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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk sesuatu

yang dicapai seseorang setelah melakukan suatu usaha. Bila dikaitkan dengan

belajar berarti hasil menunjukan sesuatu yang dicapai oleh seseorang yang belajar

dalam waktu selang tertentu. Hasil belajar merefleksikan keluasan, kedalaman,

dan kerumitan (secara bertingkat), yang digambarkan secara jelas dan dapat

diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu. Perbedaan antara kompetensi

dengan hasil belajar terdapat pada batasan dan patokan kinerja peserta didik yang

dapat diukur. Indikator hasil belajar dapat digunakan sebagai dasar penilaian

terhadap peserta didik dalam mencapai pembelajaran.1

Hasil belajar peserta didik merupakan tujuan akhir atas dilaksanakanya

kegiatan pembelajaran di sekolah, hasil belajar ini dapat ditingkatkan melalui

usaha sadar yang dilakukan secara sistematis yang mengarah kepada perubahan

positif dan kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar

inilah yang disebut dengan hasil belajar dan merupakan kumpulan dari seluruh

aktivitas yang dilalui selama proses pembelajaran.

1 Megawati, Penerapan Model Belajar The Power Of Two Untuk Meningkatkan Aktivitas
Dan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Akidah Ahklak Dikelas VIII. 1 Mts Negeri
Campang Tiga Kabupaten OKU Timur, QUANTUM, Jurnal Pendidikan, IV, 2009, h. 129
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Ada beberapa persepsi tentang hasil belajar. Hal itu dapat dilihat pada

uraian dibawah ini, yaitu:

a. Menurut sardiman AM, suatu hasil belajar itu meliputi:

1) Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif);
2) Personal, kepribadian atau sikap (afektif);
3) Kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotorik).2

b. Merujuk pemikiran Gagne, hasil belajar berupa:

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis seperti kemampuan
merespons secara spesifik terhadap rangsangan;

2) Keterampilam intelektual, yaitu kemampuan memperesentasikan
konsep;

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan
aktivitas kognitifnya seperti kaidah dalam memecahkan masalah;

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak
jasmani dalam urusan dan koordinasi;

5) Sikap yaitu kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan
penilaian terhadap objek tersebut.3

Berdasarkan uraian definisi menurut para ahli di atas, diketahui bahwa

hasil belajar pada siswa itu memiliki cakupan yang sangat luas. Dimana hasil

belajar merupakan suatu pencapaian siswa setelah melakukan proses belajar dan

hasil belajar tersebut dapat dilihat dari aspek pembelajaran selama proses belajar.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan

menjadi dua kategori. Yaitu faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor

tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga

2 Sardiman A. M, Interaksi Dan Mativasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 28-29

3 Agus Suprijono, Cooperative Learning; Teori Dan Aplikasai PAIKEM, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), h. 5-6
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menentukan kualitas belajar peserta didik. Adapun faktor-faktor yang dimaksud

dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu

dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu, faktor-faktor internal ini meliputi:

1. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan

kondisi fisik individu. Keadaan fisik yang sehat dan bugar akan

memberikan pengaruh positif  bagi kegiatan belajar seseorang.

2. Faktor psikologis

Faktor psikologi adalah keadaan psikologi seseorang dapat

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil

belajar adalah:

a) Kecerdasan/ intelegensi peserta didik.

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan

psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuiakan diri

dengan lingkungan dengan cara yang tepat.

b) Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keaktifan

kegiatan belajar peserta didik. Motivasilah yang mendorong

peserta didik ingin melakukan kegiatan belajar.
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c) Minat

Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau

keinginan yang besar terhadap sesuatu.

d) Sikap

Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi

keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau

merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek, orang,

peristiwa, dan sebagainya.

e) Bakat

Secara umum bakat didefinisikan sebagai kemampuan potensional

yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa

yang akan datang.4

2. Faktor Eksternal

1) Lingkungan sosial

a) Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi dan teman-

teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik.

b) Lingkungan sosial masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik akan

mempengaruhi belajarnya.

