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ABSTRAK 
 

Izzatus Soleha, 2021: Strategi Guru dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi pada 
Masa Pandemi COVID-19 di Kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember Semester Ganjil 
Tahun Pelajaran 2021/2022. 
 

Kata kunci: strategi guru, praktikum biologi, masa pandemi. 
 

Pembelajaran biologi tidak terlepas dengan kegiatan praktikum terutama kelas 
XI yang pada setiap bab minimal ada satu kegiatan praktikum. Pandemi COVID-19 
menyebabkan pelaksanaan praktikum dilakukan berbeda dari masa sebelum pandemi 
COVID-19, karena pembelajaran dilakukan secara online dan offline. Hal ini menjadi 
tugas besar guru untuk memiliki strategi yang tepat karena ada 2 cara pelaksanaan 
praktikum yaitu secara online dan offline. 

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana strategi guru dalam 
pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 
SMAN 3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022? 2) Apa saja kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 di 
kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan strategi guru dalam 
pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 
SMAN 3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 2) Mengetahui kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan  praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 
di kelas MIPA 6 SMAN 3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif jenis penelitian 
lapangan (field research). Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana 
(2014). Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Kesimpulan dari penelitian ini 1) strategi yang digunakan guru dalam 
pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 yaitu menggunakan 
pendekatan saintifik., model project based learning., metode demonstrasi, virtual, 
diskusi dan tanya jawab., media google meet, google classroom, whatsapp dan 
youtube., evaluasi dengan penilaian unjuk kerja siswa., guru mengarahkan siswa untuk 
mempersiapkan praktikum dengan cara memberikan referensi, link youtube atau 
materi yang akan dipraktikumkan terlebih dahulu., guru mengurangi jumlah acara 
praktikum tidak sesuai dengan yang terjadwal pada petunjuk praktikum yang sudah 
ada., faktor pendukung pelaksanaan praktikum online berupa kelancaran jaringan 
internet dan penggunaan aplikasi google meet, youtube, google classroom dan 
whatsapp., faktor pendukung praktikum secara offline berupa ketersediaan alat dan 
bahan praktikum dan penggunaan LCD proyektor. 2) Kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan praktikum biologi secara online pada masa pandemi COVID-19 yaitu 
perangkat android siswa yang kurang mendukung seperti penyimpanan internal yang 
tidak cukup, keterbatasan kuota siswa, jaringan internet siswa yang kurang bagus dan 
bagi siswa yang melakukan praktikum di rumah posisi guru yang membelakangi dan 
jauh dari kamera pada saat praktikum online menyebabkan suara guru terdengar 
kurang jelas., kendala praktikum secara offline yaitu waktu praktikum terbatas dan 
laboratorium tidak bisa digunakan karena sementara digunakan sebagai ruang kelas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pandemi COVID-19 telah merubah bagaimana manusia menjalani 

kehidupan sehari-hari. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang 

sangat ketat agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 yaitu dengan 

penerapan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini memiliki dampak 

positif dan negatif terhadap segala aspek kehidupan terutama pada bidang 

pendidikan (Ulfiyah dan Rohmah, 2020:54). Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan SE Nomor 4 tahun 

2020 dengan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan 

pembelajaran jarak jauh (online)  (Siahaan, 2020:2). Pembelajaran jarak jauh 

ini dilakukan oleh seluruh jenjang pendidikan salah satunya pada Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Pembelajaran tersebut memiliki pengaruh besar 

terutama pada mata pelajaran biologi yang memiliki kegiatan berupa 

praktikum dalam pembelajarannya. 

Pembelajaran biologi pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk 

mengantarkan siswa kepada tujuan belajarnya. Biologi sebagai ilmu dapat 

diidentifikasikan melalui obyek, benda alam, persoalan/gejala yang 

ditunjukkan oleh alam, serta proses keilmuan dalam menemukan konsep-

konsep biologi (Hasan, 2017:1). Pembelajaran biologi tidak hanya 

mempelajari teori saja namun ada cukup banyak materi yang membutuhkan 



 2 

praktikum untuk menambah pemahaman siswa. Oleh karena itu, pembelajaran 

biologi tidak akan terlepas dari pelaksanaan praktikum. 

Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar 

siswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori 

dengan menggunakan fasilitas laboratorium maupun di luar laboratorium. 

Praktikum dalam pembelajaran biologi merupakan metode yang efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Suryaningsih, 2017:50). Praktikum memiliki 

peranan penting dalam pembelajaran biologi karena dapat memberikan latihan 

metode ilmiah kepada siswa dengan mengikuti petunjuk yang telah diperinci 

dalam lembar petunjuk (Ulfa, 2016:70). Adanya perubahan proses 

pelaksanaan praktikum biologi di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi 

sebuah tantangan besar bagi guru biologi sehingga diperlukan strategi yang 

tepat dan efektif demi tetap terlaksananya praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19. 

Strategi pembelajaran praktikum yang dapat dilakukan pada masa 

pandemi baik secara virtual maupun nyata (penugasan praktikum dilakukan 

secara mandiri atau terbimbing). Secara virtual dapat dilakukan menggunakan 

handphone dengan teknik problem based yang dapat melatih kemampuan 

belajar mandiri dan kolaboratif. Sedangkan secara nyata dapat dilakukan 

dengan metode penemuan terbimbing yang dapat melatih keterampilan proses 

sains siswa (Saputro dkk., 2020:80). Guru harus memiliki gambaran strategi 

yang tepat mengenai bagaimana proses pelaksanaan praktikum biologi. 

Khususnya guru biologi kelas XI MIPA yang kebanyakan materinya 
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membutuhkan kegiatan praktikum dibandingkan kelas X MIPA dan kelas XII 

MIPA. Strategi pembelajaran praktikum dibutuhkan agar pelaksanaan 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 dapat terlaksana dengan 

baik dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Hasil observasi awal di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran biologi dilakukan online dan 

offline. Sebagian siswa melakukan pembelajaran di sekolah dan sebagiannya 

lagi melakukan pembelajaran di rumah. Untuk menghubungkan pembelajaran 

tersebut dalam satu waktu maka menggunakan bantuan aplikasi Google Suite 

yang berupa google classroom, google meet, google form dan google drive. 

Hasil wawancara terkait pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19 dengan Ibu Yuswita Sari, S.Pd, MP. selaku guru biologi kelas XI 

MIPA 6 SMAN 3 Jember menuturkan bahwa pelaksanaan praktikum biologi 

tetap dilaksanakan meskipun tidak semaksimal sebelum masa pandemi 

COVID-19. Maka dari itu diperlukan strategi yang tepat dari guru dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum biologi secara jarak jauh karena praktikum 

dalam mata pelajaran biologi merupakan bagian penting untuk menunjang 

pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari. Jika praktikum tidak 

dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 maka dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa pada materi tersebut.  

Hal menarik yang ada dalam penelitian ini dibandingkan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah praktikum yang dilakukan dengan 2 sistem yaitu 

online dan offline. Selanjutnya, materi yang dibahas dalam penelitian ini ada 2 
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yaitu sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Acara praktikum yang 

dibahas adalah uji golongan darah dan uji zat makanan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Guru dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi 

pada Masa Pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana strategi guru dalam pelaksanaan praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan strategi guru dalam pelaksanaan praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19 di kelas MIPA 6 SMAN 3 Jember 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan terkait 

strategi guru dalam pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19. 

b. Untuk meningkatkan wawasan keilmuan tentang strategi guru dalam 

pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 

c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan strategi guru dalam pelaksanaan praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru terkait 

strategi guru dalam melaksanaan praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi siswa 

terkait pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah 

mengenai strategi guru dalam melaksanaan praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19. 

E. Definisi Istilah 

1. Strategi guru merupakan rencana cermat dalam pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan praktikum biologi merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran biologi yang dapat memberikan pengalaman belajar 

bereksperimen dengan melakukan observasi langsung terhadap obyek 

yang akan diteliti. Pelaksanaan praktikum biologi dalam penelitian ini 

dilakukan secara online dan offline pada materi sistem peredaran darah 

acara uji golongan darah dan sistem pencernaan acara uji zat makanan. 

3. Strategi guru dalam pelaksanaan praktikum biologi merupakan rencana 

cermat (taktik) yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan pelaksanaan 

kegiatan praktikum biologi. Strategi guru yang dibahas dalam penelitian 

ini merupakan strategi pelaksanaan praktikum biologi pada materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah dan sistem pencernaan acara uji 

zat makanan di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember semester ganjil tahun 

pelajaran 2021/2022 yang dilaksanakan secara online dan offline. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan memberikan 

gambaran secara global tentang isi setiap bab, yaitu: 
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Bab satu adalah pendahuluan yang merupakan bagian dasar dalam 

penelitian meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.  

Bab dua adalah kajian kepustakaan yaitu penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu yang 

dicantumkan berupa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. 

Kajian teori memuat pandangan tentang strategi guru dalam pelaksanaan 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 di kelas XI MIPA 6 SMAN 

3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 

Bab tiga adalah metode penelitian yang memuat gambaran obyek 

penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data 

dan tahap-tahap penelitian. 

Bab empat adalah penyajian data dan analisis data yang memuat 

gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan 

temuan. 

