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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan 

nasional. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan suatu 

negara, untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan kualitas sumber manusia 

(Fattah, 2004). Pendidikan harus mampu mengembangkan diri seseorang 

sebagai individu yang utuh, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga 

bangsanya. Dengan kata lain mampu mengenal diri, masyarakat di sekitar 

dan bangsanya. Proses pengenalan ini menghendaki pengembangan 

kemampuan kognitif, afektif, termasuk imajinasi dan inspirasi (Hamid Hasan, 

1993) 

Salah satu fungsi utama pendidikan adalah pengembangan kesadaran 

nasional, karena kesadaran nasional merupakan sumber daya mental dalam 

proses pembangunan kepribadian yang tersusun dari karakteristik perwatakan 

yang tumbuh dan melembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan 

bangsa. Dengan demikian, kepribadian nasional serta identitas suatu bangsa 

bertumpu pada pengalaman kolektif bangsa, yang bersifat historis (Sartono 

Kartodirdjo, 1988). Pembangunan pendidikan di Indonesia masih 

menghadapi masalah terkait dengan peningkatkan kualitas pendidikan. 

Sekolah merupakan lembaga formal sesuai dengan misinya yaitu 
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melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan (Ali Imron, 2012).  

Sekolah adalah suatu organisasi yang kompleks oleh karena itu kepala 

sekolah harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi semua kegiatan 

pendidikan terutama terhadap tenaga kependidikan yaitu kepada para guru 

sebagai pengajar yang harus menguasai ilmu dan keterampilan yang sesuai 

dengan sepesifikasi keahlian bidang studinya dan diharapkan mampu 

mempersiapkan, melaksanankan pembelajaran dengan baik.   

Peran guru sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Guru merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil 

belajar bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam 

belajar. Guru ikut andil besar dalam menciptakan peserta didik yang 

berkualitas baik secara akademik keahlian, kematangan, emosional, dan 

moral spiritual (Kunandar, 2008). 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memerlukan dukungan sarana 

prasarana pendidikan. Sarana prasarana pendidikan merupakan material 

pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan yang lengkap sehingga sangat menunjang proses 

pendidikan di sekolah. Baik guru maupun siswa, merasa terbantu dengan 

adanya fasilitas tersebut. Namun sayangnya, kondisi tersebut tidak 

berlangsung lama. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tidak 

dapat dipertahankan secara terus-menerus. Sementara itu, bantuan sarana dan 

prasarana pun tidak datang setiap saat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya 

pengelolaan sarana dan prasarana secara baik agar kualitas dan kuantitas 
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sarana dan prasarana dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lebih 

lama (Barnawi, 2012). 

Laboratorium merupakan salah satu sarana prasarana yang disiapkan 

untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran. Pemanfaatan laboratorium 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Laboratorium perlu dilengkapi 

dengan alat dan bahan yang memadai serta sumber daya manusia yang 

professional. Perlu strategi untuk memanfaatkan laboratorium sekolah 

berfungsi secara optimal. Mutu pendidikan dan pembelajaran dipengaruhi 

oleh aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa baik di 

dalam kelas, di laboratorium, dan di kancah belajar lainnya yang terwujud 

dalam bentuk hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik (Legiman,2013). 

Fasilitas laboratorium dapat meningkatkan pengetahuan siswa melalui 

kegiatan praktikum, kegiatan praktikum merupakan satu kegiatan penting 

dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. 

Pengalaman belajar yang diperoleh di kelas tidak utuh dan tidak berorientasi 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar.  

Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya 

diarahkan pada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, otak siswa 

dipaksa hanya untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diperoleh untuk 

menghubungkannya dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan suatu penelitian 

yang akan bertempat di SDN Kauman 2 Malang. Berdasarkan observasi yang 
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telah dilakukan bahwa SDN Kauman 2 Malang merupakan sekolah unggulan 

dimana dalam melakukan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar 

serta menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berpengetahuan luas. 

SDN Kauman 2 Malang memiliki Laboratorium IPA yang dapat mendukung 

proses pembelajaran. Selain kepala sekolah, peran guru disini juga 

berpengaruh dalam proses pembelajaran. Dengan adanya laboratorium IPA 

dapat membantu guru dan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan 

optimal. 

Manfaat dari ruang laboratorium ipa adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang penemuan-penemuan ilmiah yang masih belum di 

ketahui oleh siswa. Peran guru di sekolah bukan hanya mendidik siswa 

menjadi siswa yang berperstasi akan tetapi guru juga mempunyai peran 

dalam memotivasi siswa untuk memanfaatkan sarana dan prasarana dengan 

baik. 

Pemanfaatan laboratorium ipa perlu dilakukan agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, dengan penggunaan laboratorium sebagai 

tempat melaksanakan praktikum peserta didik dapat mengalami pembelajaran 

secara utuh, fungsi laboratorium sebagai penunjang keberhasilan dan 

peningkatan mutu pendidikan dapat terealisasi secara optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran guru dalam pemanfaatan laboratorium IPA di SDN 

Kauman 2 Malang? 
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2. Apa kendala guru dalam pemanfaatan laboratorium IPA di SDN Kauman 

2 Malang? 

3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala pada pemanfaatan 

laboratorium IPA di SDN Kauman 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peran guru dalam pemanfaatan laboratorium IPA di SDN 

Kauman 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala pemanfaatan laboratorium IPA di SDN Kauman 

2 Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi mengatasi kendala pemanfaatan laboratorium IPA 

di SDN Kauman 2 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis: 

Diharapkan dapat memberikan informasi khususnya dalam bidang 

pemanfaatan laboratorium IPA yang ada di sekolah. 

2. Manfaat Praktis: 

a) Bagi Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi 

peningkatan untuk memanfaatkan laboratorium sebagai sarana dan 

prasarana pembelajaran yang sudah tersedia di Kauman 2 Malang. 
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b) Bagi Guru

Sebagai referensi untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

misalnya laboratorium untuk proses pembelajaran bagi siswa. 

c) Bagi Peneliti

Peneliti memperoleh pengetahuan tambahan tentang peran guru dalam 

pemanfaatan laboratorium IPA yang dilakukan di SDN Kauman 2 Malang. 

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah yang digunakan

dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Peran Guru yang terlihat dalam pemanfaatan Laboratorium IPA  ada 5

yaitu peran guru sebagai sumber belajar, peran guru sebagai fasulitator,

peran guru sebagai demonstrator, peran guru sebagai pembimbing, dan

peran guru sebagai evaluator.

2. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk

belajar.

3. Laboratorium adalah suatu tempat dilakukannya percobaan dan penelitian.

Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar atau ruangan

terbuka.

4. Penelitian ini dibatasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas

5.

5. Tidak menggunakan semua guru dalam penelitian ini, dikarenakan pada

saat penelitian berlangsung hanya guru kelas 5 saja yang menggunakan

Laboratorium IPA untuk pembelajaran