4 Baharuddin, dkk, Teori Belajar dan Pembelajarn, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010),
h.19-25
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c) Lingkungan sosial keluarga

Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar.

Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga

(letak rumah), pengelolaan keluarga, dapat memberi dampak bagi

aktivitas belajar bagi peserta didik.

2) Lingkungan non sosial

a) Lingkungan alamiah

Seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin dan

suasana yang sejuk dan tenang, hal tersebut akan membawa pada

kondisi belajar yang baik. Sebaliknya, bila kondisi lingkungan

alam yang tidak mendukung, proses belajar peserta didik akan

terhambat.

b) Faktor instrumental

Yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam yaitu:

(1) Hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar,

fasilitas belajar, lapangan olahraga dan lain sebagainya.

(2) Software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan

sekolah, panduan silabi dan lain sebagainya.

c) Faktor materi pelajaran

Faktor ini hendak disesuiakan dengan usia perkembangan peserta

didik, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan

dengan kondisi perkembangan peserta didik.5

5 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h.  26-28
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Berdasarkan uraian diatas hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh

faktor-faktor dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan siswa, belajar itu

harus sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan bakat serta minat siswa agar dapat

mendorong motivasi siswa dalam belajar, hal ini harus ada kerjasama antara

keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menyediakan sumber belajar siswa,

tempat belajar, sehingga belajar anak dapat berhasil secara efektif dan efesien.

c. Indikator Dan Cara Pengukuran Hasil Belajar

Sebagaimana yang telah dikemukakan Carl Withenington bahwa indikator

yang dapat dijadikan kriteria atau tolak ukur untuk mengatakan bahwa seorang

peserta didik termasuk kategori pandai adalah bila peserta didik itu memiliki

berbagai kemampuan, seperti: (1) kemampuan untuk bekerja dengan angka-angka,

(2) kemampuan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, (3) kemampuan

untuk menangkap sesuatu yang baru, yaitu dengan secara tepat dapat mengikuti

pembicaraan orang lain, (4) kemampuan untuk mengingat sesuatu, (5)

kemampuan untuk memahami hubungan antar gejala yang satu dengan yang lain,

(6) kemampuan untuk berfantasi atau berpikir secara abstrak.6

Tes sebenarnya adalah salah satu wahana program penilaian pendidikan

sebagai salah satu alat penilaian, tes biasanya didefinisikan sebagai kumpulan

butir soal yang jawabanya dapat dinyatakan dengan benar atau salah.7 Selaras

6 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008), h. 34

7 Mudjijo, Tes Hasil Belajar, (Jakarta Bumi Akasara, 1995), h. 1
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dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Saifudin Azwar, tes yaitu sebagai

pengukur prestasi yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar.8

Jika dilihat dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan

menjadi dua macam yaitu tes dan non tes. Tes ini ada yang diberikan secara lisan

(menunutut jawaban secara lisan), ada tes tulisan (menuntut jawaban secara

tulisan), dan ada tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). Soal-

soal tes ada yang disusun dalam bentuk obyektif, ada juga dalam bentuk esai atau

uraian. Sedangkan yang termasuk non tes sebagai alat penilaian mencakup

observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri dan studi kasus.9

2. Pemanfaatan Laboratorium IPA

a. Pengertian Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemanfaatan berasal dari

kata dasar manfaat yang artinya guna atau faedah. Kemudian mendapatkan

imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Dengan

demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses memanfaatkan atau

menggunakan suatu benda atau objek.10

Pemanfaatan adalah merupakan turunan dari kata “manfaat” yaitu suatu

penghadapan yang semata-mata menunjukan kegiatan menerima. Penghadapan

tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang

berguna secara langsung atau tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan

8 Saifudin Azwar, Tes Prestasi Fungsi Dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar,
(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 13

9 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Penerbit Sinarbaru,
2008), h. 39

10 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 711
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menurut J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa,

