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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

2.1. Laboratorium Pembelajaran  

1.1.1. Pengertian Laboratorium 

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. Laboratorium bisa berupa ruangan 

yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. 

Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, 

pengujian teoritis, pembuktian ujicoba, penelitian dan sebagainya dengan 

menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas 

dan kualitas yang memadai (Emda, 2017, h. 84). Dengan adanya laboratorium, 

peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berteknologi melalui peralatan 

yang ada di dalamnya. Siswa lebih mudah dalam mencari sumber-sumber belajar 

yang mereka inginkan. Keberadaan laboratorium (kegiatan praktikum) di sekolah 

dapat mendukung kegiatan pembelajaran serta mencapai tiga ranah tujuan 

pendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik (Yuliana, 2017, h. 39).  

1.1.2. Fungsi Laboratorium 

 Laboratorium  sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, 

pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi (Emda, 2017, h. 85), 

fungsi laboratorium yaitu : 

1. Menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori 

dan praktik. 

2. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan 

siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan 
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laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, 

tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi. 

3. Memberikan dan memupuk keberanian para peneliti (yang terdiri dari 

pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen dan seluruh praktisi keilmuan 

lainnya) untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan 

dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

4. Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan alat 

media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan menentukan 

kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimentasi 

yang akan dilakukan. 

5. Memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam 

keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan 

mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, ujicoba, maupun 

eksperimentasi. 

6. Laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti 

dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat 

dalam proses kegiatan kerja di laboratorium.  

7.  Laboratoriun dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan barbagai 

masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran, 

masalah akademik, maupun masalah yang terjadi ditengah masyarakat yamg 

membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. 

8. Laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, 

aktivis, peneliti dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang 

masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan 

nyata.  
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Secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut: 

1. memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima sehingga antara 

teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. 

2. memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa/siswa.  

3. memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran 

ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial.  

4. menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia 

untuk mencari dan menemukan kebenaran.  

5. memupuk rasa ingin tahu mahasiswa/siswa sebagai modal sikap ilmiah 

seorang calon ilmuan. 

6. memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang 

diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja 

laboratorium. 

Lebih lanjut Sudaryanto menyatakan peranan dan fungsi labortorium ada 

tiga, yaitu sebagai (1) sumber belajar, artinya laboratorium digunakan untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik atau melakukan percobaan, (2) metode pendidikan, yang meliputi 

metode pengamatan dan metode percobaan, (3) sarana penelitian, yaitu tempat 

dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang 

bersikap ilmiah.( Emda, 2017, h. 86).  

1.2. Nilai Karakter  

1.2.1.  Pengertian nilai karakter  

 Secara etimologis, dalam Tim Redaksi Tessaurus Bahasa Indonesia, 

(2008) kata “karakter” bisa berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain atau watak. Orang yang 
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berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti, atau 

akhlak. Dengan makna seperti ini, berarti karakter identik dengan kepribadian 

atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. 

Adapun secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas 

Lickona (1991), menurutnya karakter adalah “a reliable inner disposition to 

respond to situations in a morally good way”. Selanjutnya, dia menambahkan, 

“character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral 

feeling, and moral behavior”. Menurut Lickona, karakter mulia (good character) 

meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) 

terhadap kebaikan dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata 

lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap 

(attitudes), dan motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors) dan 

keterampilan (skills) (Putra, 2017, h. 53).  

Pendidikan karakter menurut Zubaedi (2019) adalah usaha sengaja (sadar) 

untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara 

objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk 

masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan 

yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka 

memiliki nilai karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif, dan kreatif (Putry, 2018, h. 43). 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 
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karakter dan akhlak mulia kepada siswa secara utuh, terpadu dan seimbang yang 

sesuia dengan standar kompetensi lulusan (Rachmadayanti, 2017, h. 204).  

1.2.2.  Ciri-ciri Karakter 

Fatchul Mu’in (dikutip dalam Samrin, 2016) menjelaskan ciri-ciri 

karakter, yaitu: 

1. Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu saat orang lain sedang melihat 

kamu” (character is what you are when nobody is looking). Jadi, karakter 

berhubungan dengan konsep diri bahwa seseorang harus paham terhadap 

dirinya sendiri, harus tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki.  

2. Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan (character is the 

result of values and beliefs). Nilai adalah sesuatu yang dianggap benar dan 

suci, tetapi bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan, sedangkan keyakinan 

adalah kulminasi dari sesuatu yang dianggap benar dan suci. 

3. Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua (character 

is a habit that becomes second nature). Kebiasaan adalah sesuatu yang 

dilakukan setiap hari, jadi karena sudah menjadi suatu kebiasaan maka ia 

tampak alamiah dan bukan rekayasa.     

4. Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan oleh orang terhadapmu 

(character is not reputation or what others thinks about you). Jadi karakter 

tidak selalu menjadi gambaran diri seseorang berdasarkan persepsi orang lain, 

tetapi perilaku yang apa adanya. 

5. Karakter bukanlah seberapa baik kamu dari pada orang lain (character is not 

how much better you are than others). Jadi karakter bukanlah menjadi 

perbandingan antara diri seseorang dengan orang lain. 
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6. Karakter tidak relatif (character isnot relative). Jadi karakter itu adalah baku 

“saya adalah saya”,”kamu adalah kamu”, dan “dia adalah dia”.  

1.2.3. Tujuan pendidikan karakter terhadap karakter siswa  

Tujuan dari pendidikan karakter terhadap karakter siswa yaitu :  

1. Mengembangkan potensi siswa dengan nilai-nilai dan karakter nasional. 

2. Mengembangkan perilaku dan sikap yang terpuji dan konsisten pada tradisi 

nasional dan religius. 

3. Mengajar rasa tanggung jawab sebagai penerus bangsa. 

4. Mengembangkan kemampuan untuk menjadi orang yang mandiri. 

5. Pengembangan tingkat belajar yang aman dan jujur  

Selain itu  pendidikan karakter juga bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan Pancasila. Tujuan pendidikan karakter bagi siswa adalah: 

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.  

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa.  

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan.  
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5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity) (Hadisi, 2015, h. 54-55). 

1.2.4. Jenis-jenis nilai karakter 

Menurut Sudrajat (2010), karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan, berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan adat istiadat (Susilawati, 2012, h. 100).  

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan 18 nilai 

karakter, yaitu: 

1. Religius sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.  

4. Disiplin tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.  

6. Kreatif berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 
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7.  Mandiri sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

10. Semangat kebangsaan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta tanah air cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.  

12. Menghargai prestasi sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain.  

13. Bersahabat/komunikatif sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

14. Cinta damai sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain  

15. Gemar membaca kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya  
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16. Peduli lingkungan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan tuhan yang 

maha esa (Putry, 2018, h. 43 – 46).  

1.3. Hasil Belajar  

1.3.1.  Pengertian belajar  

 Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan 

lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah obyek-obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, 

baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh 

atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu 

tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (Pane, 2017, h. 335).  

1.3.2. Pengertian hasil belajar  

Sudijono (2012) mengungkapkan hasil belajar merupakan sebuah tindakan 

evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain) juga 

dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap (affective 

domain) dan aspek keterampilan (psychomotor domain) yang melekat pada diri 

setiap individu peserta didik (Sudarmini, 2019, h. 247).  

Hamdan & Khader (2015) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

dasar untuk mengukur dan melaporkan prestasi akademik siswa, serta merupakan 
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kunci dalam mengembangkan desain pembelajaran selanjutnya yang lebih efektif 

yang memiliki keselarasan antara apa yang akan dipelajari siswa dan bagaimana 

mereka akan dinilai (Ricardo, 2017, h. 193).  

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Menurut Kunandar (2007) “hasil belajar adalah kemampuan 

siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu 

kompetensi dasar”. Menurut Abdurrahman (2003), “hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”.  

Sedangkan menurut Romiszowski (dalam Abdurrahman, 2003) 

menyatakan bahwa: “Hasil belajar adalah keluaran (output) dari suatu sistem 

pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem tersebut berupa bermacam-

macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau kinerja 

(performance)”.  

Menurut Bloom menyatakan bahwa: Hasil belajar mencakup kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1. Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), compherension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk, bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

2. Domain afektif adalah receiving (menerima), responding (memberikan 

respon), valuing (nilai), organization (organisasi), characterization 

(karakteristik). 

3. Domain psikomotorik mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan intelektual (Ayuwanti, 2016, h. 107).  
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1.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diraih oleh siswa. Tingginya hasil belajar siswa dapat menyatakan bahwa 

siswa telah menguasai setiap materi pembelajaran yang diberikan. Hasil belajar 

merupakan penerimaan informasi dalam proses belajar, dimana dalam mencapai 

hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern. Hasil 

belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses belajar, 

karena hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan suatu proses 

pembelajaran. Melalui hasil belajar kita dapat mengetahui keberhasilan atau  

kekurangan dalam proses pembelajaran di sekolah (Kurniawan, 2017, h. 157).  

