragnisasi kehidupan adalah laboratorium di SMP IT Fitrah insani 

belum memadai untuk kegiatan praktikum pembedahan ikan didalam 

ruangan. Selain itu, alat yang digunakan untuk kegiatan praktikum 

materi organisasi kehidupan ada yang belum tersedia di laboratorium. 

Seperti alat bedah, mikroskop cahaya, medium, dan kloroform. 
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B. Saran 
 

 

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai berikut. 

1. Peneliti harus mempunyai wawasan alat yang dibutuhkan untuk 

kegiatan praktikum agar tidak kesulitan dalam mencatat permasalahan 

praktikum. 

2. Guru harus bisa bertindak sebagai fasilitator dan menilai aktivitas 

siswa, sehingga kegiatan yang dilakukan siswa tidak sia-sia. 

3. Sekolah harus menyediakan dalam segi ruangan laboratorium dan 

alat-alatnya untuk keberlangsungan pelaksanaan praktikum. 
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