Bab lima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyono Saputro, Muh Saerozi dan Fadhil 

Ardiansyah (2020) yang berjudul “Philosophical Reflections: Critical 

Analysis of Learning Strategies for Science Practicum during the COVID-

19 Pandemic”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tertinggi 

dari masing-masing indikator strategi pembelajaran untuk praktikum IPA 

yang digunakan dosen adalah: 1) 68,75% untuk pendekatan student center, 

2) 50% untuk strategi pembelajaran berbasis masalah, 3) 31,25% untuk 

metode self-practicum, 4) 31,25% untuk media WhatsApp, 5) 31,25% 

untuk evaluasi tugas mandiri, 6) 93,75% untuk indikator keberhasilan 

praktikum mandiri, 7) 68,75% media sosial dan faktor pendukung sinyal, 

8) 31,25% untuk kendala jaringan internet, 9) 68,75% untuk metode 

mengetahui  keterampilan praktikum dengan memutar video hasil 

praktikum siswa di rumah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah sama-sama membahas tentang strategi pembelajaran untuk 

praktikum pada masa pandemi COVID-19, menggunakan metode 

penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada penelitian 

terdahulu tersebut respondennya adalah dosen dan mahasiswa ilmu 

pengetahuan alam (IPA) dalam Himpunan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam 

Indonesia. 
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2. Dewi Kartika Sari (2019) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Praktikum 

pada Pembelajaran Biologi Siswa Kelas XI di SMA Negeri Bingin Teluk 

Tahun Ajaran 2018/2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

praktikum pertama diperoleh nilai rata-rata logit 1,18 dan praktikum kedua 

diperoleh nilai rata-rata logit 1,32 yang artinya banyaknya siswa yang 

menyetujui setiap item pernyataan pada angket, dikarenakan pada 

praktikum kesatu dan praktikum kedua memiliki nilai rata-rata logit diatas 

0,00. Artinya, kegiatan pelaksanaan praktikum termasuk dalam kategori 

baik. Hal tersebut juga didukung dari hasil observasi dan wawancara yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum pada pembelajaran biologi 

siswa kelas XI di SMA Negeri Bingin Teluk Tahun Ajaran 2018/2019 

dalam kategori baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 

adalah sama-sama membahas pelaksanaan praktikum biologi di kelas XI 

MIPA SMAN. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada 

penelitian terdahulu tersebut pelaksanaan praktikum biologi tidak 

dilakukan pada masa pandemi COVID-19, metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

3. Erianti Desnaeni (2020) yang berjudul “Strategi Guru Biologi dalam 

Melaksanakan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru biologi menyusun strategi 

pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran daring. Strategi 

pegorganisasian guru menyusun RPP, materi dan tujuan pembelajaran. 

Strategi penyampaian guru menggunakan media pembelajaran yaitu 
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gambar, video pembelajaran (youtube), dan PPT (power point) serta 

menggunakan aplikasi pembelajaran yaitu Google Form, Youtube, 

WhatsApp, Telegram dan Edubox. Strategi penyampaian guru juga 

menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab dan 

diskusi serta menggunakan model pembelajaran yaitu Discovery Learning, 

Inquiry, LBT (Learning by Teaching) dan PjBL (Project Based Learning) 

dengan pendekatan berpusat pada siswa. Strategi pengelolaan guru 

menggunakan penjadwalan, evaluasi pembelajaran pada aspek kognitif 

berupa kuis, berkomentar (Youtube), soal (PG dan Essay), merangkum, 

membuat peta konsep dan aspek psikomotor berupa percobaan sederhana 

(Eksperimen), mengelola motivasi dengan memberikan apersepsi, stimulus 

dan motivasi belajar serta melakukan kontrol belajar dengan pengumpulan 

tugas. Hasil angket menunjukkan keterlaksanaan strategi guru biologi 

dalam pembelajaran daring memperoleh rata-rata sebesar 3,44 dengan 

kategori baik, persentase yang menunjukkan sebesar 42% cukup, 56% baik 

dan 2% sangat baik. Pembelajaran daring terlaksana dengan baik dengan 

persentasi 58%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah 

sama-sama membahas strategi guru biologi pada masa pandemi COVID-

19. Sedangkan perbedaan antara keduanya, pada penelitian terdahulu 

tersebut metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif dan meneliti strategi guru biologi dalam 

melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran biologi bukan khusus 

pada pelaksanaan praktikum. 
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 Secara rinci letak persamaan dan perbedaan serta orisinalitas 

penelitian ini dijelaskan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.1 
Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian 

 
No Nama,  Tahun, 

Judul 
Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

1. Budiyono Saputro, 
Muh Saerozi dan 
Fadhil Ardiansyah 
(2020) 
“Philosophical 
Reflections: Critical 
Analysis of Learning 
Strategies for 
Science Practicum 
during the COVID-
19 Pandemic 

a. Menggunakan 
metode 
penelitian 
kualitatif jenis 
deskriptif 

b. Menggunakan 
strategi  
Pembelajaran 
untuk 
praktikum 
pada masa 
pandemi 
COVID-19 

a. Responden dalam 
penelitian ini 
adalah dosen dan 
mahasiswa ilmu 
pengetahuan 
alam (IPA) 
dalam Himpunan 
Tadris Ilmu 
Pengetahuan 
Alam Indonesia. 

a. Penelitian 
ini 
menekankan 
pada strategi 
guru dalam 
pelaksanaan 
praktikum 
biologi pada 
masa 
pandemi 
COVID-19 

2. Dewi Kartika Sari 
(2019) “Analisis 
Pelaksanaan 
Praktikum pada 
Pembelajaran 
Biologi Siswa Kelas 
XI di SMA Negeri 
Bingin Teluk Tahun 
Ajaran 2018/2019” 

a. Menggunakan 
pelaksanaan 
praktikum 
biologi di 
kelas XI 
SMAN 

a. Metode yang 
digunakan 
kuantitatif jenis 
deskriptif 

b. Menganalisis 
pelaksanaan 
praktikum 
biologi  tidak 
pada masa 
pandemi 
COVID-19 

a. Penelitian 
ini 
menekankan 
pada strategi 
guru dalam 
pelaksanaan 
praktikum 
biologi pada 
masa 
pandemi 
COVID-19 

3. Erianti Desnaeni 
(2020) “Strategi 
Guru Biologi dalam 
Melaksanakan 
Pembelajaran 
Daring pada Masa 
Pandemi COVID-
19” 

a. Menggunakan 
strategi guru 
biologi di 
masa pandemi 
COVID-19 

a. Menggunakan 
metode penelitian 
kualitatif dan 
kuantitatif jenis 
deskriptif 

b. Strategi guru 
biologi yang 
dilakukan dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 
daring 

a. Penelitian 
ini 
menekankan 
pada strategi 
guru dalam 
pelaksanaan 
praktikum 
biologi pada 
masa 
pandemi 
COVID-19 
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B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Biologi  

Hasan dkk. (2017:4) menyatakan bahwa biologi memiliki 

kedudukan yang unik dalam bidang keilmuan. Sebagai bagian dari ilmu 

pengetahuan alam atau natural science, biologi memiliki kesamaan dengan 

cabang atau disiplin lainnya dalam sains yaitu mempelajari gejala alam dan 

merupakan sekumpulan konsep prinsip teori (produk sains). Cara kerja atau 

metode ilmiah (proses sains) didalamnya terkandung sejumlah nilai dan 

sikap. Sebagai bagian dari ilmu-ilmu yang mempelajari manusia, biologi 

berbeda dari sosiologi atau psikologi. Biologi mempelajari struktur 

fisiologis dan genetika manusia sedangkan sosiologi mempelajari aspek 

hubungan sosial antar manusia, dan psikologi aspek perilaku dan kejiwaan 

manusia. Biologi memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu sains 

lainnya. Karakteristik ilmu pengetahuan alam termasuk biologi yaitu: 

obyek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. 

Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata) 

memiliki langkah-langkah yang sistematis yang bersifat baku menggunakan 

cara berpikir logis yang bersifat deduktif artinya berpikir dengan menarik 

kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku 

umum. Hasilnya bersifat obyektif atau apa adanya dan terhindar dari 

kepentingan pelaku (subyektif).  
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2. Praktikum 

Salah satu syarat dalam pembelajaran biologi adalah kegiatan 

praktikum. Praktikum dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Salah satu 

kegiatan penting dalam pembelajaran biologi adalah kegiatan praktikum. 

Masruri (2020:2) menyatakan bahwa kegiatan praktikum merupakan salah 

satu contoh dari metode pembelajaran eksperimen yang dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa yang berkaitan dengan teori 

pembelajaran biologi. Setiap sekolah wajib memiliki laboratorium dan 

melaksanakan kegiatan praktikum karena pentingnya praktikum dalam 

proses pembelajaran. 

Macam-macam praktikum menurut Rustaman (2005:136-137) 

adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk praktikum latihan dilakukan untuk mencapai aspek tujuan 

mengembangkan keterampilan dasar. Keterampilan dikembangkan 

dengan latihan-latihan menggunakan alat, mengobservasi dan lain-lain. 

Contohnya: menggunakan mata, kaca pembesar, mikroskop dan 

sebagainya. 

b. Bentuk praktikum bersifat investigasi (penyelidikan) dilakukan untuk 

mencapai aspek tujuan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan 

bekerja siswa dikembangkan dengan memperoleh pengalaman 

mengidentifikasi masalah nyata yang dirasakan, merumuskan dan 

merancang untuk mememecahkan masalah, menerapkan dalam 
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laboratorium, menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Contohnya: 

mempelajari persebaran dan habitat hewan-hewan kecil disekitar 

sekolah. 

c. Bentuk praktikum bersifat memberi pengalaman dilakukan untuk aspek 

tujuan meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Praktikum ini dapat 

terwujud jika siswa diberi pengalaman mengindra fenomena alam 

menggunakan indranya. Contohnya: mempelajari dan menyayat bagian 

tumbuhan (bunga, buah). 

