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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

           Menurut  Undang – Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.   

Salah satu cara untuk memberdayakan potensi peserta didik adalah 

menyediakan laboratorium. Laboratorium dibutuhkan sebagai sarana peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran IPA 

atau sains. Laboratorium merupakan salah satu prasarana pembelajaran yang 

dapat digunakan sebagai tempat untuk melatih peserta dalam  memahami konsep-

konsep dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan percobaan ilmiah. 

Laboratorium adalah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan percobaan, 

pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains 

(kimia, fisika, biologi) dan ilmu-ilmu lainnya ( Emda, 2017, h. 84).  

Menurut  Ratna Megawangi (2007), pendidikan karakter adalah sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak 

dan mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga 

mereka dapat memberikan sumbangsih yang positif kepada lingkungan 

sekitarnya. Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah 

nilai-nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti 

menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi 
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perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang 

budaya, suku, dan agama.  

Nilai karakter untuk pendidikan karakter meliputi: nilai religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab. Jika diperhatikan nilai karakter tersebut memiliki 

kesamaan dengan penjabaran hakikat IPA sebagai sikap. Artinya nilai karakter 

yang dikembangkan terintegrasi dalam sikap ilmiah siswa (Putra, 2017, h. 54).  

SMP Negeri 2 Bonegunu merupakan sekolah menengah pertama yang 

terletak di Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Sekolah ini memiliki fasilitas, sarana dan prasaran yang memadai 

sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Secara khusus dalam 

pembelajaran IPA sekolah memiliki laboratorium IPA yang cukup memadai, akan 

tetapi laboratorium tersebut belum digunakan secara maksimal  dalam 

pembelajaran IPA.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

guru IPA (Uci Trisnawati) pada tanggal 15 Juni 2020 di SMP Negeri 2 Bonegunu, 

permasalahan pembelajaran IPA Terpadu masih ditemukan, baik yang bersumber 

pada guru maupun siswa. Permasalahan yang bersumber dari guru yaitu, 

kurangnya pemanfaatan laboratorium dengan baik dalam proses pembelajaran 

agar bisa meningkatkan nilai karakter dan hasil belajar siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Sedangkan sumber masalah pada siswa terlihat dari kurangnya 

perhatian dan pemahaman siswa dalam proses   pembelajaran, beberapa siswa 

yang tidak menyukai pelajaran IPA Terpadu karena materinya yang banyak 
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menggunakan rumus-rumus, banyak bahasa latin sehingga siswa kebanyakan 

menghayal. Hal ini semakin diperjelas dari hasil ulangan harian, sebagian besar 

siswa yang masih belum memenuhi yaitu 50 sedangkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 60, sampai harus diadakan remedial untuk mencukupi nilai 

KKM. Ada kemungkinan rendahnya nilai kompetensi siswa disebabkan oleh 

kurangnya nilai karakter sehingga hasil belajarnya pun kurang tuntas. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, dkk (2017) yang 

berjudul “Efektifitas Penggunaan Laboratorium Terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar IPA Peserta Didik SMPN 3 Palakka Kabupaten Bone”. Hasil penelitian 

yang diperoleh menunjukkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan 

laboratorium IPA dilihat dari angket motivasi posttest siswa setelah pembelajaran 

mengalami peningkatan. Meningkatnya motivasi belajar siswa dengan nilai 

berada pada kategori tinggi dengan nilai rata- rata 96,91. Begitupun dengan hasil 

belajar dimana belajar dengan  memanfaatkan  laboratorium IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa denga nilai berada pada kategori tinggi dengan 

nilai rata- rata 82,70.  

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Imroah (2013) yang 

berjudul “Pemanfaatan Laboratorium Untuk Pembelajaran Biologi Di Ma Al – 

Asror Gunungpati Semarang” Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan laboratorium menujukkan seluruh 

aspek karakter siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 dalam pembelajaran sudah 

mencapai ketuntasan yang ditetapkan yaitu ≥ 75% dari seluruh siswa mencapai 

kategori baik. 

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana 

dan Siti Imroah, membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang 
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berhubungan dengan pemanfaatan laboratorium, yang akan dilakukan di SMP 

Negeri 2 Bonegunu  dengan judul Pemanfaatan Laboratorium dan Nilai Karakter 

Terhadap Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan  harapan hasil belajar 

siswa dapat berpengaruh sehingga hasil belajarnya meningkat dengan 

memanfaatkan laboratorium dan nilai karakter.  

1.2 Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Nilai karakter siswa masih tergolong rendah dalam mengikuti pembelajaran 

IPA Terpadu yang mengakibatkan mereka malas belajar IPA Terpadu.  

2. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. Dimana nilai hasil belajar siswa 

masih dibawah KKM yaitu 60.  

3. Kurangnya pemanfaatan penggunaan laboratotium oleh guru yang  

menyebabkan siswa jenuh dan kebanyakan menghayal mengenai pelajaran 

yang diberikan. 

4. Kurangnya  alat-alat laboratoium yang dapat menunjang proses pembelajaran 

IPA terpadu. 

5. Kurangnya jumlah guru IPA terpadu di SMPN 2 Bonegunu.  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penulis meneliti siswa kelas VIII khususnya di SMP Negeri 2 Bonegunu.   

2. Laboratorium. Laboratorium yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara 

pemanfaatan laboratorium pada  mata pelajaran IPA.  

3. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penlitian ini adalah 

kemampuan aspek kognitif pada pembelajaran IPA.  
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pemanfaatan laboratorium berpengaruh terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bonegunu?  

2. Apakah  nilai karakter berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII 

SMPN 2 Bonegunu ?  

3. Apakah pemanfaatan laboratorium dan nilai karakter  berpengaruh secara 

bersama – sama terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMPN 2  

Bonegunu ?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan laboratrium terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas VIII SMPN 2 Bonegunu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh nilai karakter terhadap  hasil belajar IPA siswa 

kelas VIII SMPN 2 Bonegunu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  pemanfaatan laboratorium dan nilai karakter  

secara bersama – sama terhadap  hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMPN 2 

Bonegunu. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Bagi peneliti 

Adapun manfaat pada penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam 

memperoleh gelar serjana pendidikan. 

2. Peneliti dapat memperoleh pengalaman lansung tentang pemanfaatan 

laboratorium pada pembelajaran IPA terpadu. 
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3. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 

1.6.2 Bagi guru 

Adapun manfaat pada penelitian ini bagi guru adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme 

khususnya dalam pemanfaatan laboratorium.    

2. Dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses pembelajaran IPA terpadu.  

1.6.3 Bagi siswa 

Adapun manfaat pada penelitian ini bagi siswa adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan peran aktif bagi peserta didik dalam proses pembelajaran  

2. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran IPA 

terpadu.   

1.6.4 Bagi sekolah 

Adapun manfaat pada penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA Terpadu di 

sekolah. 

2. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


