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BAB I  

PENDAHUALUAN 

A. Latar Belakang  

Mata pelajaran di Bidang IPA atau sains, termasuk di dalamnya Biologi, 

merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, menyangkut 

gejala-gejala alam dan terdiri atas tiga dimensi, meliputi produk, proses dan sikap 

ilmiah (Carin & Sund, dalam Al, 2006). Produk ilmiah yang dimaksud meliputi 

fakta ilmiah, konsep, prinsip, teori, hukum dan hipotesis sedangkan proses ilmiah 

menyangkut kaidah-kaidah atau prosedur ilmiah (metode atau cara kerja ilmiah). 

Sikap ilmiah adalah hal yang harus mendasari proses ilmiah sehingga akan 

dihasilkan produk ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses 

pembelajaran, pengalaman belajar merupakan hal yang sangat menentukan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut 

metode yang sesuai tentu sangat berpengaruh. Sesuai dengan tuntutan yang 

terdapat di kurikulum baik itu kurikulum KTSP dan kurikulum 2013  yang 

menuntut siswa untuk mendapat pengalaman langsung melalui kegiatan 

pembelajaran yang perpusat pada siswa. Pemberian pengalaman belajar secara 

langsung salah satunya adalah dengan menggunakan metode praktikum seperti 

yang dikemukan oleh Abraham & Millar (2008) bahwa kegiatan praktikum 

merupakan kegiatan yang dapat membentuk suatu pengetahuan melalui 

pengalaman langsung.  

Kegiatan praktikum merupakan bagian integral dalam pembelajaran 

Biologi karena memiliki peranan yang penting terutama untuk menerapkan 

konsep atau prinsip. Menurut Supriatno (2009), pembelajaran Biologi 

memerlukan kegiatan yang mampu melibatkan peserta didik dalam 

pengembangan pengalaman belajarnya (learning to do), sehingga mereka dapat 

memaknai pengetahuan yang didapat (learning to know). Menurut Sere (dalam 

Widodo, 2006) kegiatan praktikum bukan hanya membantu siswa untuk 

memahami konsep, namun juga mendorong siswa untuk belajar, membuat siswa 

bisa mengerjakan sesuatu, dan membuat siswa belajar mengerjakan sesuatu. 

Pelaksanaan kegiatan praktikum, biasanya siswa dibekali dengan panduan 
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pelaksanaan kegiatan praktikum, yang  biasa disebut dengan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) atau oleh penulis disebut sebagai Desain Kegiatan Laboratorium (DKL).  

Desain kegiatan laboratorium merupakan instruksi yang harus dilakukan 

siswa ketika melakukan kegiatan laboratorium. Desain kegiatan laboratorium 

dapat melatih siswa untuk menentukan dan mengembangkan kegiatan 

laboratorium secara mandiri, serta dapat dijadikan pedoman untuk siswa dalam 

proses pencapaian pemahaman konsep dan prinsip (Supriatno, 2009). Dengan 

demikian DKL dapat dijadikan arahan untuk melihat pengetahuan dan proses 

mencari pengetahuan yang dimiliki siswa. Desain Kegiatan Laboratorium 

biasanya berisi petunjuk atau prosedur untuk melakukan suatu kegiatan 

laboratorium. Desain Kegiatan Laboratorium siswa juga dilengkapi dengan 

pertanyaan praktikum yang nantinya dapat menuntun siswa dalam membentuk 

pengetahuan dari kegiatan yang telah dilakukan. Pengetahuan yang terbentuk 

setelah melakukan kegiatan laboratorium (knowledge claim) pada peserta didik 

harus dapat mencapai tujuan kegiatan laboratorium yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum. 

Namun pada kenyataannya, setelah melakukan kegiatan praktikum 

knowledge claim yang dibentuk oleh peserta didik terkadang tidak sesuai dengan 

tujuan kegiatan laboratorium dan kompetensi dasar yang diharapkan. Hal tersebut 

dapat terjadi karena terdapat kesalahan pada berbagai hal yang terkait dengan 

komponen-komponen penyusun desain kegiatan laboratorium. Komponen-

komponen pertanyaan fokus, langkah prosedural, objek/peristiwa, pertanyaan 

praktikum, konsep/prinsi/teori, proses pencatatan dan transformasi, serta 

knowledge claim. Dilihat dari komponen tujuan, terkadang terdapat masalah 

mengenai tidak tergambarnya tujuan praktikum dalam langkah kerja. Kemudian 

dari komponen pertanyaan fokus terdapat masalah mengenai tidak terdapatnya 

pertanyaan fokus sehingga praktikum tidak dapat mengetahui dengan jelas sasaran 

atau target dari kegiatan praktikum yang dilakukan.  