Noor dkk. (2020:281) menyatakan bahwa jenis praktikum yang 

digunakan guru dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut: 

a. Virtual laboratory merupakan penggunaan laboratorium virtual sebagai 

pengganti laboratorium di sekolah.  

b. Demonstrasi atau simulasi merupakan praktikum yang dilakukan oleh 

guru secara langsung yang divideo dan diupload di grup whatsapp atau 

youtube. Siswa diminta menganalisis dari video tersebut. 

c. Hands-on merupakan jenis praktikum yang memanfaatkan alat dan 

bahan yang ada disekitar lingkungan tempat tinggal siswa. 

Duda (2010:29) menyatakan bahwa kegiatan praktikum merupakan 

salah satu kegiatan yang sangat berperan dalam meningkatkan keberhasilan 

proses belajar mengajar. Pembelajaran berbasis praktikum dapat digunakan 

sebagai alternatif pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk belajar 

secara aktif merekonstruksi pemahaman konseptualnya. Baeti (2014:1261) 

menyatakan bahwa kegiatan praktikum merupakan bagian integral dari 
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kegiatan belajar mengajar biologi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

peranan praktikum untuk mencapai tujuan pendidikan sains. 

Siburian dkk. (2017:22) menyatakan bahwa kegiatan praktikum 

dapat membantu siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan serta 

penerapannya dikehidupan sehari-hari sesuai dengan pendalaman materi 

yang telah didapatkannya. Praktikum merupakan salah satu dari faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang sangat berperan penting 

dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Praktikum 

memberi peluang kepada siswa untuk memperdalam pemahamannya 

terhadap materi ajar yang akan diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar 

di kelas dan akan memberikan landasan baru bagi siswa untuk lebih kreatif 

dalam melakukan praktikum. 

Halimatul dan Supriyanti (2006:35) menyatakan bahwa fungsi 

praktikum antara lain: 

a. Memperjelas konsep yang disajikan di kelas melalui contoh langsung 

dengan alat, bahan atau peristiwa alam. 

b. Meningkatkan keterampilan intelektual siswa melalui observasi atau 

pencarian informasi teori secara lengkap dan selektif yang mendukung 

pemetaan persoalan praktikum. 

c. Melatih siswa dalam memecahkan masalah. 

d. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan terhadap situasi yang 

dihadapi. 
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e. Melatih dalam merancang eksperimen, melakukan eksperimen, 

menginterpretasi data, dan membina sikap ilmiah.  

Beberapa pendapat ahli tentang pentingnya praktikum mengarah 

pada berkembangnya sikap ilmiah siswa. Pembelajaran biologi menuntut 

siswa terlibat di dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan praktikum ini diharapkan 

dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. 

Djamarah dan Zain, (1996:95) mengungkapkan beberapa alasan 

terkait pentingnya pembelajaran praktikum, sebagai berikut: 

a. Pembelajaran praktikum membangkitkan motivasi belajar, sehingga 

peserta didik yang termotivasi belajar akan bersungguh-sungguh dalam 

mempelajari sesuatu. 

b. Pembelajaran praktikum mengembangkan keterampilan dasar melalui 

praktikum. Dalam hal ini siswa dilatih untuk mengembangkan 

kemampuan memahami konsep dengan melatih kemampuan mereka 

mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat, menggunakan 

dan menangani alat secara aman merancang dan melakukannya. 

c. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Hal ini karena 

dalam proses pembelajaran praktikum tidak hanya sekedar keterlibatan 

siswa saja, akan tetapi yang peran langsung dari peserta didik dalam 

identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis serta membuat 

dalam laporan. 

d. Praktikum dapat menunjang materi pelajaran. Dalam hal ini 

pembelajaran praktikum memberi kesempatan bagi peserta didik untuk 
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menemukan dan membuktikan teori. Dengan begitu, pembelajaran 

praktikum dapat menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran. 

Hasruddin dan Rezeqi (2012:28-29) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui tentang terlaksananya kegiatan praktikum dapat dilihat dari 1) 

frekuensi pelaksanaan praktikum, 2) minat siswa terhadap praktikum, 3) 

waktu pelaksanaan praktikum dan 4) persiapan dan pelaksanaan praktikum. 

Faktor utama terlaksana tidaknya kegiatan praktikum tergantung dari guru. 

Jika masalahnya dari alat dan bahan yang kurang lengkap maka masih bisa 

teratasi. Asal ada kemauan serta inisiatif dari guru tersebut untuk mengelola 

pelaksanaan praktikum agar tetap berjalan. 

Amalia dkk. (2017:23) menyatakan bahwa pelaksanaan praktikum 

yang baik itu sebaiknya meliputi: 

a. Alat bahan lengkap (setidaknya memenuhi kegiatan praktikum),  

b. Siswa sudah memiliki bekal awal tentang materi yang akan 

dipraktikumkan (sudah paham teori),  

c. Perangkat pembelajaran sudah tersedia (RPP, LKS-praktikum, bentuk 

penilaian),  

d. Jelas topiknya (terdapat panduan yang jelas),  

e. Kemampuan anak mendukung,  

f. Guru paham cara menggunakan alat bahan,  

g. Siswa aktif,  

h. Siswa melaksanakan praktikum di laboratorium,  
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i. Siswa mengerjakan penugasan yang diberikan,  

j. Siswa mempresentasikan hasilnya. 

Jadi berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa praktikum 

merupakan bagian penting dari pembelajaran biologi. Kegiatan ini untuk 

memperkuat pemahaman materi biologi yang dipelajari atau bahkan bisa 

menguji kebenaran materi biologi yang dipelajari sehingga penemuan baru 

adakalanya bisa ditemukan dengan kegiatan ini. 

3. Strategi Pembelajaran Praktikum 

Dalam pembelajaran biologi terdapat kegiatan yang penting yaitu 

kegiatan praktikum. Sebagaimana kegiatan pembelajaran, strategi yang 

sesuai juga dibutuhkan dengan harapan tercapainya tujuan dari 

pembelajaran biologi. Saputro dkk. (2020:80) menyatakan strategi 

pembelajaran praktikum yang dapat dilakukan pada masa pandemi baik 

secara virtual maupun nyata (penugasan praktikum dilakukan secara 

mandiri atau terbimbing). Secara virtual dapat dilakukan menggunakan 

handphone dengan teknik problem based yang dapat melatih kemampuan 

belajar mandiri dan kolaboratif. Sedangkan secara nyata dilakukan dengan 

metode penemuan terbimbing yang dapat melatih keterampilan proses sains 

siswa. 

a. Komponen Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah pendekatan dalam mengelola itu 

dan proses pembelajaran secara komprehensif untuk mencapai satu atau 

sekelompok tujuan pembelajaran. Sapuadi (2019:3-4) menyatakan 
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bahwa dalam strategi pembelajaran terdapat tiga komponen penting 

sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi yang diharapkan 

dicapai peserta didik pada akhir pembelajaran. 

2) Isi atau materi pembelajaran dengan urutan yang sesuai dengan 

urutan tujuan pembelajaran. 

3) Pendekatan dalam mengelola pembelajaran yang melibatkan urutan 

kegiatan pembelajaran dan sistem peluncuran yang merupakan 

pengintegrasian metode, media dan alat serta alokasi waktu belajar. 

Komponen penting lainnya yang berkaitan erat dengan strategi 

pembelajaran adalah: 

i. Pendekatan Pembelajaran 

i. Pendekatan Kontekstual 

Yuberti (2013:141-144) menyatakan bahwa pendekatan 

contextual teaching learning (CTL) adalah konsep belajar 

dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang 

terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses menkontruksi diri, 

sebagai bekal dalam memecahkan masalah kehidupannya. 

Pendekatan contextual teaching learning (CTL) tersusun 

oleh 8 komponen, yaitu: 
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(1) Membangun hubungan untuk menemukan makna (relating) 

(2) Melakukan sesuatu yang bermakna experiencing  

(3) Belajar secara mandiri 

(4) Kolaborasi 

(5) Berpikir kritis dan kreatif (applying) 

(6) Mengembangkan potensi individu (transfering) 

(7) Standar pencapaian yang tinggi 

(8) Asesmen yang autentik. 

ii. Pendekatan Konstruktivisime 

Helmiati (2012:52-54) menyatakan bahwa pendekatan 

konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran 

yang lebih menekankan pada tingkat kreatifitas siswa dalam 

menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi 

pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. 

Dalam pendekatan konstruktivisme ini peran guru hanya sebagai 

pembibimbing dan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan ide-

ide baru yang sesuai dengan materi yang disajikan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa secara pribadi. Jadi pendekatan 

konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih 

mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 
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Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pengembangan pengetahuan bagi siswa dapat dilakukan oleh 

siswaitu sendiri melalui pengalaman langsung, 

(2) Pengetahuan yang ada harus ada kaitannya dengan 

pengalaman yang ada dalam diri siswa. 

(3) Setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan 

apa yang mereka pelajari. 

(4) Peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan 

materi atau konsep. 

iii. Pendekatan Saintifik 

Musfiqon dan Nurdyansyah (2015: 38-40) menyatakan 

bahwa pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepeda siswa untuk mengetahui, memahami, 

mempraktikkan apa yang dipelajari secara ilmiah. Oleh karena 

itu, dalam proses pembelajaran mengajarkan agar siswa mencari 

tahu dari berbagai sumber melalui mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta 

untuk semua mata pelajaran. 

Komponen penting dalam menggunakan pendekatan 

saintifik adalah: 

(1) Menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa 

pengetahuan (Foster a sense of wonder). 
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(2) Meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage 

observation) 

(3) Melakukan analisis (Push for analysis) 

(4) Berkomunikasi (Require communication) 

Keempat komponen diatas dapat dijabarkan ke dalam 

lima praktik pembelajaran yaitu: 

(1) Mengamati, dapat dilakukan siswa dengan membaca, 

mendengar, menyimak dan melihat. Kompetensi yang ingin 

dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian dan 

kemampuan mencari informasi. 

