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ABSTRAK 

 

Nurma Permata Sari. PENINGKATAN PARTISIPASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PERPADUAN 

PEMBELAJARAN LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN ALAM DI 

KELAS VII A SMP NEGERI 1 GONDANGREJO. Skripsi, Surakarta: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

Januari 2010. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran biologi melalui perpaduan antara pembelajaran laboratorium 

dan lingkungan alam di kelas VII A SMP Negeri 1 Gondangrejo. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi), dan 

refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Gondangrejo tahun pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 40 anak. Teknik 

pengumpulan data adalah dengan observasi, angket dan wawancara. Validitas data 

menggunakan teknik triangulasi meode. Analisis data adalah deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. 

Simpulan dari penelitian adalah pelaksanaan pembelajaran laboratorium 

dan lingkungan alam secara terpadu dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran biologi kelas VII A SMP Negeri 1 Gondangrejo. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan setiap indikator 

partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi telah mencapai target yang 

ditentukan yaitu 75%. Hasil rata-rata observasi partisipasi siswa  pra siklus adalah 

50,21%, siklus I sebesar 62,08% dan siklus II sebesar 79,64%. Hasil rata-rata 

angket partisipasi siswa para siklus adalah 71,94%, siklus I sebesar 74,7% dan 

siklus II sebesar 78,86%. 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan dan 

kepribadian manusia. Fokus dari pendidikan adalah bagaimana memberikan 

inspirasi, teladan dan rangsangan kepada peserta didik sehingga dari proses 

pendidikan tersebut dapat dihasilkan manusia-manusia yang berkualitas. 

Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke peserta didik, tetapi 

merupakan upaya untuk mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas berpikir 

peserta didik sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa 

hendaknya lebih mengarah pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. 

Hasil observasi yang dilakukan di kelas VII A SMP Negeri 1 

Gondangrejo menunjukkan  bahwa proses pembelajaran belum melibatkan siswa 

secara menyeluruh. Rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran ditandai 

dengan hanya 30% (12 siswa) yang berani menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh guru dan hanya 5% (2 siswa) yang berani mengajukan pertanyaan. Tanggung 

jawab siswa terhadap pembelajaran yang berupa kesediaan siswa untuk 

menperhatikan sebenarnya memiliki nilai yang cukup baik. Sebesar 65% (26 

siswa) mau memperhatikan penjelasan yang diberikan guru. Namun perhatian ini 

tidak diiringi keinginan siswa untuk memberikan kontribusi dalam pembelajaran. 

Hal ini jelas terlihat ketika siswa diberi sejumlah soal untuk didiskusikan dan 

dikerjakan, hanya 40% (16 siswa) yang bersedia mengerjakan. Siswa yang lain 

lebih suka bermain-main dan akhirnya mencontoh pekerjaan siswa lain yang 

sudah selesai. 

Pembelajaran biologi senantiasa dilaksanakan di kelas dengan guru 

sebagai sumber belajar yang utama sehingga pengalaman belajar siswa sebatas 

mendengar dan mencatat penjelasan guru. Siswa kurang berinteraksi dengan 

sumber belajar yang lain sehingga pembelajaran cenderung bersifat tekstual dan 

menekankan pada penyelesaian materi pelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan 

pendapat dari Rohandi (2009: 117) yang mengemukakan bahwa ciri pokok 



pembelajaran sains adalah adanya interaksi antara anak dengan lingkungan. Siswa 

harus diberi kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan objek yang akan atau 

sedang dipelajari.  

Identifikasi masalah dari hasil observasi di kelas VII A menunjukkan 

bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran rendah karena siswa hanya menerima 

materi biologi yang diajarkan oleh guru. Siswa tidak dilibatkan dalam usaha untuk 

mengkontruksi suatu konsep sehingga materi pelajaran menjadi sesuatu yang 

hanya dihafalkan dan akhirnya mudah dilupakan. Pembelajaran seakan-akan 

menjadi sesuatu yang tidak  bermakna bagi siswa. Pembelajaran akan bermakna 

apabila siswa ikut terlibat langsung dalam pembelajaran, siswa bekerja, 

menemukan dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

Guru harus melakukan suatu inovasi dalam pembelajaran untuk 

mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas. Kurangnya partisipasi siswa yang 

mencakup keterlibatan, dorongan memberikan sumbangan dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pembelajaran dapat ditingkatkan oleh guru dengan 

menerapkan suatu pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dengan 

memaksimalkan sumber-sumber belajar yang terdapat di sekolah. Salah satu 

alternatif pembelajaran yang dapat dijadikan pilihan adalah perpaduan 

pembelajaran laboratorium dan lingkungan alam. 