Selanjutnya pertanyaan praktikum pada DKL yang digunakan untuk 

membentuk knowledge claim tidak sesuai dengan data hasil pengamatan dan 

tujuan praktikum. Selain itu juga menurut Supriatno (2007), banyak ditemukan 

permasalahan pada desain kegiatan laboratorium yang telah beredar dilapangan, 
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diantaranya langkah kegiatan yang tidak terstruktur, tidak logis, dan kurang jelas, 

prosesnya ada yang sulit dilakukan atau tidak dapat dilaksanakan, dan juga 

ditemukan pertanyaan di luar hasil pengamatan atau tidak relevan dengan 

pengamatan. Kondisi ini sangat disayangkan terutama dalam pembelajaran 

konsep-konsep biologi. Ketidak sesuaian DKL yang beredar di lapangan 

merupakan salah satu kunci ketidak berhasilan  praktikum untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ada (Supriatno, 2009). 

Menurut Novak & Gowin (1984), diagram Vee dapat digunakan untuk 

melihat tahapan-tahapan dalam membentuk pengetahuan dan menghasilkan 

pengetahuan. Digaram Vee memiliki dua sisi penting yaitu sisi konseptual dan sisi 

metodologi karena kedua sisi ini saling menunjang dalam pencapaian kegitan 

ilmiah dalam hal ini kegiatan praktikum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Harahap (2010), komponen pada diagram Vee, menggambarkan tahapan proses 

pembentukan pengetahuan dan produksi pengetahuan pada kegiatan praktikum. 

Pengunaan diagram Vee dapat membantu guru dalam merancang atau 

mengevaluasi DKL agar DKL dapat menjalankan fungsinya dalam praktikum 

untuk mengarahkan siswa membentuk pengetahuan secara terstruktur.  

Desain kegiatan laboratorium merupakan salah satu media praktikum, 

yang akan digunakan siswa sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum. Hal ini dapat membantu guru untuk memfasilitasi siswa dalam 

menghubungkan teori dan praktek, sehingga membentuk pengetahuan dan 

hendaknya dapat mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar 

yang berlaku. Tujuan kegiatan pembelajaran pada kegiatan praktikum harus sesuai 

dengan tuntutan kurikulum (Rustaman & Wulan, 2007). Namun berdasarkan 

Supriatno (2009), menunjukan bahwa DKL yang digunakan di sekolah-sekolah 

belum atau tidak melalui proses uji coba sebelum diberikan kepada siswa.  

Dalam dunia pendidikan nasional, merumuskan pembelajaran, pengajaran 

dan tujuan, baik tujuan pembelajaran ataupun Kompetensi Dasar lebih sering 

menggunakan Taksonomi Bloom revisi tahun 2001 (Gunawan & Pulupi, 2008). 

Taksonomi Bloom revisi merupakan kerangka berfikir yang memudahkan guru 

untuk memetakan tingkatan proses kognitif dan tingkatan pengetahuan, baik pada 

pengajaran, pembelajaran, dan penilaian (Anderson, et al. 2001). Dimensi proses 
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kognitif dapat diidentifikasi melalui kata kerja oprasional dan dimensi 

pengetahuan dapat diidentifikasi dari kata benda. Pada DKL terdapat komponen 

tujuan, langkah kerja, dan pertanyaan pengarah yang dapat pula digunakan untuk 

mengidentifikasi tingkatan kognitif dan tingkatan pengetahuan.  

Pendidikan sains merupakan uapaya penyampaian pengetahuan serta 

pemahaman mengenai alam, materi dan fisik, karena merupakan hal yang alamiah 

jika pendidikan sains akan melibatkan tindakan ‘menunjukkan’ serta 

‘menyampaikan’. Karena akan lebih mudah serta efektif untuk menunjukan 

sebuah peristiwa dalam sains dari pada menjabarkannya dalam kata-kata (Millar, 

2001). Berikut ini merupakan konsep dalam biologi yang tidak cukup hanya 

dijelaskan dengan teori adalah konsep uji makanan dan respirasi, sel, pencemaran 

lingkungan, dan fotosintesis. Peneliti memilih konsep tersebut merupakan 

sebagian konsep yang abstrak yang tidak dapat diamati secara konkrit namun 

dapat diamati dari proses dan gejala yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan 

sebuah kegiatan praktikum yang memungkinkan siswa mengamati secara 

langsung gejala dan hasil yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut untuk kemudian 

diinterpretasikan oleh siswa menjadi sebuah pengetahuan baru.  

Penelitian mengenai DKL telah dilakukan sebelumnya yaitu menganalisis 

relevansi DKL dengan kompetensi dasar pada konsep struktur dan fungsi hewan 

(Aisya, 2013). Namun pada penelitian kali ini akan dikaji lebih dalam mengenai 

kualitas DKL ditinjau dari struktur DKL dan ranah kognitif yang terdidentifikasi 

di DKL. Berdasarkan permasalah diatas peneliti akan “menganalisis struktur dan 

kemungkinan proses berfikir pada DKL SMA di Kota Bandung”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dapat dibentuk dari penelitian ini adalah, 

“Bagaimana struktur dan kemungkinan berfikir siswa pada  Desain Kegiatan 

Laboratorium di SMA”. 

