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ABSTRAK  

Sugiarti, Asti. 2009. Optimalisasi Pemanfaatan Laboratorium Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Konsep Struktur Dan Fungsi Jaringan Tubuh 

Tumbuhan Di Kelas VIII SMP Negeri 2 Godong. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA 

Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr Sri Mulyani ES, M.Pd. dan Ir Nur Rahayu 

Utami M,Si.  

 

Kata Kunci : Optimalisasi, Laboratorium, Hasil belajar, Konsep struktur dan 

fungsi jaringan tubuh tumbuhan       

  

Kualitas pembelajaran biologi di kelas VIII B SMP Negeri 2 Godong 

Tahun Ajaran 2008/2009 masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih 

rendahnya nilai hasil belajar siswa. Selain itu guru selama ini masih  

menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru 

dan kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan  belajar 

mengajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan  kualitas 

pembelajaran konsep struktur dan fungsi jaringan tubuh tumbuhan melalui 

optimalisasi pemanfaatan laboratorium yang dilihat dari peningkatan ketuntasan 

dan minat belajar siswa.   

Penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus dengan tiap siklus terdiri atas 4 

tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pada 

setiap pelaksanaan tindakan dilakukan pembelajaran dengan  praktikum. Data 

diambil dengan menggunakan lembar observasi keaktifan siswa, lembar observasi 

kinerja guru, tes tertulis, angket tanggapan siswa dan angket tanggapan guru. 

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sekurang-kurangnya 85% siswa 

mendapat nilai ulangan harian 70 dan sekurang-kurangnya 60% siswa 

memberikan respon senang pembelajaran biologi dengan menggunakan 

laboratorium.  

Hasil dari penelitian pada siklus I ketuntasan belajar siswa baru mencapai  

40,43%. Guru belum bisa mengelola kelas dengan baik sehingga pada saat 

praktikum siklus I pembelajaran belum optimal dan siswa juga belum terbiasa 

belajar kelompok dalam laboratorium. Pada siklus II ketuntasan belajar 

siswameningkat menjadi 61,70% dan pada siklus III menjadi 85,11%. 

Peningkatan persentase ketuntasan belajar ini juga menyebabkan meningkatnya 

motivasi siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

laboratorium dapat meningkatkan hasil belajar siswa konsep struktur dan fungsi 

tubuh tumbuhan pada kelas VIII B SMP Negeri 2 Godong Kabupaten Grobogan. 

Hendaknya agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi 

pemanfaatan laboratorium pada materi yang lain dan sebelum diterapkan dalam 

pembelajaran hendaknya dilakukan sosialisasi dahulu langkah pembelajarannya 

pada siswa.  

 

 