Dalyono (2007) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar sebagai berikut: 

1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) 

a. Kesehatan 

b. Intelegensi dan bakat  

c. Minat dan motivasi  

d. Cara belajar 

2. Faktor eksternal (yang bersal dari luar diri) 

a. Keluarga 

b. Sekolah  

c. Masyarakat  

d. Lingkungan sekitar (Syarifuddin, 2011, h. 124-125).  

Hasil belajar dapat dicapai melalui proses belajar, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya seperti pendapat Slameto (2010) bahwa:   

1. Faktor dari dalam diri individu (intern) meliputi: 
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a. Faktor jasmaniah, terdiri atas faktor kesehatan dan cacat tubuh  

b. Faktor psikologis, terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan  

c. Faktor kelelahan. 

2. Faktor dari luar diri individu (ekstern) meliputi: 

a. Faktor keluarga, terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaan.  

b. Faktor sekolah yang meliputi model mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, model 

belajar, tugas rumah.  

c. Faktor masyarakat, terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, bentuk kehidupan dan masyarakat (Ningrum, 2017, 

h. 147) 

2.4. Penelitian yang Relefan   

Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. 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 
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diamana belajar dengan  memanfatkan  laboratorium IPA dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa denga nilai berada pada kategori tinggi dengan nilai rata- 

rata 82,70. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arbain Sobiroh (2006) yang berjudul 

“Pemanfaatan Laboratorium Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa 

Kelas 2 SMA Se-Kabupaten Banjarnegara Semester 1 Tahun 2004/2005”. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemanfaatan laboratorium dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 2 SMA se-kabupaten 

Banjarnegara semester 1 tahun 2004/2005. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan praktikum yang dilakukan membantu siswa memahami materi 

pelajaran sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Woolnough (dalam Rustaman, dkk, 2003) yang mengatakan bahwa 

praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar IPA dan menunjang materi 

pelajaran. Amien (1987) juga mengemukakan bahwa praktikum  merupakan 

salah satu kegiatan laboratorium yang sangat berperan dalam menunjang 

keberhasilan proses belajar mengajar IPA. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hidayati Boru Siahaan (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Laboratorium Sebagai Sumber Belajar dan 

Metode Mengajar Guru Terhadap Minat Belajar Mengelola Sistem Kearsipan 

SMKN 1 Depok Sleman”.  Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 

bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan laboratorium 

sebagai sumber belajar terhadap minat belajar mengelola sistem kearsipan 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMKN 1 Depok yang 

ditunjukkan dengan koefisien determinasi sebesar 0,266 atau 26,6% yang 

artinya bahwa pemanfaatan laboratorium sebagai sumber belajar mampu 
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menjelaskan 26,6% perubahan minat belajar dan Harga t sebesar 5,149 dengan 

p (sign) = 0,000 < 0,05.  

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang ada, peneliti dapat melihat 

persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

terletak pada variabel hasil belajar, dan pemanfaatan laboratorium. Adapun 

perbedaannya adalah terletak pada variabel nialai karakter,  mata pelajaran yang 

akan diteliti, dimana pada penelitian ini fokus pada pembelajaran IPA, kemudian 

pada jenjang pendidikan peneliti akan melaksanakan penelitian pada jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hanya fokus pada nilai 

karakter dan hasil belajar  IPA Terpadu. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama memanfaatkan 

laboratorium untuk memudahkan pendidik dalam memberikan pelajaran kepada 

peserta didik, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, tahun 

ajaran, jenjang pendidikan, lokasi penelitian hingga variabel penelitian.  

2.5. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan 

kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (2011) menyatakan bahwa 

kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara 

(Ningrum, 2017, h. 148).  

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka diatas 

maka kerangka berpikir tersebut dapat diilustrasikan dengan diagram berikut:  
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Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir 

1.6. Perumusan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. 

Oleh karena itu masih perlu diuji kebenarannya. Suharsimi (2010) bahwa 

”Hipotesis dapat diartikan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan pendapat di 

atas, maka dapat penulis jelaskan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban  yang 

bersifat sementara (Ningrum, 2017, h. 148-149).  

Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya adalah : 

1. Pemanfaatan laboratorium berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Bonegunu . 

2. Nilai karakter berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Bonegunu .  

3. Pemanfaatan laboratorium dan nilai karakter secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Bonegunu.  
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