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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran sains yang memiliki konsep-

konsep yang sulit dan abstrak. Konsep-konsep dalam pelajaran biologi harus 

dipahami oleh siswa karena konsep tersebut akan menjadi dasar untuk memahami 

materi biologi selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa  pembelajaran 

biologi menekankan siswa untuk dapat memahami konsep bukan hanya sekedar 

menghapal sehingga dibutuhkan kemampuan seorang guru dalam mengelola kelas 

yang baik agar siswa dapat memahami materi biologi secara utuh. Salah satu 

faktor yang dapat mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 

yaitu siswa harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan siswa 

terlibat langsung dalam setiap proses pembelajaran maka siswa akan menguasai 

konsep yang sedang mereka pelajari. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rustaman 

et al. (2003) makin aktif siswa tersebut dalam kegiatan pembelajaran, maka 

pengalaman belajar yang akan didapatkan akan semakin bermakna. Dengan 

melakukan sendiri siswa akan semakin menghayati sehingga akan berbeda jika 

siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru (Rustaman et al., 2003).  

Namun, kenyataannya dalam proses pembelajaran di lapangan masih 

terdapat banyak permasalahan. Berdasarkan hasil survei permasalahan yang 

dihadapi diantaranya, siswa kurang tertarik dengan cara guru dalam 

menyampaikan materi sehingga berdampak pada motivasi siswa untuk belajar 

biologi, guru jarang sekali melakukan praktikum karena dianggap rumit dalam 

pelaksanaannya. Selain itu pelaksanaan pembelajaran cenderung didominasi oleh 

guru (teacher centered), sehingga guru menjadi sumber belajar dan pemegang 

otoritas tertinggi dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena para 

pengajar beranggapan bahwa mengajar merupakan transfer pengetahuan dari guru 

kepada siswa (Rustaman et al., 2003). Pandangan seperti itu menyebabkan 

pembelajaran di dalam kelas cenderung lebih pasif karena siswa hanya 
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mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru, siswa hanya memperoleh 

sedikit pengalaman belajar, yang dapat membantu dalam mengingat dan 

memahami materi yang dipelajari. Pengalaman mendengarkan dan membaca 

merupakan pengalaman yang paling banyak didapatkan oleh siswa. 

Biologi sebagai ilmu sains juga ditekankan untuk memberikan pengalaman 

belajar langsung terhadap siswa. Pengalaman dalam belajar dapat mempermudah 

siswa dalam memahami dan mengingat meteri yang sedang dipelajari, karena 

siswa akan lebih menghayati proses atau kegiatan yang sedang dilakukan. Hal ini 

akan berdampak pada meningkatnya keterampilan proses sains dan penguasaan 

konsep siswa. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Rustaman et al., 

(2003) bahwa pengalaman belajar dengan menerapkan keterampilan proses sains 

yang dilakukan langsung oleh siswa akan lebih bermakna. Keterampilan proses 

sains merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. 

Dengan diterapkannya pendekatan keterampilan proses sains diharapkan siswa 

memahami pembelajaran biologi sebagai proses, produk dan sikap ilmiah 

(Rustaman et al., 2003).  

Untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan penguasaan konsep 

agar lebih berarti, maka dalam proses pembelajaran harus diterapkan model dan 

metode yang tepat agar materi yang diajarkan dapat tersampaikan sesuai dengan 

harapan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali metode dan model 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Metode dan model pembelajaran mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa, akan 

ditentukan oleh penggunaan model yang sesuai (Djamarah dan Zain, 2010). Oleh 

karena itu, seorang guru harus bisa memilih metode dan model pembelajaran yang 

tepat untuk materi yang akan diajarkan di kelas. Salah satu cara yang dapat 

membantu siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar, yaitu dengan cara 

menerapkan suatu model pembalajaran. Model pembelajaran merupakan situasi 

pembelajaran yang tersusun rapi untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

siswa guna mencapai tujuan pembelajaran.  
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Salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif untuk 

menyampaikan materi pelajaran adalah model pembelajaran berbasis praktikum. 

Model pembelajaran berbasis praktikum dapat mengembangkan kemampuan 

kognitif, afektif dan psikomotorik dalam memahami suatu fenomena biologi 

(Sudargo, 2009). Kegiatan praktikum dalam pembelajaran sangat diperlukan 

karena dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit dan 

abstrak. Kegiatan pembelajaran berbasis praktikum merupakan model 

pembelajaran yang memiliki lima fase. yaitu: 1). Fase orientasi masalah, pada fase 

ini guru menjelaskan masalah yang harus dipecahkan oleh siswa; 2). Fase 

perumusan masalah, siswa dibimbing oleh guru membuat rumusan masalah; 3). 

Fase melakukan penyelidikan; 4). Fase mengatasi kesulitan, guru membimbing 

siswa untuk mengatasi kesulitan yang ditemukan selama kegiatan praktikum 

berlangsung; 5). Fase merefleksikan hasil penyelidikan, mengaitkan hasil 

penyelidikan dengan konsep (Sudargo, 2009).  