“pemanfaatan adalah hal, cara atau hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang

berguna”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah

suatu proses memanfaatkan atau menggunakan sesuatu benda atau objek,

sehingga memiliki manfaat atau kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

b. Pengertian Laboratorium IPA

Dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, sangat

diperlukan laboratorium sebagai tempat berlatih dan untuk mengadakan

percobaan serta pengamatan. Laboratorium memiliki beberapa pengertian yang

dapat memperjelas arti dari kata laboratorium tersebut. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, laboratorium diartikan sebagai tempat atau kamar tertentu yang

dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan. Dalam pengertian

yang terbatas laboratorium merupakan suatu ruangan tertutup dimana percobaan

dan penyelidikan dilakukan ditunjang oleh adanya perangkat alat-alat dan bahan

bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum.11

Amin Soejitmo dalam Dientje Borman mengemukakan pengertian dan

fungsi laboratorium sebagai berikut:

a. Laboratorium dapat merupakan wadah, yaitu tempat, gedung,
ruang dengan segala macam peralatan yang diperlukan untuk
kegiatan ilmiah. Dalam hal ini laboratorium dilihat sebagai
perangkat keras (hardware).

b. Laboratorium dapat merupakan sarana media dimana dilakukan
kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian ini, laboratorium
dilihat sebagai perangkat lunak (software) dalam kegiatan ilmiah.

11 K. S. K. Wardani, dkk, Pengembangan Pembelajaran IPA Terpadu Dengan Seting
Inquiry Laboratorium untuk meningkatkan konsep dan keterampilan proses sains siswa SMP,
Jurnal pendidikan. 2016, h. 232
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c. Laboratorium dapat diartikan sebagai pusat informasi. Dengan
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh seluruh laboratorium,
dapatlah dilakukan kegiatan ilmiah dan eksperimentasi.

d. Dilihat dari segi “Cliantele”, laboratorium merupakan tempat
dimana dosen, mahasiswa, guru, siswa dan orang lain
melaksanakan kegiatan kerja ilmiah dalam rangka kegiatan belajar
mengajar.

e. Dilihat dari segi kinerjanya, laboratorium merupakan tempat
dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu.
Dalam hal demikian ini dalam bidang teknik, laboratorium disini
dapat diartikan sebagai bengkel kerja (Workshop).

f. Dilihat dari segi hasil yang diperoleh laboratorium dengan segala
sarana dan prasarana yang dimiliki dapat merupakan dan berfungsi
sebagai pusat sumber belajar.12

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa laboratorium

adalah suatu tempat yang dilengkapi dengan sarana/alat-alat dan bahan-bahan

penunjang guna melakukan kegiatan praktikum agar dapat memperoleh

pemahaman konsep secara optimal.

Salah satu mata pelajaran yang memerlukan kegiatan belajar melalui

praktikum di laboratorium untuk memenuhi kompetensi peserta didik adalah mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 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. Laboratorium IPA di sekolah terdiri atas

laboratorium biologi, fisika, dan kimia.13

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa laboratorium IPA

merupakan sarana pendidikan yang digunakan untuk melaksanakan praktikum

materi IPA sehingga peserta didik dapat berlatih serta kontak langsung dengan

objek yang dipelajari guna memperoleh pemahaman yang optimal terkait materi

12 K S K Wardani, dkk, Pengembangan Pembelajaran IPA...., h. 234
13 K S K Wardani, dkk, Pengembangan Pembelajaran IPA...., h. 249
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IPA yang dipelajari. Mata pelajaran IPA tidaklah cukup disampaikan secara teori

saja, perlu dilaksanakan praktikum di laboratorium IPA yang memiliki sarana/alat

dan bahan-bahan praktikum yang mendukung.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Laboratorium IPA