(2) Menanya, dapat dilakukan siswa dengan mengajukan 

pertanyaan yang belum dipahami dari apa yang diamati atau 

untuk memperoleh informasi tambahan. Kompetensi yang 

ingin dikembangkan adalah pengembangan kreativitas, rasa 

ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk 

mengembangkan berpikir kritis dan pembentukan karakter 

belajar sepanjang hayat. 

(3) Pengumpulan informasi, dapat dilakukan dengan melakukan 

eksperimen, membaca berbagai sumber, mengamati obyek, 

mengamati kejadian,  melakukan aktivitas tertentu hingga 

wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang ingin 

dikembangkan adalah sikap teliti, jujur, sopan, menghargai 

pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, 
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mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, 

mengembangkan kebiasan belajar hingga menjadi pelajar 

sepanjang hayat. 

(4) Mengasosiasi, pengolahan informasi yang memperdalam dan 

memperluas informasi hingga saling mendukung baik 

informasi yang berbeda atau bahkan bertentangan. 

Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah sikap jujur, 

teliti, disiplin, taat pada aturan,bekerja keras, mampu 

menerapkan suatu prosedur dalam  berpikir untuk menarik 

kesimpulan 

(5) Komunikasi, menyampaikan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan dan kesimpulan yang telah diperoleh berdasarkan 

hasil analisis dilakukan secara lisan, tulis atau cara-cara 

lainnya. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah sikap 

jujur, teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan 

pendapat dengan cara yang singkat dan jelas hingga 

berkemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

Langkah pertama dan kedua dapat dilakukan dengan 

berurutan atau tidak. Sedangkah pada langkah ketiga hingga kelima 

sebaiknya dilakukan secara berurutan. Langkah ilmiah ini diterapkan 

untuk memberikan ruang lebih siswa untuk membangun kemandirian 

belajar serta mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki.  
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ii. Model Pembelajaran 

Sudrajat dan Hernawati (2020:23-31) menyatakan bahwa macam-

macam model pembelajaran adalah sebagai berikut: 

i. Problem Based Learning 

Problem Based Learning merupakan suatu model 

pembelajaran yang berbasis pada masalah, dimana masalah 

tersebut digunakan sebagai stimulus yang mendorong mahasiswa 

menggunakan pengetahuannya untuk merumuskan sebuah 

hipotesis, pencarian informasi relevan yang bersifat student-

centered melalui diskusi dalam sebuah kelompok kecil untuk 

mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. 

ii. Discovery Learning 

Discovery learning (pembelajaran melalui penemuan) 

merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan pandangan kontruktivisme. Model ini menekan 

pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap 

suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Pada pembelajaran penemuan, siswa 

didorong untuk terutama belajar sendiri melalui keterlibatan aktif 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Guru mendorong 

siswa agar mempunyai pengalaman dan melakukan eksperimen 

dengan memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip atau 

konsep-konsep belajar bagi diri mereka sendiri. 
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iii. Project Based Learning 

Project based learning merupakan model yang 

dikembangkan berdasarkan penerapan projek dengan melibatkan 

siswa menyelidiki masalah dunia nyata melalui kerja kelompok. 

Penerapan pembelajaran projek merupakan salah satu cara yang 

dapat dipilih sebagai guru untuk melibatkan siswa dengan materi 

atau konten pembelajaran mereka. Model dengan projek ini 

dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang 

inovatif di mana siswa dapat memilih berbagai aspek tugas dan 

termotivasi oleh masalah lingkungan sekitar bahkan mungkin 

akan memberikan kontribusi kepada mereka. 

Hosnan (2014:325) menyatakan bahwa langkah-langkah 

strategi project based learning sebagai berikut: 

(1) Penentuan proyek, siswa diberi kesempatan untuk memilih 

atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara 

kelompok atau mandiri dengan catatan tidak menyimpang 

dari tugas yang diberikan guru.  

(2) Menyusun proyek, siswa merancang langkah-langkah 

kegiatan penyelesaian proyek dari awal hingga akhir berserta 

pengelolaannya. Sesuai dengan cara menyusun produk. 

(3) Menyusun jadwal proyek, melalui pendampingan guru, siswa 

dapat melakukan penjadwalan semya kegiatan yang telah 

dirancang. 
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(4) Monitoring, siswa dapat melakukan kegiatan proyek yang 

dilakukan dengan cara membaca, meneliti, observasi, 

interview, merekam, berkarya, mengunjungi obyek proyek, 

dan akses internet sedangkan guru bertindak sebagai 

fasilitator dan melakukan monitoring. 

(5) Penyusunan hasil, hasil proyek dapat berupa produk karya 

tulis, karya seni, atau teknologi. 

(6) Evaluasi pengalaman, dilakukan refleksi terhadap aktivitas 

dan hasil tugas siswa yang dilanjutkan dengan pemberian 

umpan balik terhadap produk yang telah dihasilkan. Pada 

tahap ini guru melakukan prosedur penilaian yang telah 

disediakan. 

iii. Metode Pembelajaran  

Helmiati (2012:65-73) menyatakan bahwa: 

a) Diskusi 

Metode diskusi merupakan cara pembelajaran guru yang 

melibatkan dua orang atau lebih siswa untuk berinteraksi saling 

bertukar pendapat atau saling mempertahankan pendapat dalam 

memecahkan suatu masalah untuk mencapai suatu keputusan atau 

pendapat yang disepakati bersama atau pemecahan terhapa suatu 

masalah dengan mengemukakan sejumalah data dan argumentasi. 

Metode diskusi dapat meningkatkan pemahaman konsep dan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. 
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b) Tanya jawab 

Metode tanya jawab merupakan cara pembelajaran guru 

dengan mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Metode ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar yang 

telah dimiliki siswa terkait materi yang akan dipelajari. dan untuk 

melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai siswa. 

Kelebihan dari metode ini dapat menjadikan suasana kelas lebih 

hidup karena siswa berpikir aktif, dapat melatih siswa untuk 

berani mengemukakan pendapat secara lisan. Siswa yang biasanya 

malas akan lebih berhati-hati dan sungguh-sungguh mengikuti 

pembelajaran. 

Penggunaan metode tanya jawab dapat dinilai sebagai 

metode yang cukup wajar dan tepat, apabila penggunaannya 

dipergunakan untuk: 

(1) Merangsang agar perhatian siswa terarah pada suatu bahan 

pelajaran yang sedang dibicarakan. 

(2) Mengarahkan proses berfikir dan pengamatan siswa. 

(3) Meninjau atau melihat penguasaan siswa terhadap materi atau 

bahan yang telah diajarkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melanjutkan materi berikutnya 

(4) Melaksanakan ulangan, evaluasi dan memberikan selingan 

dalam ceramah 
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c) Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan cara pembelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan siswa tentang suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang tengah dipelajari baik dalam 

bentuk sebenarnya ataupun dalam bentuk tiruan yang 

dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam 

topic bahasan yang harus di demonstrasikan. Metode demonstrasi 

sangat efektif digunakan untuk mengajarkan materi yang 

menekankan keterampilan, prosedur langkah demi langkah, 

tindakan misal proses mengerjakan sesuatu, membandingkan suatu 

cara dengan cara lain atau melihat/ mengetahui kebenaran sesuatu. 

Metode ini sangat efektif digunakan untuk menolong siswa 

mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan misalnya tentang 

bagaimana proses bekerja sesuatu, bagaimana cara mengatur 

sesuatu. 

Langkah-langkah demonstrasi adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan prosedur dan perangkat terkait materi yang 

dipelajari. 

(2) Meminta siswa menyaksikan guru memperagakan kegiatan. 

(3) Meminta siswa untuk berlatih melakukan keterampilan yang 

diperagakan guru. 

(4) Melakukan latihan tahap demi tahap. 

(5) Membuat kesimpulan bersama siswa. 
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Kelebihan-kelebihan dari metode demonstrasi sebagai 

berikut: 

a. Pembelajaran menjadi lebih jelas dan konkrit sehingga tidak 

terjadi verbalisme. 

b. Proses belajar siswa menjadi lebih terarah pada materi yang 

sedang dipelajari. 

c. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena siswa tidak hanya 

mendengar tetapi melihat peristiwa yang terjadi. 

d. Siswa akan lebih aktif mengamati dan tertarik untuk 

melakukannya sendiri. 

e. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih 

melekat dalam diri siswa.  

iv. Media Pembelajaran 

i. WhatsApp 

Pranajaya dan Wicaksono (2017:98). Menyatakan bahwa 

WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet untuk saling 

berkirim pesan secara instan yang memungkinkan untuk saling 

bertukar gambar, video, foto, pesan suara serta dapat digunakan 

untuk berbagi informasi dan diskusi. Diningsih dkk. (2021:45) 

menyatakan bahwa WhatsApp dalam pembelajaran dinilai dapat 

membantu proses penyampaian informasi materi yang akan 

dipelajari serta mempermudah guru dalam proses pembelajaran 

dengan adanya fitur yang tersedia. 
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ii. Google Suite for Education 

Asriyah (2021: 111) menyatakan bahwa Google Suite for 

Education merupakan sebuah produk dari google berupa 

seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem 

google cloud untuk sekolah dan lembaga pendidikan termasuk 

staff, guru dan juga siswa untuk memudahkan sistem belajar 

mengajar yang lebih baik’ Layanan Google Suite for Education 

meliputi Google Classroom, Gmail, Google Drive, Google Meet, 

Google Office dan sebagainya. 

