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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi

pembangunan suatu bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa salah satu

penyebabanya adalah pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan

mampu mencetak dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

bermutu.1 Sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan sangat mempengaruhi

peningkatan mutu pendidikan. Khusus dalam bidang IPA Sarana dan prasarna

yang dimaksud adalah laboratorium. Pembenahan dan pengelolaan laboratorium

perlu diperhatikan guna terlaksananya proses belajar mengajar (PBM) yang

efektif.2

Hakikatnya pembelajaran teori dan praktikum di laboratorium merupakan

kegiatan-kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar (PBM)

pada mata pelajaran IPA. Dimana ilmu IPA sebagai bagian dari sains memiliki

karakterisitik yang dibangun dengan mengedepankan eksperimen sebagai

media/cara untuk memperoleh pengetahuan, kemudian dikembangkan atas dasar

pengamatan, pencarian, dan pembuktian. Kegiatan praktikum yang dilakukan di

laboratorium merupakan metode yang memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan siswa dalam belajar IPA.3 Laboratorium di sekolah menengah dapat

1 Lizza Novrida, Pengaruh Strategi Pembelajaran Dan Bentuk Tes Formatif Terhadap
Hasil Belajar Matematika dengan mengontrol intelegensi siswa, dalam jurnal pendidikan dan
kebudayaan, vol.16, Oktober 2010, h. 300

2 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik, (Bandung, CV. Alfabeta, 2014), h. 195
3 Nur Raina Novianti, Kontribusi Pengelolaan Laboratorium Dan Motivasi Belajar Siswa

Terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran, 2010,  h. 158-15
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dikategorikan sebagai laboratorium dasar. Selain fasilitas gedung dan peralatan

laboratorium, guru memiliki peranan penting dalam mengelola dan mendesain

segala aktifitas di laboratorium. Sehingga guru diharapkan memiliki kemampuan

atau kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan tersebut.4

Beberapa hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang

pemanfaatan laboratorium diantaranya adalah pengaruh pemanfaatan laboratorium

sebagai sumber belajar dan metode mengajar guru terhadap minat belajar

mengelola sistem kearsipan SMK N 1 Depok Selatan5 dan efektivitas

pemanfaatan laboratorium IPA di SMA Negeri Se-kabupaten Sleman.6 Berbeda

dengan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini mengkaji tentang

pengaruh pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar siswa. Penelitian

yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan

laboratorium terhadap hasil belajar, peningkatan kompetensi siswa melalui

pemanfatan laboratorium, untuk mengaktifkan laboratorium IPA di sekolah

tersebut, serta memberikan peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui

pemanfaatan laboratorium sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan karena

penerapan pemanfaatan laboratorium belum efektif dilakukan di sekolah yang

menjadi lokasi penelitian.

4 Sri Rahmiyati, The Effectiveness Of Laboratory Use In Madrasah Aliyah In Yogyakarta,
Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 1, Tahun XI, 2008, h. 89-91.

5 Suci Hidayatun B. S, Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium SebgaiSumber Belajar Dan
Metode Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Mengelola Sistem Kearsipan SMK N 1 Depok
Selatan (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Administrasi Perkantoran
Fakultas Ekonomi, 2017)

6 Chrisma Fauzul Mahfudiani, Efektivitas Pemanfaatan Laboratorium IPA di SMA Negeri
Se-kabupaten Sleman (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta Program Studi Manajemen
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, 2015)
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SMP Negeri 1 Wangi-Wangi terletak di kelurahan Pongo, kecamatan

Wangi-Wangi, kabupaten WAKATOBI. Jumlah siswa di sekolah tersebut

sebanyak 404 siswa, memiliki guru 53 orang, ruang kelas 20, ruang laboratorium

2 dan ruang perpustakaan 1. Observasi awal yang telah dilakukan di sekolah

tersebut, melalui wawancara bersama guru penanggung jawab ditemukan

permasalahan  tentang hasil belajar IPA khususnya pada kelas VIII E yang

memiliki nilai rata-rata sebesar 6,50 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang

sehingga ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih rendah dengan

perolehan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah

ditentukan yaitu 70, dengan rendahnya hasil belajar di kelas tersebut maka

dijadikan sebagai objek penelitian. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan

pengelola labaoratorium ditemukan kendala tentang kurangnya pemanfaatan

laboratorium sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran IPA. Mengingat peran

penting pemanfaatan laboratorium sebagai sarana pembelajaran, maka dipandang

perlu untuk dilakukan penelitian terkait dengan “Pengaruh Pemanfaatan

Laboratorium IPA Terhadap Hasil Belajar Siswa”. Objek kajian dalam penelitian

ini dibatasi pada kelas VIII E semester 2 dengan pertimbangan bahwa pada

semester tersebut banyak aktivitas teori berprakatikum seperti tekanan zat dan

penerapanya dalam kehidupan sehari-hari, siswa melakukan

pengamatan/percobaan merancang alat pascal, mengamati gaya apung dan

mengamati transpirasi pada tumbuhan.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan laboratorium IPA yang belum efektif yang dilakukan oleh

guru kelas VIII.

2. Capaian hasil belajar siswa yang belum memenuhi KKM yang ditetapkan.

3. Kurangnya minat siswa dalam mempelajari IPA.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Pada penelitian ini penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek kognitif

(pengetahuan).

2. Materi dalam penelitian ini dibatasi pada materi tekanan zat dan

penerapanya dalan kehidupan sehari-hari.

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-

Wangi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum pemanfaatan laboratorium IPA di

SMP Negeri 1 Wangi-Wangi ?

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah pemanfaatan laboratorium IPA di

SMP Negeri 1 Wangi-Wangi ?
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3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum pemanfaatan laboratorium

IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi.

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pemanfaatan laboratorium

IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi.

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan laboratorium  IPA terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-

Wangi.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah informasi dalam bidang pendidikan khususnya

mengenai pengaruh pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar

siswa pada mata pelajaran IPA di SMP.

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan

pembelajaran sains di SMP oleh para tenaga kependidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam peningkatan

kualitas pembelajaran IPA di SMP melalui pemanfaatan laboratorium.

b. Bagi Siswa

Dapat meningkatkan kompetensi siswa.
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c. Bagi Sekolah

Dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan terkait

pembelajaran IPA dan pemanfaat laboratorium.

d. Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dan pengalaman pada penulis mengenai

pengaruh pemanfaatan laboratorium terhadap hasil belajar IPA.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis mengemukakan

definisi operasional sebagai berikut:

1. Laboratorium IPA merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai

tempat berlatih, sehingga siswa dapat mengadakan kontak dengan objek yang

dipelajari secara langsung melalui pengamatan maupun dengan percobaan.

Salah satunya adalah mata pelajara IPA yang membutuhkan praktikum di

laboratorium.

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif,

dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh siswa setelah

mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran

tertentu.
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