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan laboratorium

menurut Lazarowitz dan Tamir, ada lima faktor yang dapat memfasilitasi

keberhasilan pengajaran laboratorium sains yaitu, Kurikulum, sumber daya,

lingkungan belajar, keefektifan mengajar, dan strategi assessment.14

1. Kurikulum

Kurikulum dapat diidentifikasikan menjadi tiga fase. Pertama adalah

kurikulum yang diharapkan (intended curriculum), yang ditunjukkan pada

tujuan kurikulum itu. Kedua adalah kurikulum yang dipahami (perceived

curriculum), yang direfleksikan oleh pandangan guru dan siswa. Ketiga adalah

kurikulum yang diimplementasikan (implemented curriculum), yang tercermin

dalam proses mengajar, belajar, dan lingkungan belajar. Demikian juga

pelaksanaan kegiatan laboratorium sangat bergantung pada bahan-bahan

kurikulum, seperti misalnya:

a. Petunjuk laboratorium yang terdiri dari beberapa percobaan, baik yang

terintegrasi maupun tak terintegrasi dengan kegiatan non laboratorium.

b. Lembar kerja.

c. Buku teks yang memuat percobaan laboratorium.

14 Wiyanto, Menyiapkan Guru Sains Mengembangkan Kompetensi Laboratorium,
(Semarang: UNNES Pres, 2010), h. 36
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2. Sumber Daya

Sumber daya, mencakup bahan dan peralatan, ruang dan perabot,

asisten dan tenaga laboran serta teknisi. Ketersediaan sumber daya tersebut

secara memadai jelas akan menunjang, keberhasilan pelaksanaan kegiatan

laboratorium berbasis inkuiri. Sebaliknya, keterbatasan alat dan bahan serta

tidak adanya tenaga laboran sering menjadi alasan bagi guru untuk tidak

melakukan kegiatan laboratorium.

3. Lingkungan Belajar

Keberhasilan belajar terkait dengan lingkungan tempat kegiatan belajar

itu terselenggara. Dibandingkan dengan kegiatan belajar di kelas, kegiatan di

laboratorium bersifat kurang formal, siswa bebas untuk mengamati, berbuat,

dan berinteraksi secara individual maupun kelompok. Akan lebih baik bila

kerja laboratorium dilaksanakan secara kooperatif, sehingga siswa mendapat

kesempatan bekerja sama dan saling membantu dalam kelompok (learning to

live together).

4. Keefektifan Mengajar

Sikap, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru dapat

mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan belajar di laboratorium.

5. Strategi Assessment

Belajar di laboratorium merupakan pengalaman unik dan melibatkan

kemampuan manual maupun intelektual, bahkan kemampuan sosial.

Karenanya, ukuran keberhasilannya pun berbeda dengan kegiatan nonpraktik

di kelas.



18

Selama ini laboratorium sekolah belum dapat dilakukan sebagaimana

mestinya, bahkan terkesan ruang laboratorium yang dibangun tidak berfungsi.

Tidak sedikit ruang yang dibangun untuk kegiatan laboratorium sekolah ada

yang berubah fungsi. Tentu saja hal ini sangat disayangkan dan merugikan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan bergesernya laboratorium menjadi

ruang kelas ataupun gudang. Faktor-faktor tersebut antara lain:

 Kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah.

 Kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi laboratorium

sekolah serta implementasinya bagi pengembangan dan perbaikan

sistem pembelajaran IPA.

 Adanya anggapan bahwa keberadaan laboratorium sekolah menjadi

beban dan membebani sekolah, sehingga jarang dimanfaatkan

sebagaimana mestinya.

d. Fungsi Laboratorium IPA

Sekolah menengah pertama wajib memiliki laboratorium IPA yang terdiri

dari laboratorium kimia, fisika, dan biologi. Fungsi laboratorium IPA adalah

sebagai berikut:

1. Memperkuat pemahaman tentang konsep IPA, baik bagi siswa (peserta
penelitian di laboratorium IPA) ataupun bagi guru IPA.

2. Menumbuhkan minat, inspirasi, motivasi, dan percaya diri dalam
mempelajari IPA.

3. Memperkuat daya imajinasi siswa dan seluruh individu yang terlibat
dalam kegiatan di laboratorium IPA, memicu inspirasi, serta dapat
mengembangkan kreativitas para peserta dalam melakukan eksperimen
mengenai materi-materi pelajaran IPA.

