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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PRAKTIKUM DAN PERMASALAHANNYA

PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN  DI SMP

(Studi Deskriptif Pelaksanaan Praktikum se-Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

ATIKAH NUR AZIZAH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan permasalahan yang

terjadi dalam pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII

se-Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan

desain riset eksploratori. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive

sampling. Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari angket,

wawancara, foto atau video, lembar observasi permasalahan praktikum, lembar

observasi tahapan pelaksanaan praktikum, perangkat pembelajaran seperti Lembar

Kerja Siswa-praktikum/Lembar Kerja Peserta Didik-praktikum (LKS-

praktikum/LKPD-praktikum) dan biodata guru IPA. Data penelitian ini dianalisis

secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari angket guru  pada aspek pelaksanaan,

motivasi guru, dan penilaian hasil laporan praktikum memiliki kriteria sangat baik.

Angket siswa pada aspek pelaksanaan, motivasi siswa, dan pembuatan laporan hasil
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praktikum memiliki kriteria sangat baik. Tahapan pelaksanaan praktikum pada tahap

persiapan, pelaksanaan dan penutup memiliki kriteria baik, dan pembuatan LKS oleh

guru memiliki kriteria baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

praktikum materi organisasi kehidupan memiliki kriteria sangat baik.

Kata kunci: organisasi kehidupan, pelaksanaan praktikum, permasalahan praktikum
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 17)  

adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik, dan 

mempelajari gejala-gejala alam. Melalui pendidikan IPA diharapkan siswa 

dapat mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. IPA  diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah yang dapat 

diidentifikasikan. 

 

 Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga dan 

memelihara kelestarian lingkungan. Pada tingkat SMP diharapkan ada 

penekanan pembelajaran SALINGTEMAS (Sains, Lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) secara terpadu yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk 

merancang dan membuat suatu karya  melalui penerapan konsep IPA dan 

kompetensi ilmiah secara bijaksana (BSNP,2006: 2). Menurut Sapriati (2006: 

2) pembelajaran IPA memiliki banyak cakupan salah satunya adalah  pelajaran 

biologi yang membahas tentang makhluk hidup, alam, pengaruh alam 

terhadap makhluk hidup dan lingkungan serta diajarkan untuk menambah  

informasi, mengembangkan cara berpikir,  penerapan prinsip, dan membentuk 



2 
 

sikap, serta mengembangkan kemampuan mengingat, mereorganisasi,  

meneliti, dan melakukan percobaan.  

 

Pembelajaran IPA khususnya biologi dibutuhkan suatu kegiatan yang 

melibatkan siswa dalam memecahkan suatu masalah, karena tidak semua 

materi pelajaran yang disajikan dapat dimengerti siswa jika hanya 

disampaikan melalui metode ceramah. Ada beberapa materi yang 

membutuhkan pengamatan, dengan tujuan siswa dapat lebih memahami 

materi tersebut. Praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA, sehingga IPA disebut dengan experimental science. Hal itu 

sejalan dengan pendapat Sagala (2005:220) yang menjelaskan bahwa proses 

belajar mengajar dengan praktikum ini berarti siswa diberi kesempatan untuk 

mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan 

atau proses sesuatu. 

 

Praktikum yang ideal harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana 

yang sesuai, agar dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan prasarana yang 

harus ada, baik tingkat SMP maupun SMA menurut Permendikbud No. 23 

Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) disetiap SMP harus 

tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang 

cukup untuk siswa dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk 

mendemonstrasikan dan eksperimen percobaan.  

 

Pelaksanaan praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di alam 

sekitar. Pelaksanaan praktikum di laboratorium akan efektif jika memper-
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hatikan ketersediaan peralatan laboratorium yang cukup untuk semua siswa, 

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

memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam menggunakan alat 

dan bahan. Sedangkan pelaksanaan praktikum di alam sekitar akan efektif 

jika guru mampu menentukan tujuan pembelajaran IPA yang akan dicapai, 

menentukan tempat yang sesuai, menyediakan alat dan bahan yang 

dibutuhkan, dan menentukan waktu pelaksanaan praktikum (Wisudawati dan 

Sulistyowati,2015: 156). 

Peran guru Biologi sangat penting dalam pembelajaran karena selain berperan 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa guru juga dituntut memberikan 

pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi siswa. Peran 

seorang guru menurut Wisnudawati dan Sulistyowati (2015: 11) dalam 

melaksanakan srategi pembelajaran IPA yang baik adalah sebagai sumber 

belajar, fasilitator, pengelola, demosntrator, pembimbing, motivator, 

evaluator, dan katalisator dalam pembelajaran, serta pengontrol konsep IPA 

yang dipahami siswa. 

Hasil observasi yang telah dilakukan saat penelitian pendahuluan dibeberapa 

SMP di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa 

keterlaksanaan kegiatan praktikum IPA materi Biologi pada kelas VII masih 

jarang dilakukan. Di SMP di Kecamatan Kedaton hanya beberapa sekolah 

saja yang rutin melakukan kegiatan praktikum IPA khususnya materi 

Biologi.Pencapaian tujuan pembelajaran masih banyak dari beberapa sekolah 

yang ada di Kecamatan Kedaton hanya dilakukan di dalam kelas dengan 

menggunakan metode konvensional serta pemberian tugas sedangkan pada 
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materi tersebut dituntut untuk dipraktikkan kegiatan praktikum ini masih 

rendah dilakukan karena ada banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan praktikum.  

 

Informasi yang diperoleh dari observasi pendahuluan memperlihatkan guru 

Biologi yang ada di beberapa SMP yang ada di Kecamatan Kedaton untuk 

praktikum Biologi materi organisasi kehidupan masih jarang dilakukan. Hal 

ini dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan praktikum. 

Kendala yang berkaitan dengan tidak keterlaksanaannya praktikum 

diantaranya adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Kegiatan 

praktikum tidak dilakukan juga karena keterbatasan alat dan bahan yang ada 

di laboratorim dan keterbatasan buku penuntun praktikum. Hal ini membuat 

guru menjadi terhambat untuk melakukan kegiatan praktikum. Pernyataan 

tersebut didukung oleh pendapat siswa dari masing-masing sekolah yang 

menyatakan bahwa pembelajaran IPA yang dilaksanakan pada dasarnya 

jarang menggunakan praktikum. 