iii. Phet simulation 

Ekawati dkk. (2015:75) menyatakan bahwa phet 

simulation merupakan salah satu media komputasi yang 

mnyediakan animasi baik fisika, biologi dan ilmu sains lain yang 

dijadikan dalam bentuk blog. Didalamnya terdapat sub-sub file 

berisi animasi yang dapat dipilih sendiri.  Di dalamnya juga 

berisi teori dan percobaan yang melibatkan pengguna secara 

aktif. Pengguna dapat memanipulasi kegiatan yang berkaitan 

dengan eksperimen. Sehingga dapat membangun konsep dan 

keterampilan proses sains. 

iv. Youtube 

Suwarto dkk. (2021;27). menyatakan bahwa Youtube 

merupakan situs website media sharing video online terbesar dan 

paling popular di dunia internet. Beberapa kegiatan yang dapat 
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dilakukan di youtube antara lain mengupload video, mencari 

vdeo, menonton video, diskusi/ Tanya jawab tentang video 

sekaligus berbagi klip video secara gratis. Youtube juga dapat 

berfungsi sebagai media pembelajaran. Video pembelajaran di 

youtube dapat dimanfaatkan menjadi media interaktif yang dapat 

digunakan setiap saat tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 

v. Evaluasi Pembelajaran Praktikum 

Evaluasi dalam pembelajaran praktikum biasanya dilihat dari 

hasil penilaian unjuk kerja siswa. Sarjono (2015:123) 

mengemukakan bahwa penilaian unjuk kerja memiliki sejumlah 

keunggulan dibandingkan penilaian tradisional untuk mengevaluasi 

siswa secara individual serta memiliki kapasitas untuk menilai 

berpikir tingkat tinggi dan lebih terpusat pada siswa. Pada tes 

bentuk perbuatan (unjuk kerja) umumnya dilakukan dengan cara 

menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang 

bersifat fisik (praktik). Tes bentuk perbuatan ini sangat cocok untuk 

melakukan penilaian dalam pelajaran praktik/keterampilan atau 

praktikum di laboratorium. Alat yang digunakan untuk melakukan 

penilaian pada umumnya berupa lembar pengamatan (lembar 

observasi). Tes bentuk perbuatan ini pada umumnya digunakan 

untuk menilai proses maupun hasil (produk) dari suatu kegiatan 

praktik. 
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b. Macam-macam Strategi Pembelajaran 

Darmansyah (2012:83) mengemukakan bahwa dari segi 

hubungan guru-siswa, dibedakan menjadi: 

1) Strategi pembelajaran tatap muka yaitu pembelajaran dimana guru 

dan siswa berada dalam satu ruangan/ kelas dengan 

komunikasi/interaksi pembelajaran yang berlangsung secara face-

to-face communication. 

2) Strategi pembelajaran jarak jauh yaitu pembelajaran dimana guru 

dan siswa tidak berada dalam satu ruangan/kelas sehingga 

komunikasi/interaksi pembelajaran berlangsung melalui 

penggunaan media/teknologi pembelajaran sebagai perantara. 

Sedangkan dari segi pengaturan siswa dapat dibedakan atas: 

1) Strategi pembelajaran individual, yaitu pembelajaran yang 

diorganisir secara individual dengan orientasi pemberian 

kesempatan kepada setiap siswa secara individual untuk belajar 

sesuai kemampuan sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan 

potensi/kemampuan setiap individu secara optimal. 

2) Strategi pembelajaran kelompok kecil yaitu pembelajaran dimana 

siswa-siswa diorganisir dalam kelompok-kelompok kecil, besarnya 

4-7 orang untuk mendiskusikan dan/atau mengerjakan topik/tugas-

tugas yang diperhadapkan kepada siswa (besarnya sekitar 35-45 

orang) yang diasumsikan memiliki usia dan kemampuan yang relatif 

sama dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian diajar oleh seorang 
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guru dengan menggunakan format pembelajaran yang sama untuk 

seluruh siswa dalam kelas. 

Suardi dan Marwan, (2019:36-37) menyatakan bahwa dari segi 

proses pengolahan pesan strategi pembelajaran dibedakan menjadi: 

1) Strategi pembelajaran langsung 

Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran 

yang banyak. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau 

membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung 

biasanya bersifat deduktif. Kelebihan strategi ini adalah mudah 

untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya 

dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, 

dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan 

interpersonal serta belajar kelompok. Agar siswa dapat 

mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, strategi pembelajaran 

langsung perlu dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang 

lain. 

2) Strategi pembelajaran tak langsung 

Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, 

induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan 

penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, 

pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik, 

meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi. Peranan 

guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru 
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mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta 

didik untuk terlibat. Kelebihan dari strategi ini antara lain: a) 

mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, b) 

menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, c) mendorong 

kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan 

kemampuan yang lain, d) pemahaman yang lebih baik, e) 

mengekspresikan pemahaman. Sedangkan kekurangan dari 

pembelajaran ini adalah memerlukan waktu panjang, outcome sulit 

diprediksi. Strategi pembelajaran ini juga tidak cocok apabila 

peserta didik perlu mengingat materi dengan сеpat.  

c. Tahapan Strategi 

Menurut Dirgantoro (2001:13-14) strategi dibagi ke dalam tiga 

tahapan yaitu: 

1) Formulasi Strategi 

Pada tahapan ini penekanan lebih diberikan kepada aktivitas-

aktivitas utama antara lain adalah menyiapkan strategi, pemilihan 

strategi, menetapkan strategi yang akan digunakan. 

2) Implementasi Strategi 

Tahap ini adalah tahapan dimana strategi yang telah 

diformulasikan tersebut kemudian diimplementasikan. Pada tahap 

implementasi ini beberapa aktivitas atau cakupan kegiatan yang 

mendapat penekanan antara lain adalah menetapkan tujuan, 

menetapkan kebijakan, memotivasi, mengembangkan budaya yang 
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mendukung, menetapkan struktur organisasi yang efektif, 

mendayagunakan sistem informasi. 

3) Pengendalian Strategi 

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari implementasi 

strategi, maka yang dilakukan pada tahapan berikutnya adalah 

evaluasi strategi yang mencakup aktivitas-aktivitas utama antara lain 

adalah review faktor internal dan eksternal yang merupakan dasar 

dari strategi yang sudah ada, menilai performa strategi dan 

melakukan langkah koreksi.  

d. Kendala Praktikum 

Rahman dkk. (2015:1) menyatakan bahwa kendala dalam 

pelaksanaan praktikum sebelum masa pandemi COVID-19 adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya fasilitas laboratorium. 

2) Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan laboratorium. 

3) Kurangnya kesiapan guru dan laboran dalam menguasai metode-

metode dasar laboratorium dan metode mengelola laboratorium yang 

baik dan benar. 

Sedangkan kendala praktikum dalam pembelajaran daring Noor 

dkk. (2020:280) menyatakan sebagai berikut: 

1) Kendala yang bersifat hardware yaitu dari segi alat dan bahan 

praktikum yang tidak semuanya bisa disediakan siswa, 
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computer/notebook, smartphone, network yang tidak memadai serta 

keterbatasan kuota. 

2) Kendala yang bersifat software yaitu prosedur praktikum yang 

kurang dipahami siswa sehingga guru harus menjelaskan berkali-

kali dan mekanisme kontrol keaktifan siswa yaitu siswa yang tidak 

melakukan praktikum daring sesuai perintah yang telah diberikan 

guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena ingin 

menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas tentang obyek penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Jember yang berada di Jl. Jend. 

Basuki Rachmad No 26, Gumuksari, Tegal besar, Kec. Kaliwates, Kab. 

Jember. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan SMAN 3 termasuk 

salah satu sekolah favorit di Jember yang masih mengadakan pembelajaran 

praktikum secara tatap muka terbatas (perpaduan online dan offline). Selain 

itu, letak sekolahnya strategis dan mudah dijangkau.  

C. Subyek Penelitian 

Pemilihan sampel untuk dijadikan informan dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Yuswita Sari, S.Pd, MP. selaku guru biologi di kelas XI MIPA 6 SMAN 3 

Jember.  

2. Delapan siswa kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember. Banyaknya subyek dalam 

penelitian ini ditentukan oleh adanya pertimbangan perolehan informasi. 

Penentuan subyek dianggap telah memadai apabila telah sampai pada titik 

jenuh (redundancy) yaitu tidak ditemuinya lagi data atau informasi baru. 
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3. Bayu Arif Pramdudi, S.Pd selaku Kepala Laboratorium Biologi di SMAN 3 

Jember. 

D. Metode Pengumpulan Data   

1. Observasi 

Observasi dilaksanakan saat pembelajaran praktikum biologi materi 

sistem peredaran darah dan sistem pencernaan tahun pelajaran 2021/2022. 

Observasi dilaksanakan pada guru biologi dan siswa kelas XI MIPA 6 SMAN 

3 Jember saat melaksanakan kegiatan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19. Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai 

strategi guru dalam pelaksanaan praktikum pada masa pandemi COVID-19 di 

kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember semester ganjil tahun pelajaran 2921/2022. 

2. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan saat pembelajaran praktikum biologi materi 

sistem peredaran darah dan sistem pencernaan tahun ajaran 2021/2022. 

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada guru biologi, siswa kelas 

XI MIPA 6 dan kepala laboratorium di SMAN 3 Jember. Bentuk wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. 

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai strategi guru 

dalam pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar atau foto dan data 

mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di 

lapangan.  



 39 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model 

analisis Miles, Huberman dan Saldana (2014:8-10) yang terdiri dari tiga 

tahapan yaitu, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data 

display) dan penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying 

conclusion). 

1. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Pada tahap kondensasi data dilakukan tahapan sebagai berikut: 

a. Selecting, pada tahap ini dilakukan pemilihan data dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

b. Focusing, pada tahap ini dilakukan proses pemfokusan data yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. 

c. Abstracting, pada tahap ini dilakukan proses membuat rangkuman inti, 

data yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data dievaluasi. 

d. Simplifying dan Transforming, pada tahap ini dilakukan proses 

penyederhanaan dan ditransformasikan menjadi uraian ringkas. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data dikondensasi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. 