Materi difusi osmosis merupakan salah satu materi yang cukup sulit 

dipahami oleh siswa karena materi tersebut termasuk materi yang cukup abstrak 

untuk dipahami oleh anak SMP, agar materi tersebut lebih mudah dipahami maka 

guru harus merencanakan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman yang 

lebih nyata sehingga siswa memiliki pengalaman belajar secara langsung dalam 

mempelajarinya. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini kegiatan 

pembelajaran akan dilakukan melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum 

dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan untuk membantu siswa agar 

memahami konsep-konsep yang sulit. Dengan diterapkannya model pembelajaran 

berbasis parktikum siswa dituntut lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat melatih keterampilan proses sains siswa dan dapat membatu siswa dalam 

memahami konsep yang akan mereka pelajari. 

Menurut Muchtar dan Simalango, (2008) dalam kaitannya dengan belajar, 

kegiatan praktikum akan membantu siswa memahami konsep-konsep dan 

memberikan pengalaman yang nyata dalam usaha menciptakan pengetahuan baru. 

Selain itu, pembelajaran berbasis praktikum akan memberikan motivasi belajar 
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bagi siswa yang sungguh-sungguh dalam  mempelajari sesuatu sehingga akan 

mudah mengerti suatu konsep yang diajarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Pembelajaran Berbasis Praktikum Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep Dan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP 

Pada Subkonsep Difusi Osmosis. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang teleh dikemukakan, maka permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penerapan 

pembelajaran berbasis praktikum terhadap penguasaan konsep dan keterampilan 

proses sains siswa SMP pada subkonsep difusi osmosis?” 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka rumusan masalah 

dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbedaan penguasaan konsep siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebelum dan setelah dilaksanakan pembelajaran? 

2. Bagaimana perbedaan keterampilan proses sains siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sebelum dan setelah dilaksanakan pembelajaran? 

3. Bagaimana hubungan penguasaan konsep dengan keterampilan proses sains 

siswa setelah dilakukan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran berbasis praktikum? 

 

C.  Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Keterampilan proses sains dalam penelitian ini adalah keterampilan observasi, 

keterampilan klasifikasi, keterampilan komunikasi, keterampilan prediksi, 

keterampilan menafsirkan, keterampilan melakukan percobaan, dan 

keterampilan mengajukan pertanyaan. 
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2. Cakupan materi yang dijadikan sasarn dalam penelitian ini meliputi 

pengertian difusi dan osmosis, proses difui dan osmosis, contoh proses difusi 

osmosis. 

D.  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, maka dipaparkan tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis perbedaan penguasaan konsep antara siswa yang diberi 

perlakuan model pembelajaran berbasis praktikum dengan siswa yang diberi 

pembelajaran metode demonstrasi. 

2. Untuk menganalisis perbedaan keterampilan proses sains antara siswa yang 

diberi perlakuan model pembelajaran berbasis praktikum dengan siswa yang 

diberi pembelajaran metode demonstrasi. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara penguasaan konsep siswa dengan 

keterampilan proses sains siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4. Untuk mengidentifikasi respon siswa terhadap model pembelajaran berbasis 

praktikum. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Diharapkan siswa mendapatkan pengalaman belajar selain informasi dari 

guru.  

b. Diharapkan siswa mendapatkan pengalaman dalam menggunakan alat 

yang digunakan dalam kegiatan praktikum. 

c. Diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar di laboratorium 

khususnya untuk pelajaran biologi. 

d. Diharapkan siswa dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan 

praktikum  

2. Bagi Guru 
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a. Diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi salah satu 

contoh penerapan pembelajaran berbasis praktikum yang tidak rumit. 

b. Diharapkan dapat memberikan alternatif dalam menyampaikan materi 

pelajaran. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi secara umum tentang penerapan 

pembelajaran berbasis praktikum. 

b. Diharapkan dapat memberikan ide untuk diteliti lebih lanjut tentang 

pembelajaran yang dapat mengembangkan penguasaan konsep dan 

keterampilan proses sains. 

 

F.  Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan ketarampilan proses sains dapat dilakukan 

melalui pembelajaran berbasis praktikum (Subiantoro, 2009). 

2. Pembelajaran berbasis praktikum dapat dijadikan alternatif pembelajaran 

yang mendorong siswa belajar aktif untuk merekonstruksi kembali 

pemahaman konseptualnya (Duda, 2010). 

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penelitian ini terdapat lima bab, sistematikanya seperti berikut ini: 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam Bab I menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi, dan struktur organisasi 

skripsi.  

2. Bab II Pembelajaran Berbasis Praktikum, Penguasaan Konsep, dan 

Keterampilan Proses Sains, Difusi Osmosis 

Dalam Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

pembelajaran berbasis praktikum, penguasaan konsep, keterampilan proses sains, 

dan difusi osmosi, penelitian yang relevan, hipotesis. 

3. Bab III Metode Penelitian 
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Bab III menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, desain 

penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data, prosedur 

penelitian, dan alur penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab IV ini, terdapat penjelasan mengenai pemaparan data atau hasil 

penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan. 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 