 

Hasil dari observasi pendahuluan menurut siswa, praktikum membantu 

mereka dalam memahami materi Biologi yang dijelaskan oleh guru. Menurut 

mereka pembelajaran praktikum sangat menyenangkan karena dapat 

mengetahui apa yang belum diketahui oleh siswa. Hal tersebut dapat 

memberikan pengalaman baru kepada siswa, pengalaman praktikum yang 

menyenangkan dapat memotivasi siswa untuk lebih bersemangat mengikuti 

pembelajaran IPA dan mudah mengerti materi Biologi yang disampaikan oleh 

guru. 
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Observasi pendahuluan yang dilakukan di SMP Kecamatan Kedaton Kota 

Madya Bandar Lampung terdapat beberapa guru mengajar materi yang tidak 

sesuai dengan lulusannya. Guru lulusan pendidikan Fisika mengajar kelas VII 

dengan materi Biologi, bahkan ada guru lulusan  pendidikan Bahasa Inggris 

harus mengajar kelas VII materi Biologi. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya guru IPA khususnya lulusan pendidikan Biologi yang terdapat di 

sekolah tersebut sehingga guru yang bukan lulusannya harus mengajar mata 

pelajaran tersebut. Ketidaksesuaian profil guru ini juga menjadi permasalahan 

dalam pelaksanaan kegiatan praktikum di sekolah. 

 

Penelitian yang terkait sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya antara lain: (1) 

Atnur, Lufri, dan Sumarmin (2014: 2) bahwa Perencanaan kegiatan 

praktikum yang dilakukan oleh guru IPA biologi kelas VII SMP termasuk 

kriteria sedang dari segi kesesuaian RPP dengan Kurikulum, yaitu dengan 

nilai rata-rata 67%. Kekurangan dalam perencanaan kegiatan praktikum 

adalah belum adanya guru mempersiapkan RPP khusus untuk kegiatan 

praktikum, (2) Rezeki dan Hasrudin (2012:31) bahwa frekuensi pelaksanaan 

praktikum Biologi selama semester ganjil kelas XI di SMA Negeri se-

Kabupaten Karo masih sangat rendah sebagaimana dituntut dalam KTSP. 

Dari 20 jenis praktikum Biologi pelaksanaan praktikum paling tinggi hanya 

55% saja dan paling rendah 10%. Jika dirata-rata pelaksanaan praktikum 

Biologi di SMA Negeri se-Kabupaten Karo hanya berkisar 30% yang 

tergolong dalam kategori tidak baik, (3) Litasari, Setiati, dan Lina (2014: 8) 

bahwa guru dari sebelas SMAN di Kabupaten Semarang telah mengadakan 

praktikum Biologi kelas XI selama semester genap tahun pelajaran 
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2012/2013, materi sistem pencernaan (90,91%), materi sistem pernapasan 

(72,72%), materi sistem ekskresi (72,72%), materi sistem regulasi (72,72%), 

materi ssitem reproduksi (54,54%), dan materi sistem imun (18,18%). Guru 

dan siswa memberikan tanggapan positif mengenai penerapan pembelajaran 

Biologi berbasis laboratorium 

Berdasarkan uraian di atas pembelajaran ideal masih belum terlaksana dengan 

baik, maka dilakukan penelitian ini  dengan judul “Analisis Pelaksanaan 

Praktikum dan Permasalahannya Pada Materi Organisasi Kehidupan di SMP 

(Studi Deskriptif Pelaksanaan Praktikum se-Kecamatan Kedaton Kotamadya 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)”. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di 

SMP kelas VII se-Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan 

Kedaton Kota Madya Bandar Lampung? 
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C. Tujuan 

 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis: 

1. Pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan di SMP kelas 

VII se-Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung. 

2. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan Kedaton  

Kotamadya Bandar Lampung. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti:  

Memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal sebagai calon guru biologi 

yang profesional dalam pelaksanaan praktikum dan  permasalahan yang 

ada dalam pelaksanaan praktikum. 

2. Bagi guru: 

Memberikan gambaran mengenai analisis pelaksanaan praktikum, dan 

permasalahan yang ada dalam pelaksanaan praktikum sehingga dapat 

dijadikan evaluasi untuk meningkat pembelajaran IPA khususnya materi 

biologi pada siswa. 

3. Bagi sekolah: 

Memberikan informasi mengenai pelaksanaan praktikum pada 

pembelajaran Biologi. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Guna menghindari kesalahpahaman pada permasalahan yang akan dibahas 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Analisis pelaksanaan praktikum merupakan kegiatan untuk 

penyelidikan suatu objek tertentu secara sistematis, yang bertujuan 

melatih kompetensi tertentu dengan menggunakan fasilitas 

laboratorium ataupun diluar laboratorium. Pelaksanaan praktikum yang 

akan diamati dalam kegiatan praktikum IPA materi organisasi 

kehidupan di kelas VII antara lain: (1) pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan oleh guru dan siswa; (2) motivasi guru dan 

siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan; (3) evaluasi laporan hasil praktikum pada materi organisasi 

kehidupan oleh guru; dan (4) pembuatan laporan hasil praktikum pada 

materi organisasi kehidupan oleh siswa. 

2. Permasalahan praktikum merupakan hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan praktikum sehingga praktikum tidak sepenuhnya berjalan 

dengan optimal. Permasalahan praktikum yang 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; (4) ketersediaan LKS-praktikum/LKPD-

praktikum materi organisasi kehidupan. 



9 
 

3. Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek dalam penelitian. 

Subjekdalam penelitian ini adalah seluruh guru IPA kelas VII di SMP 

se-Kecamatan Kedaton Kota Madya Bandar Lampung.  

 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Pelaksanaan pembelajaran biologi tidak hanya diharapkan mampu menguasai 

fakta-fakta, konsep-konsep maupun prinsip-prinsip saja melainkan 

merupakan suatu proses penemuan, sehingga dalam mengembangkan 

pembelajaran biologi dikelas seharusnya ada keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksinya 

dalam lingkungan. Mata pelajaran Biologi merupakan kelompok IPA yaitu: 

produk, proses, sikap, dan teknologi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari 

proses tersebut, pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiri 

ilmiah (scientific inquiry).  

 

Pembelajaran biologi tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas tetapi bisa 

dilakukan di laboratorium ataupun di alam. Kemampuan memecahkan 

masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif merupakan hakekat tujuan 

pendidikan dan menjadi kebutuhan bagi siswa untuk menghadapi 

dunia.Pelaksanaan praktikum Biologi membantu siswa untuk berpikir kritis 

dalam menganalisis fakta yang ada. Setelah melaksanakan praktikum, siswa 

diharapkan mampu menemukan konsep dan prinsip yang sudah dipelajari, 

sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. 
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Praktikum yang ideal harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana 

yang sesuai, agar praktikum yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. 

Praktikum yang ideal memiliki aspek, aspek tersebut ditinjau dari guru dan 

siswa dalam pelaksanaan praktikum yang sedang berlangsung. 