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis kemudian 

disajikan dalam bentuk hasil data observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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3. Drawing and Verifying Conclusions (Penarikan dan Verifikasi 

Kesimpulan) 

Setelah data dikondensasi dan disajikan, tahap terakhir adalah 

peneliti menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah 

diperoleh. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan 

membandingkan hasil wawancara dari beberapa sumber data. Sedangkan 

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan sebelum 

penelitian dilaksanakan, kegiatan tersebut meliputi: 

a. Menyusun rancangan penelitian, rancangan penelitian ini berisi tentang 

latar belakang masalah, pemilihan lokasi penelitian, penentuan jadwal 

penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis 

data dan rancangan keabsahan data. 

b. Observasi dan wawancara kegiatan ini merupakan kunjungan langsung 

terhadap obyek penelitian dengan tujuan peneliti mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 
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c. Perizinan lokasi penelitian tepatnya di SMAN 3 Jember memerlukan 

surat izin dan prosedur seperti permintaan surat pengantar dari 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) 

Jember sebagai permohonan izin penelitian yang akan dilaksanakan di 

SMAN 3 Jember. 

d. Penyusunan instrumen penelitian kegiatan ini merupakan penyusunan 

lembar observasi dan wawancara yang akan digunakan untuk 

pengambilan data terhadap subyek penelitian yaitu guru biologi, siswa 

kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember dan Kepala Laboratorium SMAN 3 

Jember. Instrumen penelitian ini juga telah divalidasi sebelum 

digunakan untuk penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap-tahap pelaksanaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data  

Kegiatan pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian yang bersumber dari guru biologi, 8 

siswa kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember dan kepala laboratorium 

SMAN 3 Jember dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

b. Pengelolaan data 

Pengelolaan data merupakan tahap lanjutan dari pengumpulan 

data yang dimaksud untuk mempermudah proses analisis data.  
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c. Analisis data  

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan apabila semua 

data sudah  terkumpul lalu dari hasil analisis data tersebut diuraikan 

dalam bentuk paparan data dan temuan penelitian. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Setelah kegiatan analisis data selesai dilakukan, peneliti membuat 

laporan hasil data penelitian sesuai dengan sistem penulisan skripsi yang 

baik dan benar. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Pembelajaran biologi pada masa pandemi COVID-19 di SMAN 3 

Jember dilakukan secara tatap muka terbatas (perpaduan online dan offline). 

Pembelajaran terbagi menjadi 2 yaitu sebagian siswa melakukan pembelajaran 

di kelas dan sebagian yang lain di rumah. Pembagian ini berdasarkan nomor 

presensi siswayang bergantian setiap harinya. Pembelajaran biologi kelas XI 

MIPA 6 dilaksanakan setiap hari senin dengan alokasi waktu 1 jam 30 menit 

pada pukul 07.00 sampai 08.30 WIB.  

Pembelajaran biologi tidak terlepas dengan kegiatan praktikum. 

Terutama kelas XI yang semua babnya minimal ada satu kegiatan praktikum. 

Praktikum kelas XI MIPA 6 pada masa pandemi COVID-19 tetap terlaksana 

meskipun tidak semaksimal sebelum pandemi COVID-19. Pada prinsipnya 

praktikum memiliki peranan yang penting karena ada materi yang bisa 

dipahami hanya dengan melakukan praktikum. Meskipun pembelajaran 

biologi di SMAN 3 Jember 50% telah dilakukan secara tatap muka. 

Pelaksanaan praktikum tetap tidak bisa dilakukan secara normal seperti pada 

masa sebelum pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tugas besar guru untuk 

memiliki strategi yang tepat karena ada dua cara yang harus dilakukan yaitu 

praktikum secara online dan offline. 

Strategi pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah strategi praktikum materi sistem 
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peredaran darah dan sistem pencernaan. Materi sistem peredaran darah 

memiliki kegiatan praktikum berupa uji golongan darah. Sedangkan materi 

sistem pencernaan memiliki kegiatan praktikum berupa uji zat makanan. 

Masing-masing kegiatan praktikum dilakukan 1 kali saat jam pelajaran 

biologi. 

B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Strategi Guru dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi pada Masa 

Pandemi COVID-19 

a. Pendekatan Pembelajaran Praktikum Biologi 

Pembelajaran praktikum biologi pada masa pandemi COVID-

19 membutuhkan pendekatan yang tepat demi tercapainya tujuan 

pembelajaran.Hasil wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita 

Sari, S,Pd., MP. selaku guru biologi menyatakan bahwa: 

“Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan saintifik”.  

 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Pendekatannya kami serahkan pada masing-masing guru 

biologi. Jadi tidak ada keharusan dari kepala laboratorium 

karena guru yang lebih tahu mana yang lebih pas atau tepat”.  

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (25 November 2021) 

dengan Muhammad Dava Pratama selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“Guru menyuruhsiswa untuk mengamati, bertanya, saling 

berdiskusi dengan teman yang lain dan membuat laporan 
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darikegiatan praktikumbaik menggunakan video tutorial 

praktikum di youtube atau praktikum secara langsung”. 

 

Pada praktikum uji golongan darah guru menggunakan 

pendekatan saintifik dalam pelaksanaan praktikum biologiyaitu 

melibatkan keterampilan dan pengetahuan siswa dengan mengamati, 

menanya, mencoba, mengasosiasi dan berkomunikasi. Hasilobservasi 

(lampiran 4) (1 November 2021) menunjukkan bahwa guru menyuruh 

siswa untuk mengamati langkah-langkah kegiatan praktikum dan 

mengharuskan siswa bertanya apabila ada yang belum dipahami 

contoh perbedaan antara serum anti A dengan anti B dari segi warna 

dan fungsi. Kemudian siswa mencoba melakukan praktikum sendiri 

dengan demonstrasi dari guru terlebih dahulu. Siswa yang melakukan 

pembelajaran praktikum di rumah juga diharuskan untuk mengamati 

kegiatan praktikum di sekolah yang dihubungkan dengangoogle meet. 

Siswa yang belum paham juga bisa bertanya dengan mengaktifkan 

mikrofonnya. Siswa mengolah informasi yang telah diperoleh dari 

langkah-langkah sebelumnya untuk menarik kesimpulan dan disajikan 

dalam bentuk laporan. Siswa berkomunikasi dengan menyampaikan 

hasil dari pelaksanaan praktikum dalam bentuk tulis berupa laporan 

praktikum. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi pada materi uji golongan 

darah. Foto yang menunjukkan guru menggunakan pendekatan 

saintifik disajikan pada gambar 4.1, 4.2 dan 4.3.  
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Gambar. 4.1 

Guru Meminta Siswa untuk Mengamati dan Menanya terkait 

Pelaksanaan Praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.2 

Siswa Mencoba Melakukan Praktikum  
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Gambar. 4.3 

Tampilan Google Classroom tentang Perintah Guru kepada 

Siswa Mengolah Informasi dan Berkomunikasi secara Tulis 

dalam Bentuk Laporan Praktikum 

 

Pada praktikum uji zat makanan guru juga menggunakan 

pendekatan saintifik. Hasil observasi (lampiran 4) (8 November 2021) 

menunjukkan bahwa siswa diarahkan untuk mengamati video tutorial 

praktikumdi youtube yang ditampilkan guru (share screen) di google 

meet. Sebelumnya guru telah menugaskan siswa untuk mengamati 

video tutorial praktikum uji zat makanan di rumah masing-masing, 

yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas membahas hasil uji 

zat makanan. Guru tidak membatasi siswa untuk memilih video, siswa 

diperbolehkan menonton video sebanyak-banyaknya agar siswa 
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semakin paham. Setelah menganalisis video yang ditonton, siswa 

mengumpulkan data untuk membuat laporan praktikum. Saat 

pembelajaran, guru mengarahkan beberapa siswa untuk 

mempresentasikan hasil analisis video praktikum yang telah ditonton.  

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi pada materi uji zat 

makanan. Foto yang menunjukkan guru menggunakan pendekatan 

saintifik disajikan pada gambar 4.4, 4.5 dan 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.4 

 Siswa Mengamati Pelaksanaan Praktikum Digital/ Maya 
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Gambar. 4.5 

Tampilan Google Classroom tentang Siswa Mengolah Informasi 

dan Berkomunikasi secara Tulis dalam Bentuk Laporan Praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.6 

Screenshot Siswa Mengolah Informasi dan Berkomunikasi 

secara Lisan dalam Bentuk Persentasi Laporan Praktikum 
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b. Model Pembelajaran Praktikum Biologi 

Model berkaitan erat dengan pengaturan suasana pembelajaran. 

Model memiliki peranan penting untuk menciptakan pembelajaran 

yang efektif. Pembelajaran praktikum pada masa pandemi COVID-19 

ini menjadikan guru harus memilih model yang tepat agar pelaksanaan 

pembelajaran bisa berjalan efektif. Hasil wawancara (14 Oktober 

2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. selaku guru 

biologimenyatakan bahwa: 

“Untuk model kegiatan praktikum kita menggunakan project 

based learning”.  

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Iya, Bu Yus disini kiblatnya biologi jadi memang benar 

menggunakan modelPjBL. Saat MGMPS kami berdiskusi 

tentang apa yang akan guru lakukan termasuk juga model 

pembelajaran praktikum sudah di rembuk terlebih dahulu.”  