Pembelajaran laboratorium adalah pembelajaran yang menggunakan 

laboratorium sebagai sumber belajar. Laboratorium merupakan suatu tempat yang 

sengaja didesain untuk kegiatan penelitian dan percobaan, sehingga sangat tepat 

jika laboratorium digunakan untuk pembelajaran biologi. Pembelajaran 

laboratorium ini akan dipadukan dengan pembelajaran lingkungan alam. 

Pembelajaran lingkungan alam adalah pembelajaran yang mendayagunakan 

lingkungan alam sebagai sumber belajar. Seorang guru dapat menunjukkan 

kepada siswa bahwa materi biologi yang dipelajari sebenarnya sangat dekat, 

bahkan berinteraksi secara langsung dengan pengalaman keseharian siswa melalui 

pembelajaran lingkungan alam.  

Perpaduan pembelajaran laboratorium dan lingkungan alam 

dilaksanakan dengan metode eksperimen, diskusi dan tanya jawab. Eksperimen 



dilaksanakan di laboratorium dengan mengambil alat dan bahan dari lingkungan 

alami di sekitar sekolah. Pembelajaran ini diharapkan dapat menyadarkan siswa 

bahwa laboratorium dan lingkungan alam di sekitar dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar yang menarik, terutama dalam pelajaran biologi. Melalui kegiatan 

pembelajaran tersebut siswa dapat mengalami, menemukan dan membangun 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya sehingga siswa benar-benar 

berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Perpaduan pembelajaran laboratorium dan lingkungan alam diharapkan 

mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi sehingga juga 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas VII A SMP Negeri 1 Gondangrejo 

pada Tahun Pelajaran 2008/2009. Penelitian dilaksanakan pada pokok bahasan 

pengelolaan lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan judul 

penelitian: PENINGKATAN PARTISIPASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PERPADUAN PEMBELAJARAN 

LABORATORIUM DAN LINGKUNGAN ALAM DI KELAS VII A SMP 

NEGERI 1  GONDANGREJO. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut: 

Apakah perpaduan pembelajaran laboratorium dan lingkungan alam dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi di kelas VII A SMP 

Negeri 1 Gondangrejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi melalui perpaduan 

pembelajaran laboratorium dan lingkungan alam di kelas VII A SMP Negeri 1 

Gondangrejo. 



 

D. Manfaat Penelitian 

Pembelajaran dengan menggunakan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa 

a. Memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi. 

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan bagi guru mengenai manfaat perpaduan 

pembelajaran laboratorium dan lingkungan alami untuk meningkatkan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Membangkitkan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Bagi sekolah 

a. Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran. 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program peningkatan 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan partisipasi siswa 

melalui perpaduan pembelajaran laboratorium dan lingkungan alami pada proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II maka dapat disimpulkan bahwa perpaduan 

pembelajaran laboratorium dan lingkungan alami dapat meningkatkan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran biologi kelas VII A SMP Negeri 1 Gondangrejo.  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut di SMP Negeri 1 

Gondangrejo dalam rangka meningkatkan partisipasi siswa.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran biologi materi pengelolaan lingkungan di SMP Negeri 1 

Gondangrejo dalam rangka meningkatkan partisipasi siswa serta memberikan 

alternatif pilihan dalam memilih pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan 

partisipasi siswa. 

C.  Saran 

1. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum 

melaksanakan pembelajaran laboratorium dan lingkungan alami sehingga 

ketika terjadi perpindahan fase pembelajaran dapat berjalan lancar. 

b. Guru hendaknya dapat lebih memanfaatkan laboratorium dan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. 

c. Guru hendaknya senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya 

agar dapat mengikuti perkembangan dinamika dunia pendidikan. 

 



2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih berpartisipasi dalam pembelajaran agar dapat 

mencapai hasil yang optimal. 

b. Siswa hendaknya dapat belajar secara mandiri dengan mendayagunakan 

sumber-sumber belajar yang ada di sekitar. 

 

3. Kepada Calon Peneliti 

a. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis hendaknya 

mempersiapkan perangkat pembelajaran penelitian dengan baik dan 

menyesuaikannya dengan alokasi waktu, fasilitas pendukung, karakteristik 

siswa dan sekolah tempat penelitian. 

b. Penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya dengan mengaitkan aspek-aspek yang belum diungkap dengan 

aspek-aspek dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