 

Guru berperan penting dalam pelaksanaan praktikum, guru dapat 

membimbing siswa agar pelaksanaan praktikum berjalan dengan baik. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan, 

penelitian ini melakukan analisis pelaksanaan praktikum dengan 

menggunakan 3 (tiga) aspek yaitu: (1) Pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan oleh guru,pelaksanaan ini dapat dilihat dari guru 

menyiapkan alat dan bahan,menyiapkan perangkat pembelajaran, dan 

mengatur waktu pelaksanaan praktikum; (2)Motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan, hal ini dapat dilihat 

dari keinginan guru dalam melaksanakan praktikum dan kesiapan guru dalam 

pelaksanaan praktikum; (3) Evaluasi laporan hasil praktikum pada materi 

organisasi kehidupan oleh guru, dalam aspek ini guru dapat dilihat dari 

pembuatan penilaian untuk evaluasi laporan dari siswa. 

 

Dalam pelaksanaan praktikum siswa berperan sebagai subjek yang 

melakukan praktikum. Oleh karena itu pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan, penelitian ini melakukan analisis pelaksanaan 

praktikum dengan menggunakan3 (tiga) aspek yaitu: (1) Pelaksanaan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan oleh siswa,aspek ini dilihat 

untuk mengetahui pelaksanaan praktikum IPA-Biologi;(2) Motivasi siswa 
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terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan, dapat 

dilihat dari keinginan siswa dalam pelaksanaan praktikum, kesiapan siswa, 

dan rasa ingin tahu dari siswa saat pelaksanaan praktikum; (3) Pembuatan 

laporan hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan oleh siswa, dapat 

dilihat dari pembuatan laporan praktikum. 

 

Data yang diperoleh dari perangkat penelitian tersebut kemudian akan 

dianalisis. Analisis dilakukan berdasarkan aspek yang terdapat dalam 

perangkat penelitian, sehingga diperoleh gambaran akhir mengenai 

ketercapaian pelaksanaan praktikum dan permasalahan yang ada saat 

pelaksanaan praktikum. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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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 Siswa 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran IPA 

 

 

 

IPA merupakan sekumpulan pengetahuan yang biasa terjadi di lingkungan 

sehari-hari dan sekumpulan konsep serta bagan konsep dalam kehidupan. 

Belajar tentang kehidupan merupakan bagian pembelajaran dalam proses 

alam dan sekitarnya. Sebagai suatu proses, IPA merupakan proses yang 

dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan dan 

mengembangkan produk – produk IPA, serta sebagai aplikasi, teori-teori 

IPA akan melahirkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi 

kehidupan. Secara umum IPA meliputi tiga bidang ilmu dasar, yaitu 

biologi, fisika, dan kimia (Trianto, 2010: 140). 

 

Definisi tentang IPA telah banyak dikemukakan, antara lain menurut 

Supriyadi (2010: 2), para ilmuwan sepakat bahwa IPA adalah suatu bentuk 

metode yang berpangkal pada pembuktian hipotesa. Sebagian filosof  

menyatakan bahwa pada hakikatnya IPA adalah jalan untuk mendapatkan 

kebenaran dari apa yang telah kita ketahui. Menurut Depdiknas (2006: 4), 

IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,  

sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 
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berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

 

IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh tidak hanya produk 

saja tetapi juga mencakup pengetahuan seperti keterampilan dalam hal 

melaksanakan penyelidikan ilmiah. Proses ilmiah yang dimaksud melalui 

pengamatan, eksperimen, dan analisis yang bersifat rasional. Sedangkan 

sikap ilmiah misalnya objektif dan jujur dalam mengumpulkan data yang 

diperoleh. Dengan menggunakan proses dan sikap ilmiah itu IPA 

memperoleh penemuan-penemuan atau produk yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, dan teori (Sulistyanto, 2008: 7). 

 

Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi siswa menjadi kompetensi. 

Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada orang yang 

membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Sagala, 2011: 62) 

pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. 

 

Pembelajaran menurut Hamalik (2002: 171), dikatakan efektif jika 

memberikan kesempatan belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya 

kepada siswa untuk belajar. Pembelajaran menyediakan kesempatan 

belajar sendiri dan beraktivitas seluas-luasnya diharapkan siswa dapat 

mengembangkan potensinya dengan baik 
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Pembelajaran IPA termasuk dalam taksonomi Bloom bahwa pembelajaran 

dapat memberikan pengetahuan (kognitif). Disamping itu, pembelajaran 

IPA dapat memberikan sebuah keterampilan (psikomotorik), kemampuan 

sikap ilmiah (afektif), pemahaman, kebiasaan, dan apresiasi. Di dalam 

mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang dapat 

membedakannya dengan pembelajaran lain (Trianto, 2010: 142).  

 

Pembelajaran IPA menurut Puskur Balitbang Depdiknas (2007: 7) 

dilaksanakan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain: (1)  

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang 

disajikan terpisah-pisah dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar 

memungkinkan adanya tumpang tindih dan pengulangan, sehingga 

membutuhkan waktu dan energi yang lebih bayak, dan membosankan bagi 

peserta didik; (2) Meningkatkan minat dan motivasi. Pembelajaran IPA 

dapat mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal, 

menerima, menyerap dan memahami keterkaitan atau hubungan antar 

konsep pengetahuan dan nilai atau tindakan yang termuat dalam tema 

tersebut; (3) Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. Model 

pembelajaran IPA Terpadu dapat menghemat waktu, tenaga, sarana serta 

biaya karena pembelajaran beberapa kompetensi dasar dapat diajarkan 

sekaligus.  

 

Hasil belajar IPA yang dicapai oleh peserta didik menurut Hayat dan 

Yusuf (dalam Wisudawati dan Sulistyowati, 2015: 11) di Indonesia yang 

tergolong rendah dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu karakteristik siswa 
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dan keluarga, kemampuan membaca, motivasi belajar, minat dan konsep 

diri, strategi belajar, tingkat kehadiran dan rasa memiliki. Faktor yang 

sangat penting adalah lingkungan belajar siswa dalam bentuk strategi yang 

diciptakan guru untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki 

siswa dalam mempelajari IPA, dan menggunakan konsep IPA tersebut 

dalam memahami lingkungan. 

 

Peran seorang guru menurut Wisnudawati dan Sulistyowati (2015: 11) 

dalam melaksanakan srategi pembelajaran IPA yang baik adalah sebagai 

sumber belajar, fasilitator, pengelola, demosntrator, pembimbing, 

motivator, evaluator, dan katalisator dalam pembelajaran, serta pengontrol 

konsep IPA yang dipahami siswa. Jika peran tersebut dilaksanakan dengan 

baik maka akan mengarah pada mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, serta gembira dan berbobot (pendekatan 

PAIKEM Gembrot). Kemampuan menerapkan pendekatan PAIKEM 

Gembrot tersebut memerlukan penguasaan model-model pembelajaran 

yang memadai. 