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat dijabarkan 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagaimana objek/peristiwa hasil eksekusi pada DKL SMA? 

2. Bagaimana keberadaan struktur hasil analisis skoring komponen diagram Vee 

pada DKL SMA? 

3. Bagaimana kemungkinan kemunculan proses kognitif siswa pada  DKL? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah yang di paparkan dalam penelitian ini adalah 

mengidentifikasi keberadaan komponen-komponen yang terdapat di dalam DKL, 

serta kemungkinan proses berfikir yang dibangun dalam DKL. Desain Kegiatan 

Laboratorium yang menjadi objek penelitian diambil dari DKL yang telah 

digunakan guru pada saat melakukan proses kegiatan praktikum di SMA Negeri 

Kota Bandung. Desain Kegiatan Praktikum yang dianalisis bersumber dari buku 

paket dan buatan guru. Konsep yang dipilih dalam DKL yang akan dianalisis 

adalah materi uji makanan, sel, respirasi, pencemaran lingkungan, dan 

fotosintesis. 

 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas tujuan umum dari penelitian ini 

adalah untuk mendeksripsikan kualitas DKL di SMA ditinjau dari struktur dan 

ranah kognitif yang teridentifikasi. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendekripsikan struktur desain kegiatan laboratorium (DKL) di SMA yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran disekolah. 

2. Mendeskripsikan kemunculan proses berfikir dan dimensi pengetahuan siswa 

pada  DKL di SMA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya: 

1. Untuk penulis, manfaat yang didapatkan yaitu mengetahui kondisi DKL di 

lapangan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sehingga sesuai untuk 

digunakan di SMA  
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2. Memberikan informasi dan gambaran secara umum, khususnya bagi guru 

biologi mengenai kualitas DKL di lapangan sehingga menjadi dasar 

pertimbangan dalam menggunakan DKL pada pembelajaran biologi. 

3. Memberikan motivasi pada guru biologi dalam membuat dan mengembangkan 

desain kegiatan laboratorium yang akan digunanakan dalam proses 

pembelajaran.  

 

F. Struktur Organisasi Skripsi  

Berikut ini penjabaran urutan penulisan skripsi secara terperinci setiap bab. 

Skripsi tersusun atas lima Bab, yaitu Pendahuluan (BAB I), Kajian Pustaka (BAB 

II), Metodologi Penelitian (BAB III), Hasil Temuan dan Pembahasan (BAB IV), 

serta Kesimpulan dan Saran (BAB V), selanjutnya Daftar Pustaka dan Lampiran-

Lampiran.  

 

1. Bab I 

Bab I  terdiri dari enam sub bab, meliputi Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Pertanyaan Penelitian, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat 

Penelitian. Latar belakang yang dimaksud dalam penelitin ini Desain Kegiatan 

Laboratorium didesain untuk membantu mengembangkan pola pikir siswa dalam 

penyelesaian masalah dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, 

membentuk interaksi yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam peningkatan prestasi belajar. Namun, 

seringkali DKL yang beredar tidak memenuhi kriteria sebagai penuntun dalam 

kegiatan praktikum. Padahal keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

praktikum sangat bergantung pada konten yang berada dalam DKL, baik dari sisi 

prosedur pelaksanaan hingga format isian hasil pengamatan dan evaluasi sampai 

kesimpulan. 

 

2. Bab II  

Bab II tentang tinjaun teoritis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Kajian pustaka dijabarkan kembali ke dalam beberapa bagian, yakni 

kajian teoritis mengenai praktikum dan Desain Kegiatan Laboratorium (DKL),  
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digaram Vee dan taksonomi Bloom, penjabaran analisis kompetensi dasar, 

penjabaran materi dan hasil penelitian yang relevan yang pernah dilakukan.    

 

3. Bab III 

Bab III metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriftif, 

penjabaran defenisi operasional, populasi dan sampel, prosedur penelitian, alur 

penelitian, instrumen penelitian dan cara pengolahan data.   

 

4. Bab IV 

Bab IV memaparkan hasil temuan dan pembahasan. Temuan hasil 

penelitian berupa hasil uji coba dan hasil analisis data DKL SMA, serta 

pembahasan hasil penelitian. Temuan dan pembahasan berkaitan dengan hasil uji 

coba dan hasil analisis DKL. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diharapkan 

semua pertanyaan penelitian dapat terjawab. 

 

5. Bab V 

Bab V terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimulan ini adalah jawaban 

pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah pada penelitian. Saran ditujukan 

kepada pengguna hasil penelitian penelitian berikutnya yang berniat untuk 

melanjutkan penelitian selanjutnya.  

  