 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi berupa foto yang menunjukkan guru menggunakan 

model project based learning disajikan pada gambar 4.7. Gambar 

tersebut menunjukkan bahwa guru biologi dan kepala laboratorium di 

SMAN 3 Jember saling berdiskusi terkait model apa yang akan 

digunakan untuk pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19. 
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Gambar. 4.7 

RapatTim MGMPS dalam Penentuan 

Model Pembelajaran Praktikum pada Masa Pandemi COVID-19 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (25 November 2021) 

dengan Jabal El Thoriq selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“iya disuruh membuat hasil karya tulis berupa laporan 

praktikum. Awalnya menentukan video praktikum di youtube 

yang nanti akan diamati untuk dijadikan laporan praktikum 

secara individu”. 

 

Hasil observasi (lampiran 4) (1 November 2021 menunjukkan 

bahwa guru menggunakan model project based learning yang 

digunakan untuk pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19. Pembelajaran berbasis proyek dengan pembelajaran 

praktikum diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dasar 

siswa melakukan eksperimen. Proyek yang dihasilkan berupa laporan 

praktikum (Gambar. 4.3 dan 4.5). Video tutorial diyoutubeyang guru 

tampilkan pada google meet hanya sebagai gambaran pelaksanaan 
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praktikum. Tahap pemilihan proyek, guru membebaskan siswa untuk 

memilih sendiri terkait praktikum uji zat makanan bisa tetap 

menggunakan video tutorial yang guru sediakan atau mencari yang 

lain. Tahap penyusunan proyek, langkah-langkah kegiatan disesuaikan 

dengan masing-masing siswa dalam mengamati video praktikum yang 

dipilih. Tahap menyusun jadwal proyek disini tidak didampingi oleh 

guru karena waktu pembelajaran praktikum yang terbatas. Tahap 

monitoring juga tidak dilakukan guru karena terbatasnya waktu 

praktikum.Siswa melakukan kegiatan proyek dengan cara mengamati 

dan menganalisis video praktikum. Tahap penyusunan proyek 

dilakukan oleh masing-masing siswa tidak secara berkelompok. Tahap 

evaluasi pengalaman dilakukan oleh guru dalam menilai hasil laporan 

praktikum tersebut.  

c. Metode Pembelajaran Praktikum Biologi 

Metode pembelajaran merupakan cara guru untuk memudahkan 

siswa meraih tujuan pembelajaran. Metode yang tepat juga diperlukan 

dalam pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19. 

Hasil wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., 

MP. selaku guru biologimenyatakan bahwa: 

“Ketika praktikum tidak bisa dilakukan secara nyata maka 

dilakukan praktikum secara digital dengan metode demonstrasi 

dimana guru yangmelakukannyaatau minimal menggunakan 

video tutorial praktikum di youtube”. 
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Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Metode yang digunakan bebas sesuai apa yang dikehendaki 

guru masing-masingtapi yang paling sering digunakan memang  

demonstrasi dan video tutorial praktikum di youtube”. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (25 November 2021) 

dengan Nabila Parsa selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“Kalau yang uji golongan darah, guru secara langsung 

mempraktekkan terus siswa yang di rumah mengamati. Kalau 

uji zat bahan makanan pakai video tutorial praktikumdi 

youtube”. 

 

Pada praktikum uji golongan darah guru menggunakan metode 

demonstrasi. Hasil observasi (lampiran 4) (1 November 2021) 

menunjukkan bahwa guru menggunakan metode demonstrasi untuk 

siswa yang melakukan praktikum di sekolah dan di rumah. Guru 

menggunakan metode demonstrasi dikarenakan praktikum uji 

golongan darah harus dipraktikkan secara langsung, Siswa yang 

melakukan pembelajaran tatap muka dengan mengamati dan 

mempraktikkan langsung. Sedangkan yang di rumah mengamati 

kegiatan praktikumdengan bantuan aplikasi google meet. 

Data hasil wawancara dan observasi tersebut selaras dengan 

hasil dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi pada materi uji 

golongan darah. Foto yang menunjukkan guru menggunakan metode 

demonstrasi disajikan pada gambar 4.8 dan 4.9.  
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Gambar. 4.8 

Praktikum Uji Golongan Darah  

dengan Metode Demonstrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.9 

Screenshot Siswa Mengamati Kegiatan Praktikum Menggunakan Metode 

Demonstrasi dari Rumah  

 

Pada materi uji zat makanan guru menggunakan metode virtual. 

Hasil observasi (lampiran 4)(8 November 2021)guru menggunakan 

metodevirtual berupa video tutorial praktikumdi youtube. Guru 

menampilkan video tutorial praktikum uji zat makanan dengan cara 
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(share screen) melalui aplikasi google meet. Kemudian seluruhsiswa 

(di sekolah dan di rumah)kelas XI MIPA 6 mengamati dan 

menganalisisnya.Setelah itu, guru menunjuk beberapa siswa untuk 

melakukan persentasi dari hasil pengamatan praktikum virtual. Setiap 

pelaksanaan praktikum tidak akan terlepas dari metodetanya jawab dan 

metode diskusi. 

Data hasil wawancara dan observasi tersebut selaras dengan 

hasil dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi pada materi uji zat 

makanan. Screenshot yang menunjukkan guru menggunakan metode 

virtual disajikan pada gambar 4.10.  

 

Gambar. 4.10 

Screenshot Kegiatan Praktikum Online Uji Zat Makanan ketika Guru 

sedang Menayangkan Video Tutorial Youtube 
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d. Media Pembelajaran Praktikum Biologi 

Media merupakan unsur terpenting dalam proses pembelajaran 

terutama pada masa pandemi COVID-19 yang kebanyakan dilakukan 

secara terbatas. Media dalam pembelajaran praktikum masa pandemi 

COVID-19 berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran praktikum serta 

menjadi sumber belajar bagi siswa.  Hasil wawancara (14 Oktober 

2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. selaku guru 

biologimengungkapkan bahwa: 

“Medianya tetap karena pembelajarannya daring jadi medianya 

kita pakai dengan google classroomintinya kita aktifkan google 

suite foreducation.whatsapp hanya sekedar memberikan 

informasi saja tapi untuk materi atau pemberian tugas banyak 

ke google suite. Videotutorial praktikumdi youtube dipakai 

karena biasanya dalam bentuk video lebih mudah dipahami 

sebab anak-anak lebih berteman dengan gadgetnya 

dibandingkan dengan bukunya”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Media untuk pelaksanaan praktikum kita menggunakan google 

classroom, google meet dan memanfaatkanvideo tutorial 

praktikum di youtube”. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (25 November 2021) 

dengan Jabal El Thoriq selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“Aplikasi yang digunakan youtube, google meet, google 

classroom untuk tugas laporan sama absen. 

Kalauwhatsappuntuk share link sama pengumuman-

pengumuman”.  
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Pada praktikum uji golongan darah guru menggunakan 

mediawhatsapp, google classroom dan google meet. Hasil observasi 

(lampiran 4) (1 November 2021) menunjukkan bahwa guru 

menggunakan media whatsppp untuk informasi terkait pelaksanaan 

atau penundaan pembelajaran praktikum biologi. Google classroom 

digunakan guru untuk tempat pengumpulan laporan hasil praktikum 

dan juga tempat informasi terkait pelaksanaan praktikum seperti 

presensi siswa. Google meet digunakan untuk menghubungkan 

pelaksanaan praktikum dengan siswa yang melakukan pembelajaran 

dari rumah.  

Pada praktikum uji zat makanan guru menggunakan media 

youtube, google meet dan google classroom.Hasil observasi (lampiran 

4) (8 November 2021) menunjukkan bahwa youtube digunakan 

sebagai media utama pelaksanaan praktikum. Seluruh siswa (baik yang 

di rumah dan di kelas) bersama-sama mengamati video tutorial 

praktikum di youtube yang guru tampilkan (share screen aplikasi 

google meet). Google meet digunakan untuk menghubungkan 

pelaksanaan praktikum dengan siswa yang melakukan pembelajaran 

dari rumah. Google classroom digunakan sebagai tempat informasi 

terkait pelaksanaan praktikum seperti presensi siswa dan juga untuk 

pengumpulan hasil laporan praktikum sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh guru. 
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Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi pada materi uji golongan 

darah dan uji zat makanan. Foto yang menunjukkan guru 

menggunakan media youtube, google meet, whatsapp dan google 

classroom disajikan pada gambar 4.11, 4.12 dan 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.11 

Screenshot Media yang digunakan berupa Youtubedan Google Meet 
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Gambar. 4.12 

Screenshot Media yang digunakan berupa WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.13 

Tampilan Google Classroom sebagai MediaInformasi 

dan Pengumpulan Tugas Laporan Praktikum 
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e. Evaluasi Pembelajaran Praktikum Biologi 

Evaluasi pembelajaran merupakan tugas penting yang harus 

dilakukan guru untuk mengetahui efektif tidaknya suatu sistem 

pembelajaran yang telah diterapkan. Pembelajaran praktikum juga 

perlu dievaluasi untuk melihat apakah strategi yang digunakan sudah 

efektif atau perlu mengganti dengan strategi yang lain. Hasil 

wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. 

selaku guru biologi mengungkapkan bahwa: 

“Bentuk evaluasi pada kegiatan praktikum ada instrumenuntuk 

mengukur capaian kompetensi anak biasanya instrumennya itu berupa 

observasi yang diawal ketika anak-anak akan melakukan praktikum 

kedua instrumen penilaian hasil unjuk kerja berupa laporan 

praktikumnya.” 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Ya untuk evaluasinya kita menggunakan unjuk kerja pada LKPD. 

Nanti nilai dari capaian siswa yang akan menjadi evaluasinya karena 

masa pandemi jadi kita lihat dari hasil laporan praktikumnya”. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (23 November 2021) 

dengan Diah Ayu selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“Iya di LKPD itu ada langkah-langkah seperti apa nanti 

kegiatan praktikumnya. Yang dinilai ya hasil dari laporan 

praktikumnya”. 