 

 

B. Metode Praktikum 

 

 

Praktikum adalah pengalaman belajar dimana siswa berinteraksi dengan 

materi atau dengan sumber data sekunder untuk mengamati dan 

memahami materi. Metode praktikum adalah cara penyajian pelajaran 

dengan menggunakan percobaan. Dalam pelaksanaan metode ini siswa 

melakukan kegiatan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan, 
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melibatkan pembanding 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, mengembangkan sikap ilmiah, dan hasil belajar akan 

bertahan lebih lama dalam ingatan siswa Rustaman (dalam Kholid, 

Setiawan dan Fitrijaya, 2011: 11). 

 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran IPA khususnya Biologi, sehingga IPA disebut dengan 

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

yang menjelaskan bahwa proses belajar mengajar dengan praktikum ini 

berarti siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti 

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

kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

 

Pembelajaran IPA dengan praktikum, peserta didik dapat memiliki banyak 

pengalaman, baik berupa  pengamatan langsung atau bahkan melakukan 

percobaan sendiri dengan objek tertentu.Tidak diragukan lagi bahwa 

melalui pengalaman langsung (first-hand experiences), peserta didik dapat 

belajar lebih mudah dibandingkan dengan belajar melalui sumber 

sekunder, misalnya buku. Anak belajar dengan pola inactive melalui 

perbuatan (learning by doing) akan dapat mentrasnfer ilmu pengetahuan 

yang dimilikinya pada berbagai situasi (Tresna, 1998: 17). 
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Pelaksanaan praktikum dalam pembelajaran IPA dapat dilaksanakan di 

laboratorium maupun di alam sekitar. Pelaksanaan praktikum di 

laboratorium akan efektif jika memperhatikan ketersediaan peralatan 

laboratorium yang cukup untuk semua siswa, bahan-bahan yang 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 harus memiliki kualitas yang baik. Sedangkan 

pelaksanaan praktikum di alam sekitar akan efektif jika guru mampu 

menentukan tujuan pembelajaran IPA yang akan dicapai, menetukan 

tempat yang sesuai, menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan 

menentukan waktu pelaksanaan praktikum (Wisudawati dan Sulistyowati, 

2015: 156). 

 

Ada empat alasan yang menguatkan peran laboratorium dalam 

pembelajaran di sekolah menurut Rustaman (2005: 136-138), yaitu: (a) 

praktikum membangkitkan motivasi belajar IPA; (b) praktikum 

mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen; (c) 

praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah; dan (d) praktikum 

menunjang materi pelajaran. Beberapa alat-alat laboratorium yang 

canggih, dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat 

berfungsi dengan baik, jika tidak didukung oleh adanya manajemen 

laboratorium yang baik. 

 

Ciri dari pembelajaran biologi adalah adanya kegiatan praktikum baik di 

laboratorium maupun di alam. Banyak konsep biologi yang kompleks 
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sehingga diperlukan suatu kegiatan untuk memudahkan siswa dalam 

memahami konsep tersebut. Kegiatan praktikum sangat sesuai untuk 

memfasilitasi siswa belajar melalui pengalaman langsung. Praktikum 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan gambaran 

dalam keadaan yang nyata tentang apa yang diperoleh dalam teori dan 

terjadi kontak inderawi. Selain itu, dalam kegiatan praktikum siswa tidak 

sekedar mengamati secara langsung tetapi harus menghayati, terlibat 

langsung dalam perbuatan dan bertanggungjawab terhadap hasilnya 

(Hastuti, 2013: 4). 

 

Pada pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran, ada langkah-

langkah yang perlu dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai 

dengan baik. Menurut Djajadisastra (dalam Anggraini, 2012: 2-22) ada 

tiga langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu langkah persiapan, langkah 

pelaksanaan, dan tindak lanjut metode praktikum. Langkah persiapan 

diperlukan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan atau kegagalan-

kegagalan yang dapat muncul. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam 

langkah persiapan antara lain menetapkan judul dan tujuan praktikum, 

mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mempersiapkan tempat 

praktikum, mempertimbangkan jumlah siswa dengan jumlah alat yang 

tersedia dan kapasitas tempat praktikum, mempersiapkan tata tertib dan 

disiplin selama praktikum, serta membuat petunjuk dan langkah-langkah 

praktikum. 
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Langkah-langkah pelaksanaan dalam praktikum menurut Hamalik (1990: 

220) yaitu: 

a.  Susunlah suatu rencana dan persiapan secara seksama dan rinci. 

b.  Latihlah para siswa melakukan praktik secara teliti, rapi, efisien dan 

dipahami oleh siswa. 

c.  Berikan bimbingan secara kontinu, terarah sesuai dengan kebutuhan 

dan masalah yang dihadapi oleh siswa. 

d.  Lakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dan keberhasilan 

praktikum itu 

 

Ada tiga bentuk praktikum di sekolah menurut Rustaman (dalam 

Munandar, 2016: 6) yaitu: (1) latihan,bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dasar, seperti menggunakan indera mata untuk melakukan 

observasi mikrokospik, bekerja secara aman di laboratorium, menggunkan 

peralatan dengan tepat, dan melaksanakan praktikum dengan benar; (2) 

penyelidikan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah. Siswa bekerja seperti ilmuwan, emngidentifikasi masalah, 

memecahkan masalah, merancang cara terbaik untuk memecahkan 

masalah, menerapkannya dalam kegiatan praktikum, menganalisis dan 

mengevaluasi hasilnya; (3) pengalaman belajar, bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman materi pelajaran.  

 

Praktikum yang dilakukan di sekolah memiliki tujuan dan manfaat bagi 

perkembangan siswa yang melaksanakannya. Menurut Munandar (2016: 

5) praktikum IPA di sekolah memiliki tujuan yaitu: (1) melatih 
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keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan siswa; (2) memberi 

keempatan untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya secara nyatadalam praktik; (3) 

membuktikan sesuatu secarailmiah; dan (4) menghargai ilmu dan 

keterampilan yang dimiliki. Sedangkan manfaat pelaksanaan praktikum di 

sekolah yaitu: (1) mengembangkan motivasi belajar; dan (2) 

mengembangkan keterampilan dasar eksperimen  

 

Kegiatan praktikum selain memiliki tujuan tentu memberikan banyak 

manfaat bagi siswa yang melaksanakannya, meskipun masih banyak 

kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan praktikum. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Dewi, Sunariyati, dan 

Neneng (2016: 23) bahwa dalam melaksanakan praktikum siswa masih 

memiliki banyak kendala diantaranya; (1) Fasilitas laboratorium tidak 

lengkap; (2) dukungan sekolah terhadap kegiatan praktikum yang rendah; 

(3) tidak ada jadwal khusus untuk pelaksanaan praktikum. 