4. Melatih keterampilan eksperimen.
5. Mengembangkan kemampuan para peneliti untuk membuat judgment

(keputusan) dalam pengujian teori ataupun eksperimentasi, miskonsepsi
tentang peajaran atau teori-teori yang ada dalam IPA.
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6. Wahana bagi peserta atau siswa untuk menciptakan sikap ilmiah seperti
para ahli sains, khususnya dalam hal materi IPA.

7. Para siswa atau peserta akan memperoleh kejelasan konsep, dan visualisasi
konsep.

8. Sebagai media untuk menumbuhkan nalar kritis terhadap para siswa di
sekolah agar mereka mampu bernalar dan berpikir secara ilmiah, sehingga
mereka akan menjadi calon-calon ilmuwan dunia.15

Nur raina novianti sebagaimana di kutip oleh Depdikbud mengatakan

bahwa laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan masalah,

mendalami suatu fakta, melatih keterampilan dan berpikir ilmiah, menanamkan

dan mengembangkan sikap ilmiah, menentukan masalah baru, dan lain

sebagainya. Dengan demikian, guru maupun pengelola laboratorium harus selalu

mengarahkan kegiatan praktikum di laboratorium dengan baik untuk mencapai

tujuan dari pembelajaran di laboratorium, yakni:

1) Menambahkan wawasan siswa mengenai materi yang telah
diterangkan di dalam kelas.

2) Memperdalam pemahaman konsep IPA.
3) Memperkuat daya ingat siswa tehadap materi melalui praktikum.
4) Merangsang daya berpikir ilmiah siswa melalui penafsiran

eksperimen.
5) Memperdalam pengetahuan siswa.
6) Mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab siswa.

Melatih siswa merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih
lanjut. 16

Dari beberapa fungsi laboratorium IPA yang dikemukakan, maka dapat

disimpulkan bahwa fungsi laboratorium IPA pada dasarnya dimanfaatkan untuk

menunjang kegiatan praktikum peserta didik dalam upaya memberikan

pemahaman yang lebih optimal kepada peserta didik dalam mata pelajaran IPA.

15 Nur Raina Novianti, Kontribusi Pengelolalan Laboratorium Dan Motivasi Belajar Siswa
Terhadap Efektifitas Proses Pembelajaran, 2010, h. 162

16 Nur Raina Novianti, Kontribusi Pengelolalan Laboratorium..., h. 164
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e. Pengelolaan Laboratorium

Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasana

penting untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah. Laboratorium

merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis,

pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu

yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang

memadai.  Agar laboratorium IPA di sekolah dapat berperan, berfungsi dan

bermanfaat seperti itu, maka diperlukan sebuah sistem pengelolaan laboratorium

yang direncanakan dan dievaluasi dengan baik serta dilaksanakan oleh semua

pihak yang terkait dengan penyelenggaraan laboratorium IPA di sekolah yang

bersangkutan. Dimensi pengelolaan laboratorium terdiri dari: Organisasi

Laboratorium; Administrasi Laboratorium (inventarisasi alat dan fasilitas

laboratorium, administrasi penggunaan laboratorium, administrasi peminjaman

alat-alat laboratorium, administrasi pemeliharaan alat-alat laboratorium),

Keselamatan kerja di laboratorium.17

3. Pembelajaran IPA

a. Konsep Pembelajaran IPA

Pembelajaran secara umum adalah suatu proses interaksi komunikasi

antara guru dengan siswa serta lingkungan yang mendukung guna memberikan

pengetahuan kepada peserta didik, memotivasi peserta didik, membentuk sikap

positif peserta didik, dan mendorong mereka untuk mengtahui berbagai hal baru.

Interaksi komunikasi itu dilakukan baik secara langsung dalam kegiatan tatap

17 Nur Raina Novianti, Kontribusi Pengelolalan Laboratorium..., h. 167
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muka maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media pembelajaran.

Apabila dikaitkan dengan mata pelajaran IPA di sekolah, maka dapat diketahui

bahwa pembelajaran IPA merupakan proses pendidikan yang dirancang secara

terstruktur melalui interaksi antara peserta didik dan komponen pendidikan

lainnya yang didalamnya terdapat transfer pengetahuan, upaya memotivasi peserta

didik, pembentukan sikap positif, dan kreativitas peserta didik guna menambah

pengalaman, kecakapan, keterampilan, dan pemahaman dalam bidang Ilmu

Pengetahuan Alam.