 

Metode praktikum menurut Sudirman (1992: 163) adalah cara penyajian 

pelajaran kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Hal ini didukung pula oleh 

Sagala  (2005: 220) yang menjelaskan proses belajar mengajar dengan 

metode praktikum berarti siswa diberi kesempatan untuk mengalami 

sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisi, 

membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu. 
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Metode praktikum, membantu siswa dalam pelaksanaan praktikum yang 

memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk menemukan fakta-fakta dalam 

suatu teori dan menumbuhkan keterampilan pada diri siswa. Metode 

praktikum mengajarkan siswa untuk dapat bekerja mandiri dalam 

penggunaan alat, hal ini dikemukakan oleh Aqib (2013: 114), kegiatan 

praktik menggunakan alat-alat tertentu sehingga dapat melatih 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat-alat yang telah diberikan 

kepadanya serta hasil yang dicapai mereka.Keterampilan siswa dalam 

penggunaan alat di dalam maupun di luar laboratorium dapat membantu 

mempercepat kegiatan praktikum.  

 

Dalam pelaksanaan praktikum dibutuhkan perangkat pembelajaran yang 

dapat digunkan oleh siswa agar siswa mudah untuk memahami hasil 

praktikum,perangkat pembelajaran dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru ucapkan melalui kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan 

dapat dikonkretkan dengan kehadiran media (Djamarah dan Zain, 

2006:120). Salah satunya adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS dapat 

berupa pemahaman siswa yang digunakan untuk melakukan penyelidikan 

atau pemecahan masalah. LKS dapat berupa pemahaman untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau  

demonstrasi (Trianto, 2007:73) 

 

LKS terdiri dari komponen-komponen yang dapat membantu siswa dan 

guru dalam menggunakan LKS tersebut. Widyantini (2013: 3) menyatakan 
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bahwa struktur lembar kegiatan siswa secara umum terdiri dari judul 

lembar kegiatan 13 siswa, mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai,indikator yang akan dicapai oleh 

siswa, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-langkah kerja serta 

penilaian. Beberapa komponen LKS tersebut didukung oleh pendapat 

Suyanto, Paidi, dan Wilujeng (2011: 3). Meskipun tidak sama persis, 

komponen LKS meliputi: (1) Nomor LKS; (2) Judul kegiatan; (3) Tujuan; 

(4) Alat dan bahan; (5) Prosedur kerja; (6) Tabel data; (7) Bahan diskusi. 

 

Pelaksanaan praktikum tentunya memerlukan penilaian untuk mengukur 

sejauh mana tujuan pembelajaran yang dilakukan telah tercapai. Penilaian 

dalam kegiatan praktikum yaitu penilaian kinerja yang memadukan produk 

dan kinerja, berupa penilaian kemampuan bereksperimen atau meneliti 

(Abidin, 2016: 242). 

 

Penilaian siswa dalam melakukan praktikum di laboratorium diperlukan 

format penilaian unjuk kerja yang mencakup aspek-aspek sesuai dengan 

tuntutan kurikulum misalnya: mempersiapkan alat ukur, memasang atau 

merangkai alat, membaca hasil pengukuran, menuliskan data,menganalisis 

data, menyusun laporan dan sebagainya. Penilaian kinerja yang diterapkan 

dalam proses pembelajaran dapat mendorong siswa untuk menampilkan 

diri sebaik mungkin untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Siswa 

yang semula pasif, dituntut aktif dalam belajar karena seluruh aktivitas 

dalam pembelajaran dinilai oleh guru, sehingga secara tidak langsung 

penerapan penilaian kinerja dalam pembelajaran dapat mendorong 
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keaktifan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran tersebut (Uno 

dan Satria, 2012: 34) 

 

Assesment sering disebut sebagai salah satu bentuk penilaian, sedangkan 

penilaian merupakan salah satu komponen dalam evaluasi. Ruang lingkup 

assesment  sangat luas dibandingkan dengan evaluasi. Tindakan suatu 

pengukuran yang bersifat kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif 

adalah merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 

assesment (Uno dan Satria, 2012: 2). 

 

Menurut hasil penelitian Keyser dan Howell (2008: 9) bahwa dalam dunia 

pendidikan banyak negara-negara yang menggunakan penilaian kinerja 

dalam pembelajaran. Dalam menanggapi gerakan pendidikan K-12 guru 

telah mengidentifikasi beberapa solusi untuk masalah yang efisiensi 

dengan membuat rubrik dan penilaian untuk hasil belajar siswa. Negara-

negara ini juga telah mempublikasikan beberapa keberhasilan mereka 

dalam menggunakan penilaian kinerja pada pembelajaran praktikum. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap bulan Februari – Maret  di 

SMP se-Kecamatan Kedaton, Kotamadya Bandar Lampung. 

 

 

 

B. Populasi dan Sampel 
 

 

Populasi pada penelitian ini adalah guru IPA kelas VII SMP se-Kecamatan 

Kedaton yang melaksanakan praktikum IPA Biologi berjumlah 4 orang. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah guru IPA kelas VII SMP se-

Kecamatan Kedaton yang melakukan praktikum materi organisasi 

kehidupan yang terdiri dari SMP AL Azhar 3 Bandar Lampung, SMP 

Kristen 5 Bandar Lampung dan SMP Sejahtera Bandar Lampung 

berjumlah 3 orang. Pengambilan sampel digunakan dengan teknik 

purposive sampling, menurut Ali dan Asrori (2014: 247) teknik ini 

digunakan digunakan dalam studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan 

beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh 

bisa lebih representatif. Teknik yang digunakan didasarkan semata-mata 
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atas pertimbangan pelaku riset sesuai dengan maksud dilakukannya riset 

dan tepat digunakan dalam studi kasus dengan pendekatan kualitatif.  

Tabel 1. Persebaran Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Kode Sekolah Sekolah Populasi Sampel Kurikulum 

A 
SMP Al Azhar 3 Bandar 

Lampung 
2 1 KTSP 

B 
SMP Kristen 5 Bandar 

Lampung 
1 1 K2013 

C SMP Sejahtera 1 1 KTSP 

Total 4 3 

 

 

 

C. Desain Penelitian 
 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain riset 

eksploratori digunakan untuk riset awal yang berfungsi untuk menjelaskan 

dan mendefinisikan suatu masalah. Riset bersifat awal tidak untuk mencari 

kesimpulan akhir. Desain ini digunakan untuk survei yang dilakukan oleh 

ahli, studi kasus, analisis data sekunder dan riset yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan praktikum dan 

permasalahannya materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-

Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif 

hanya bersifat mendeskripsikan data yang di peroleh oleh peneliti dengan 

menunjukan fakta yang ada (Jonathan, 2006: 81). 
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D. Prosedur Penelitian 
 

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu prapenelitian dan pelaksanaan 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai 

berikut. 

1. Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah: 

a. Mengumpulkan data seluruh guru IPA SMP yang ada di kecamatan 

Kedaton Kotamadya Bandar Lampung. 

b.  Membuat surat observasi dari sebagai surat pengantar  ke sekolah 

tempat penelitian. 

c.  Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah tempat penelitian 

untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah populasi guru IPA 

kelas VII yang melakukan pelaksanaan praktikum. 

d.  Menentukan jumlah sampel pada setiap sekolah yang diambil dari 

jumlah guru IPA kelas VII. 

e.  Menentukan jumlah perwakilan siswa kelas VII pada setiap 

sekolah dengan teknik two stage cluster random sampling. 

Menurut Nazir (2005: 315) perwakilan siswa dari masing-masing 

sekolah akan diambil dengan persentase 30% siswa untuk mengisi 

angket dan 10% siswa untuk wawancara. Persentase jumlah siswa 

yang diwawancara diambil dari persentase jumlah siswa yang 

mengisi angket. Siswa yang mengisi angket dengan persentase 30% 

yaitu berjumlah 125 siswa (80 siswa SMP Al Azhar 3 Bandar 

Lampung, 15 siswa SMP Kristen 5 Bandar Lampung dan 30 siswa 
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SMP Sejahtera)  untuk mengisi angket dan 10% yaitu berjumlah 12 

siswa( 8 siswa SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung, 2 siswa SMP 

Kristen 5 Bandar Lampung dan 2 siswa SMP Sejahtera) untuk 

wawancara. 

f.  Membuat kisi-kisi intrumen angket tanggapan guru dan siswa serta 

wawancara kepada guru dan siswa mengenai pelaksanaan 

praktikum dan permasalahannya pada materi organisasi kehidupan. 

g. .Membuat instrumen penelitian berupa pertanyaan untuk angket 

tanggapan guru dan siswa, serta wawancara pada guru dan siswa 

tentang pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam beberapa 

langkah, sebagai berikut: 

a. Mengamati pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan 

yang sedang berlangsung sesuai Tabel 14 pada halaman 50. 

b. Mengamati permasalahan yang terjadi saat praktikum materi 

Organisasi Kehidupan dilaksanakan menggunakan lembar obsevasi  

sesuai Lampiran 6 halaman 124. 

c. Mendokumentasikan kegiatan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam bentuk foto. 

d. Memberikan instrumen berupa angket tentang pelaksanaan 

praktikum kepada guru sampel sebanyak 3 guru  dan perwakilan 

siswa kelas VII  sebanyak 125 siswa yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 
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e. Melakukan wawancara kepada guru sampel sebanyak 3 guru dan 

perwakilan siswa sebanyak 5 siswa yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

f. Meminta kepada guru sampel sebanyak 3 guru berupa perangkat 

pembelajaran yaitu LKS/LKPD praktikum 

g. Memberikan kepada 3 guru sampel lembar biodata guru IPA sesuai 

lampiran 5 halaman 118. 

 

 

 

E. Jenis dan Teknik Pengambilan Data 
 

1. Jenis Data 

Data pada penelitian ini adalah data kualitatif mengenai 4 aspek yaitu: (1) 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan; (2) motivasi 

guru dan siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan; (3) evaluasi laporan hasil praktikum pada materi organisasi 

kehidupan oleh guru; dan (4) pembuatan laporan hasil pelaksanaan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan. Jenis data terdiri atas data 

primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di 

sekolah yang dijadikan sampel penelitian yaitu: (1) angket; dan (2) 

wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi yang diambil 

saat observasi di laboratorium IPA, kemudian perangkat pembelajaran 

yaitu Lembar Kerja Siswa praktikum (LKS praktikum/penuntun) materi 

organisasi kehidupan, lembar biodata guru IPA. 
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2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan triangulasi 

instrumen, yaitu penggunaan beberapa instrumen untuk mengumpulkan 

data dalam penelitan. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu: 

a. Angket  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe tertutup. 

Angket tanggapan guru bertujuan untuk mengetahui; (1)  pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (3) evaluasi 

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru, 

sedangkan angket tanggapan siswa bertujuan untuk mengetahui: (1) 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi siswa 

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (3) 

pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh 

siswa. Tabel kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3, sebagai berikut: 

Tabel 2. Kisi-kisi Angket Tanggapan Guru tentang 

Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 

 

N

o 

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 3 

b. Bahan  ajar 23, 18, 27 4, 7, 19 6 3 

c. Tata cara atau 

panduan 

pelaksanaan 

praktikum 

6 24 2 1 

d. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

5, 10 31, 13 4 2 
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N

o 

Aspek yang 

diamati 
Deskripsi Aspek 

Butir Pernyataan 
Total 

soal 
Skor Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

e. Ketersediaan 

alat dan 

bahan 

12, 16 9, 32 4 2 

f. Kesesuaian 

praktikum 

dengan materi 

14, 28 2, 17 4 2 

g. Penilaian 

pelaksanaan 

praktikum 

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

2. 

Motivasi 

guru 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

pada materi 

organisasi 

kehidupan 

h. Keinginan 

dari dalam 

diri guru 

8 2 2 1 

i. Keinginan 

dari dalam 

diri siswa 

4 7 2 1 

j. Keinginan 

dari 

lingkungan 

1, 5 3, 6 4 2 

3. 

Evaluasi 

laporan 

hasil 

praktikum 

pada materi 

organisasi 

kehidupan 

k. Waktu 

pengumpulan 

laporan 

19 13 2 1 

l. Isi laporan 

siswa 
11, 9 6, 16 4 2 

m. Peran guru 

IPA 

 

1, 3, 4, 5, 15 
12, 8, 18, 

17, 20 
10 5 

n. Penulisan 

laporan 
7 14 2 1 

o. Pemahaman 

guru dalam 

pembuatan 

penilaian 

10 2 2 1 

Total 30 30 60 30 

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

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Tanggapan Siswa  

 

N

o. 

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 1 

B. Kemampuan 

guru IPA 
9 14 2 1 

C. Peran guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

2, 11 8,20 4 2 

D. Ketersediaan 

alat dan bahan 3, 13, 15 10, 7, 19 6 3 

E. Kesesuaian 

praktikum 

dengan materi 

ajar 

4, 5 17, 16 4 2 
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N

o. 

Aspek yang 

Diamati 
Deskripsi Aspek 

Butir Pertanyaan 
Total 

soal 
Skor Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negative 

F. Tempat 

pelaksanaan 

praktikum 
6 18 2 1 

2. Motivasi 

siswa 

terhadap 

pelaksanaan 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

G. Keinginan dari 

dalam diri 

siswa 

1, 5 9, 2 4 2 

H. Keinginan dari 

lingkungan  10, 6 3, 12 4 2 

I. Rasa ingin 

tahu siswa 4, 8 14, 13 4 2 

J. Kesiapan siswa 
7, 15 11, 16 4 2 

3. Pembuatan 

laporan 

hasil 

praktikum 

materi 

organisasi 

kehidupan 

K. Pembuatan 

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

L. Penilaian 

laporan 1, 10, 11 1, 8, 14 6 3 

M. Kendala 

pembuatan 

laporan 

15, 16 2, 4 4 2 

Total 26 26 52 26 

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

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada guru sampel dan perwakilan siswa 

sebagai data pendukung terhadap data angket yang diberikan. 

Wawancara kepada guru bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan 

praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi guru terhadap 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (3) evaluasi 

laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh guru, 

sedangkan wawancara kepada siswa bertujuan untuk mengetahui: (1) 

pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; (2) motivasi siswa 

terhadap pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan; dan (3) 

pembuatan laporan hasil praktikum materi organisasi kehidupan oleh 

siswa. 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 Wawancara kepada Guru tentang Pelaksanaan 

Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 

 

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 tentang Pelaksanaan 

Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 

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 
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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). 

 

c. Observasi  

Observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan praktikum pada setiap 

sekolah tempat penelitian. Observasi pelaksanaan praktikum dilihat 

dari 3 tahap yaitu: (1) persiapan praktikum; (2) pelaksanaan 

praktikum; dan (3) penutup praktikum (item pernyataan lembar 

observasi tahapan pelaksanaan praktikum sesuai tabel 9 pada halaman 

42). Pada penelitian ini juga menganalisis permasalahan yang terjadi 

saat pelaksanaan praktikum sedang berlangsung. Observasi ini 

dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan 

praktikum berlangsung, seperti: (1) kelengkapan alat praktikum materi 

organisasi kehidupan; (2) kelengkapan bahan prakikum materi 

organisasi kehidupan; (3) ketepatan waktu pelaksanaan praktikum 

pada materi organisasi kehidupan; (4) Ketersediaan LKS /LKPD-

praktikum materi organisasi kehidupan (item lembar observasi 
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permasalahan pelaksanaan praktikum terlampir 6 halaman 124). Pada 

saat melakukan observasi, peneliti mendokumentasikan hasil 

observasi berupa foto, peneliti melakukan observasi dengan 

melakukan wawancara pada guru dan perwakilan siswa yang ada di 

sekolah tempat penelitian. 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

1. Angket 

Data angket dianalisis secara deskriptif menggunakan model Miles dan 

Huberman dengan pendekatan kualitatif. Berikut ini prosedur teknik 

analisis data angket: 

a. Angket Tanggapan Guru 
 

1. Data angket tanggapan guru terhadap pelaksanaan praktikum 

diperoleh dari guru sampel. Angket tanggapan terhadap 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 

berjumlah 60 pernyataan, berisi 32 pernyataan yang terdiri dari 16 

pernyataan positif dan 16 pernyataan negatif, motivasi guru 

terhadap pelaksanaan praktikum 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 kehidupan yang berisi 20 

pernyataan yang terdiri dari 10 pernyataan positif dan 10 

pernyataan negatif yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif 
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(item pernyataan pada angket tanggapan guru terlampir pada 

lampiran 1 halaman 68). 

2. Menghitung skor angket tanggapan guru 

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 sedangkan 

pernyataan negatif bernilai 0. Skor pada penyataan guru terhadap 

pelaksanaan praktikum pada materi organisasi kehidupan 

berjumlah 16 skor, pada pernyataan guru terhadap motivasi guru 

pelaksanaan praktikum praktikum pada materi organisasi 

kehidupan berjumlah 4 skor, serta skor guru terhadap evaluasi 

laporan hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan 

berjumlah 10. 

3. Menghitung 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 (dimodifikasi dari Trianto, 2015: 

256). 

 

4. Menjelaskan persentase angket untuk mengetahui pelaksanaan 

praktikum oleh guru 

Tabel 6. Kriteria Persentase Angket Tanggapan Guru mengenai 

Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 

 
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 

  Sumber: dimodifikasi dari Widoyoko (2012: 111-115). 
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5. Mentabulasi data pada angket tanggapan guru berdasarkan 

klasifikasi yang dibuat berdasarkan tabel 2, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan angket. 

Tabel 7. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Guru tentang 

Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 
 

Responden 

(Siswa) 

Persentase Deskripsi Aspek (%) 

1 2 3 Dst. 

PP PN PP PN PP PN PP PN 

1 
        

        

2 
        

        

3 
        

        

4 
        

        

Dst.         

Rata-rata         

Kriteria         

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

 

b. Angket Tanggapan Siswa 
 

1. Data angket tanggapan siswa terhadap pelaksanaan praktikum 

diperoleh dari perwakilan siswa. Angket tanggapan siswa 

terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan berjumlah 52 pernyataan berisi 20 pernyataan yang 

terdiri dari 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif, 

motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan berisi 16 pernyataan yang terdiri dari 8 

pernyataan positif dan 8 pernyataan negatif, dan pembuatan 

laporan hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan yang 

berisi 16 pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan positif dan 8  
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pernyataan negatif yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif 

(item pernyataan pada angket tanggapan siswa terlampir pada 

lampiran 2 halaman 80). 

2. Menghitung skor angket tanggapan siswa 

Skor angket pada pernyataan positif bernilai 1 sedangkan 

pernyataan negatif bernilai 0. Skor pada pernyataan siswa 

terhadap pelaksanaan praktikum pada materi organisasi 

kehidupan berjumlah 10 skor, pada pernyataan siswa terhadap 

motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan berjumlah 8 skor, dan skor siswa terhadap 

pembuatan laporan hasil praktikum pada materi organisasi 

kehidupan berjumlah 8. 

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; 

dan % = persentase kegiatan praktikum yang 

dilaksanakan oleh siswa 

(dimodifikasi dari Trianto, 2015: 256). 

 

4. Menjelaskan persentase angket untuk mengetahui pelaksanaan 

praktikum pada siswa, merujuk pada Tabel 6. 

 

5. Mentabulasi data temuan pada angket tanggapan siswa 

berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat, bertujuan untuk 
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memberikan gambaran frekuensi dari setiap jawaban berdasarkan 

pernyataan angket. 

Tabel 8. Tabulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa tentang 

Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi Kehidupan 

 

Responden 

(Siswa) 

Persentase Deskripsi Aspek (%) 

1 2 3 Dst. 

PP PN PP PN PP PN PP PN 

1 
        

        

2 
        

        

3 
        

        

4 
        

        

Dst.         