Pembelajaran IPA di SMP tidak cukup dilakukan secara teori saja, namun

membutuhkan praktikum untuk memberikan pemahaman lebih optimal kepada

peserta didik. Metode pembelajaran praktikum dapat dilakukan kepada siswa

setelah guru memberikan arahan, aba-aba, petunjuk untuk melaksanakannya.

Kegiatan ini berbentuk praktik dengan mempergunakan alat-alat tertentu, dalam

hal ini guru melatih keterampilan siswa dalam penggunaan alat-alat yang telah

diberikan kepadanya serta hasil yang dicapai oleh mereka. Sedangkan fungsi dari

pendidikan IPA diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan ke

pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Mengembangkan keterampilan dalam memperoleh, mengembangkan,

dan menerapkan konsep IPA.

3. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan

metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
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4. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan segala keindahannya,

sehingga siswa terdorong untuk mencintai alam dan Penciptanya.

5. Memupuk daya kreatif dan inovasi siswa.

6. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam

bidang IPTEK.

7. Memupuk dan mengembangkan minat siswa terhadap IPA.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan IPA memiliki tujuan

untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik tentang gejala dan fenomena

alam berdasarkan pada konsep IPA yang berkaitan dengan menerapkan metode

ilmiah melalui observasi dan eksperimen agar diperoleh hasil yang akurat dan

mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik secara optimal.

Berdasarkan dari beberapa pendapat terkait pengertian pembelajaran dan

pendidikan IPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA

merupakan kegiatan pendidikan yang didalamnya terdapat interaksi positif antara

peserta didik dan pendidik maupun sumber lain guna memberikan pemahaman,

keterampilan, menumbuhkan kreativitas, sikap ilmiah, dan pribadi yang baik

kepada peserta didik  tentang gejala dan fenomena alam berdasarkan pada konsep

IPA melalui penerapan metode ilmiah yang dibakukan.

b. Materi Pelajaran IPA SMP Kelas VIII Semester 2

Pelajaran IPA SMP kelas VIII semester 2 terdiri dari 6 bab salah satunya

adalah Tekanan Zat dan Penerapanya Dalam Kehidupan sehari-hari, pembahasan

dalam bab ini meliputi: tekanan zat (tekanan zat padat, cair dan gas) dan aplikasi

konsep dalam tekanan zat dalam mahluk hidup (pengangkutan air dan nutrisi pada
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tumbuhan, tekanan darah, tekanan gas pada proses pernapasan manusia).

Pemanfaatan laboratorium pada bab ini antara lain percobaan alat pascal : air

berwarna, selang plastik, alat suntik tanpa jarum, gelas kimia dan batang

pengaduk, mengamati gaya apung : gelas kimia 500 mL atau ember kecil, air,

neraca pegas atau timbangan gantung berukuran kecil dan benda sebagai beban.

transpirasi dalam tubuh tumbuhan: Gelas kimia (3 buah), pisau silet, Ember (1

buah), tanaman pacar air (2 pohon), air dan eosin.

B. Penelitian yang Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada peneliti yang telah dilakukan

terkait pemanfaatan laboratorium, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Suci Hidayatun B. S. (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh

Pemanfaatan Laboratorium Sebagai Sumber Belajar Dan Metode

Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Mengelola Sistem Kearsipan

SMK N 1 Depok Selatan”. Adapun hasil penelitian ini memaparkan bahwa

terdapat pengaruh positif dan signifikan: pemanfaatan laboratorium

sebagai sumber belajar terhadap minat belajar mengelola sistem kearsipan

sebesar 26,6%, metode mengajar guru terhadap minat terhadap minat

belajar mengelola sistem kearsipan sebesar 37,6%, pemanfaatan

laboratorium sebagai sumber belajar dan metode mengajar guru secara

bersama-sama terhadap minat mengelola sistem kearsipan sebesar

42,8%.18

18 Suci Hidayatun B. S, Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium Sebagai iSumber 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)
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2. Chrisma Fauzul Mahfudiani (2015) dalam skripsinya yang berjudul