Rata-rata         

Kriteria         

Sumber : dimodifikasi dari Rahayu dalam Nurmala, 2014: 37 
 

 

 

2. Wawancara 

 

Data wawancara dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik 

crosscheck (pencocokan). Wawancara dilakukan setelah pelaksanaan 

praktikum selesai dilakukan di sekolah. Wawancara berguna untuk 

menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data 

angket. 

a. Wawancara kepada guru 

 

1. Data wawancara kepada guru terdiri dari 27  pertanyaan. 

Penilaian wawancara dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaksanaan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan 17 pertanyaan, 

motivasi guru terhadap pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan 2 pertanyaan, serta evaluasi laporan hasil 
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praktikum pada materi organisasi kehidupan oleh guru 8 

pertanyaan (item pertanyaan terlampir pada lampiran 3 halaman 

92). 

b. Wawancara kepada Siswa 

1. Data wawancara kepada siswa terdiri dari 31 pertanyaan. 

Penilaian wawancara dibagi menjadi 3 bagian yaitu pelaksanaan 

praktikum pada materi organisasi kehidupan 10 pertanyaan, 

motivasi siswa terhadap pelaksanaan praktikum pada materi 

organisasi kehidupan 10 pertanyaan, serta pembuatan laporan 

hasil praktikum pada materi organisasi kehidupan 11 pertanyaan 

(item pertanyaan terlampir pada lampiran 4halaman 106) 

 

 

 

3. Observasi Tahapan Pelaksanaan Praktikum Materi Organisasi 

Kehidupan  
 

Pada observasi pelaksanaan praktikum  menggunakan lembar observasi 

yang berisi tentang aspek-aspek tahapan pelaksanaan praktikum. Observasi 

dilakukan secara langsung pada saat pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan sedang dilakukan di sekolah yang dijadikan sampel 

penelitian. Pelaksanaan praktikum ini diamati dengan  melihat kurikulum 

yang berlaku di sekolah yang dijadikan sampel penelitian. 
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a. Lembar observasi tahapan pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan  

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 
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No. Tahapan Langkah-langkah 
Terlaksana 

(1) 

Tidak 

(0) 

M. Guru melakukan 

observasi untuk menilai 

pelaksanaan praktikum 

yang dilakukan siswa 

  

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 = 20 

%  
 

 
     % 
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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). 

 

c. Kriteria penilaian tahapan pelaksanaan praktikum materi organisasi 

kehidupan oleh guru dan siswa. 

   Tabel 10. Kriteria penilaian tahapan pelaksanaan praktikum materi 

organisasi kehidupan oleh guru dan siswa 

 
No. Kriteria Persentase (%) 

1. Sangat baik 81 – 100 

2. Baik 61 – 80 

3. Cukup baik 41 – 60 

4. Kurang baik 21– 40 

5. Sangat kurang baik 0-21  

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

 

 

 

4. Lembar Observasi Permasalahan Praktikum pada Materi Organisasi 

Kehidupan  

 

Permasalahan praktikum materi Organisasi Kehidupan  yang dihadapi oleh 

guru, yaitu: (1) kelengkapan alat praktikum materi organisasi kehidupan, 

(2) kelengkapan bahan prakikum materi organisasi kehidupan, (3) 

ketersediaan waktu pelaksanaan praktikum yang pada materi organisasi 

kehidupan, (4) ketersediaan LKS-praktikum/LKPD-praktikum materi 

organisasi kehidupan (item lembar observasi permasalahan pelaksanaan 

praktikum terlampir 6 halaman 124) 

 

 

 

5. Lembar Kerja Siswa Praktikum (LKS-praktikum) / LKPD-

Praktikum 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) digunakan sebagai latihan pembelajaran untuk 

siswa  sekaligus sebagai standar dalam menentukan keberhasilan 
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kompetensi dasar yang ingin dicapai. Lembar kerja dibuat dengan 

menggunakan pendekatan proses belajar yang diharapkan peserta didik 

mau dan mampu untuk mengerjakannya. LKS/LKPD-praktikum ini 

dianalisis secara deskriptif dengan teknik crosscheck (pencocokan). 

a. Lembar penilaian penyusunan LKS-praktikum/LKPD-praktikum oleh 

guru 

Tabel 11. 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   

c. Menggunakan variasi jenis dan ukuran font 

secara serasi 

  

Jumlah  
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No Aspek yang dinilai Penilaian 

Ya (1) Tidak (0) 

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/LKPD-praktikum dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Penilaian LKS-praktikum/LKPD-praktikum jika sesuai dengan aspek 

yang dinilai maka mendapat skor 1 dan yang tidak sesuai dengan 

aspek mendapat skor 0. 

%  
 

 
     % 

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). 

 

b. Kriteria penilaian kemampuan guru dalam menyusun LKS /LKPD-

praktikum, merujuk pada Tabel 10.  
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6. Biodata Guru IPA 
 

Biodata guru IPA yang dianalisis secara deskriptif, memuat tentang 

jenjang pendidikan sarjana yang pernah di tempuh, pengalaman 

mengajar, serta pelatihan yang pernah diikuti. Biodata guru IPA ini 

dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan praktikum materi Organisasi 

Kehidupan dan permasalahan yang terjadi dipelaksanaan praktikum yang 

sedang berlangsung. Data biodata guru IPA merupakan data pendukung 

dari penelitian ini untuk memperkuat deskripsi dari data utama yang 

berasal dari angket dan wawancara guru (item pertanyaan terlampir pada 

lampiran 5 halaman 118). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis 

yang dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil 

oleh peneliti: 

1. Pelaksanaan praktikum materi organisasi kehidupan di SMP kelas 

VII se-Kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung pada 

tahun pelajaran 2016/2017 yang dilakukan oleh guru dan siswa 

memiliki kriteria sangat baik, dan LKS praktikum yang disusun 

guru memiliki kriteria baik.  

2. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan praktikum pada 

materi organisasi kehidupan di SMP kelas VII se-Kecamatan 

Kedaton Kotamadya Bandar Lampung pada tahun ajaran 

2016/2017 yang dilakukan oleh guru dan siswa yaitu keterbatasan 

jumlah alat mikroskop dan preparat awetan sel tumbuhan dan 

hewan. 
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B. Saran 

Untuk kepentingan penelitian, maka penulis menyarankan sebagai 

berikut. 

1. Peneliti harus memiliki wawasan tentang praktikum agar dapat 

melaksanakan praktikum dengan baik sebagai calon guru Biologi. 

2. Guruharus bisa bertindak sebagai motivator, sehingga siswa dapat 

termotivasi ketika pelaksanaan praktikum berlangsung. 

3. Sekolah seharusnya memberikan tambahan sarana dan prasarana 

untuk pelaksanaan praktikum agar pelaksanaan praktikum pada 

pembelajaran biologi lebih optimal. 

. 
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