“Efektivitas Pemanfaatan Laboratorium IPA di SMA Negeri Se-kabupaten

Sleman” mendapatkan hasil bahwa efektivitas pemanfaatan fungsi

laboratorium IPA masuk kategori efektif (80,3%), yang terdiri dari aspek-

aspek sebgai berikut: memperkuat pemahaman siswa masuk kategori

efektif (82,9%), menumbuhkan sukap ilmiah siswa masuk kategori efektif

(76,1%), melatih keterampilan siswa kategori efektif (84,0%). Selanjutnya

efektivitas pemanfaatan laboratorium IPA masuk kategori efektif (77.9%),

terdiri dari rasional pemanfaatan alat praktikum masuk kategori efektif

(77,3%), dan pelaksanaan prosedur penggunaan alat praktikum masuk

kategori efektif (78,0%).19

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, ada aspek-aspek

tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal peneliti ini yaitu terletak pada

bidang kajianya yang membahas tentang pemanfaatan laboratorium. Namun

persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat

dari, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin

diteliti dalam penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat,

obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumya. Dalam

penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan apakah terdapat pengaruh

pemanfaatan laboratorium IPA terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi. Dengan memahami masalah pokok yang

ingin dikaji dalam peneletian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini

19 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)



25

bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan

penelitian ini bukan merupakan plagiat.

C. Kerangka Berpikir

Mata pelajaran IPA di Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan ilmu

yang empiris. Segala prinsip dan sifat-sifatnya dipelajari melalui percobaan

terhadap gejala-gejala alam. Untuk kegiatan percobaan/praktikum sebagai

pemantapan teori diperlukan ruangan khusus yang disebut dengan laboratorium.

Laboratorium IPA di SMP idealnya terdiri dari laboratorium kimia, fisika, dan

biologi. Ketiganya tidak terpisah dan berada dalam satu ruangan. Kenyataan

menunjukkan tidak semua sekolah memiliki laboratorium IPA, terkadang sekolah

tersebut memiliki laboratorium tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Laboratorium IPA yang dimanfaatkan dengan baik akan memberikan

dampak positif bagi pendidikan khususya bagi siswa, pemanfaatan laboratorium

IPA yang dilakukan di Sekolah sangat berpengaruh pada hasil belajar karena

dengan memanfaatkan laboratorium IPA maka siswa tersebut akan terlibat lebih

aktif dan fokus dalam melakukan beberapa percobaan yang dilakukan di

Laboratorium tersebut.

Pada kelas VIII SMP Negeri 1 Wangi-Wangi diperoleh data yang

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA

masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya

adalah kurangnya pemafaatan laboratorium sebagai sarana pendukung dalam

proses pembelajaran. Akibatnya pembelajaran berlangsung monoton dan
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menimbulkan kejenuhan dan kurang termotivasi untuk belajar karena siswa hanya

menerima pengetahuan saja tanpa berbuat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan

laboratorium akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, suatu

sekolah perlu menyadari akan pentingnya hal tersebut. Secara konseptual hasil

belajar siswa akan meningkat jika pemanfaatan laboratorium dilakukan dengan

baik. Oleh karena itu, paradigma atau hubungan antar konsep dalam penelitian ini

seperti terlihat dalam ganbar di bawah:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian
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Hasil belajar siswa meningkat



27

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan

masalah penelitian.20 Hipotesis akan diuji kebenaranya melalui data yang

terkumpul dari hasil penelitian dilapangan. Dikatakan sementara karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis

nihil (Ho). Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang akan diuji dinyatakan dalam

kalimat positif, sedangkan hipotesis nihil dinyatakan dalam kalimat negatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam

penelitian yaitu:

Ha : Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium IPA Terhadap Hasil

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi.

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium IPA Terhadap

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi

20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan RAD, (Bandung,
Alfabeta, 2013), Cet ke-17, h. 50
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