 

Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa guru 

menggunakan evaluasi pembelajaran praktikum dengan penilaian 
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unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja yang biasanya berupa penilaian 

keterampilan siswa dalam melakukan praktikum tidak bisa dilakukan 

guru karena praktikum dilakukan secara online dan offline. Pada masa 

pandemi COVID-19 ini, guru lebih fokus menilai keterampilan siswa 

dalam membuat laporan praktikum. 

Data hasil wawancara dan observasi tersebut selaras dengan 

hasil dokumentasi berupa tampilan instrumen penilaian unjuk kerja 

siswa yang menunjukkan bahwa guru menggunakan evaluasi tersebut 

disajikan pada gambar 4.14. 

 
 

Gambar. 4.14 

Tampilan Instrumen Evaluasi Praktikum dengan  

Penilaian Unjuk Kerja Siswa 

f. Kesiapan Siswa 

Pelaksanaan praktikum pada masa pandemi COVID-19 berbeda 

dengan praktikum sebelum masa pandemi COVID-19. Perbedaan ini 
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berpengaruh pada kesiapan siswa.Kesiapan siswa dalam pelaksanaan 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 dari hasil 

wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. 

selaku guru biologimenyatakan bahwa: 

“Siap atau tidak siap kita harus mampu menyiapkan anak-anak 

untuk belajar secara praktikum pada masa pandemi karena 

memang sampaidetik ini kita belum tau tatap muka secara 

normal itu kapan. Inisiatifnya ya dengan membuat siswa 

memperbanyak referensi. Sebelum melakukan praktikum kita 

arahkan siswa untuk membaca dahulu atau menonton video 

tentang praktikum”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Untuk menyiapkan siswa melakukan praktikum ya dengan 

memberi referensi atau link-link dahulu agar mereka ada 

gambaran praktikumnya nanti seperti apa”. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara (23 November 2021) 

dengan Early Delia selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“Persiapannya ya dengan baca-baca dahulu sebelumnya biar 

tidak bingung saat praktikum. Biasanya bu Yus itu berbagi 

artikel atau sumber-sumber agar kita baca-baca dulu dan 

nambah wawasan”. 

 

Hasil observasi (1 November 2021) menunjukkan bahwa guru 

mengarahkan siswa untukmempersiapkandahulu sebelum melakukan 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19 dengan berbagi link 

atau artikel terkait materi praktikum. Siswa mengakui bahwa lebih 

paham melakukan praktikum secara langsung. Maka dari itu, siswa 
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diarahkan guru untuk memahami dahulu dengan memperbanyak 

membaca literasi atau menonton video yang akan dipraktikumkan. 

Data hasil wawancara dan observasi tersebut selaras dengan 

hasil dokumentasi berupa tampilan google classroom 

tentangpengarahan guru untuk memastikan kesiapan siswa pada 

praktikum yang akan dilakukan disajikan pada gambar 4.15.  

 

 

Gambar. 4.15 

Tampilan Google Classroom Pengarahan Guru untuk 

Memastikan Kesiapan Siswa pada Praktikumyang akan dilakukan 
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g. Faktor Pendukung 

Strategi yang disiapkan guru untuk melaksanakan praktikum 

tidak terlepas dari adanya faktor pendukung. Faktor tersebut berperan 

besar dalam membantu kesuksesan terlaksananya pembelajaran 

praktikum online dan offline pada masa pandemi COVID-19. Hasil 

wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. 

selaku guru biologimenyatakan bahwa: 

“Faktor yang mendukung tentu aplikasi ya, dengan aplikasi 

paling mudah untuk digunakan anak-anak karena 

pembelajarannya secara daring. Lingkungan yang mendukung 

ya sinyal harus mendukung kalau sudah bilang alasannya tidak 

punya kuota kita mau bilang apa. Untuk praktikum offline di 

sekolah faktor pendukungnya ya adanya alat dan bahan 

praktikum dan penggunaan LCD proyektor”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Aplikasi dan sinyal memang faktor pendukung utama 

praktikum online karena dengan aplikasi dan sinyal yang bagus 

anak-anak bisa mengikuti pembelajaran praktikum online 

dengan baik. Kalau praktikum offline ya adanya alat dan bahan 

dan media LCD proyektor”. 

 

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara(23 November 2021) 

dengan Aisyah Rizki Fauzi selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“Iya kalau online karena ada video tutorial diyoutube jadi lebih 

mudah untuk tahu hasil laporannya, kalau offline ya karena 

adanya alat bahan praktikum”. 
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Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara(23 November 

2021) dengan Pandu Satria selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

 

“Iya dari sinyal yang bagus dan paketan yang banyak jadi nanti 

misal lihat video satu kali tidak paham bisa diulang-ulang. 

Kalau praktikum langsung ya alat bahannya yang harus ada”. 

 

Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran praktikum online berjalan lancar karena adanya 

berbagai aplikasi seperti google meet untuk menghubungkan 

pelaksanaan praktikum dengan siswa yang di rumah. Google 

Classroom memudahkan guru dalam menilai hasil laporan praktikum 

siswa. WhatsApp memudahkan guru untuk memberikan informasi 

terkait pelaksanaan praktikum. Dan youtube mempermudah siswa 

mengamati praktikum saat tidak bisa dilakukan secara langsung. 

Sedangkan, praktikum offline di sekolah berjalan lancar karena 

tersedianya alat dan bahan praktikum untuk uji golongan darah dan 

penggunaan LCD proyektor untuk uji zat makanan karena praktikum 

dilakukan secara virtual sehingga siswa di kelas mengamati bersama 

video tutorial praktikum dengan bantuan LCD proyektor. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi faktor pendukung pelaksanaan praktikum biologi yang 

dilakukan secara online dan offline. Screenshot yang menunjukkan 

faktor pendukung keterlaksanaan praktikum online oleh penggunaan 

aplikasi dan kelancaran sinyal disajikan pada gambar 4.16. Foto 
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yang menunjukkan faktor pendukung keterlaksanaan praktikum 

offline oleh ketersediaan alat dan bahan praktikum dan penggunaan 

LCD proyektor disajikan pada gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4. 16 

Screenshot Faktor Pendukung Keterlaksanaan Praktikum Online 

berupa Penggunaan Aplikasi dan Kelancaran Sinyal 
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Gambar. 4.17 

Faktor Pendukung Praktikum Offline berupa Ketersediaan Alat dan 

Bahan Praktikum dan Penggunaan LCD Proyektor 

 

2. Kendala dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi pada Masa Pandemi 

COVID-19 

Pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara online pada 

masa pandemi COVID-19 memiliki beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: 

a. Perangkat android yang kurang mendukung terhadap aplikasi yang 

digunakan untuk pelaksanaan praktikum menjadi kendala bagi beberapa 

siswa. Banyaknya aplikasi yang perlu diinstal menjadikan perangkat 

android menjadi loading lama (lemot). Hasil wawancara (14 Oktober 

2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. selaku guru 

biologimenyatakan bahwa: 
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“Anak-anak tidak semuaandroidnya support terhadap aplikasi 

tertentu.”  

 

Hal ini didukung oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Ada yang rusak dan juga malah ada yang tidak punya hp”  

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (25 November 2021) 

dengan Nabila Parsa selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“HP sering kehabisan memori jadi kalau buka aplikasi besar 

seperti youtube atau google meet nanti lemot dan lama-lama 

hpnya menjadi panas”. 

 

Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa ada siswa 

yanghpnya lemot. Saat guru menyuruh untuk menjawab pertanyaan 

melalui google meet menjadi sedikit terganggu karena terjadi ngelag. 

Siswa tersebut mengonfirmasi bahwa hal itu disebabkan perangkat 

androidnya yang penyimpanannya sudah penuh sehingga menyebabkan 

performanya menjadi lemot. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara 

online. Screenshot  yang menunjukkan perangkat android siswa yang 

kurang mendukung disajikan pada gambar 4.18. 
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Gambar. 4.18 

Tampilan Perangkat Android Siswa yang Kurang Mendukung 

 

b. Keterbatasan kuota untuk melaksanakan praktikum menjadi kendala 

bagi beberapa siswa yang hanya mengandalkan bantuan kuota 

pemerintah. Hasil wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita 

Sari, S,Pd., MP. selaku guru biologi menyatakan bahwa: 

“Yang kedua anak-anak terkadang menyatakan bahwa dia tidak 

punya kuota. Jangankan untuk praktikum, untuk ikut meeting 

saja lewat google meet/zoom meeting mereka merasa sulit, itu 

kendalanya”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 

“Untuk kuota siswa sudah dapat dari pemerintah selama masa 

pandemi namun namanya juga siswa kadang paketannya 
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digunakan untuk yang lain sehingga ketika pembelajaran ya 

alasannya sudah habis atau lemot”. 

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (23 November 2021) 

dengan Rahma Sibasari selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“Kuota dari pemerintah ada tapi hanya untuk aplikasi tertentu, 

untuk youtube tidak bisa menonton video praktikum. Padahal 

harus diulang-ulang nontonnya”.  

 

Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

praktikum yang dilakukan secara online membutuhkan banyak kuota. 

Aplikasi google meet digunakan selama 1 jam 30 menit untuk satu 

pelajaran. Dalam sehari menghabiskan waktu 3 jam untuk 2 mata 

pelajaran dan pembelajaran secara online ini dilakukan setiap 2 hari 

sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, praktikum yang 

dilakukan menggunakan metode mengamati video praktikum dari 

youtubejuga membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Siswa butuh 

menganalisis video praktikum dengan mengulang-ngulang atau mencari 

referensi video praktikum yang lain untuk menambah pemahamannya. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara 

online. Screenshot yang menunjukkan siswa mengalami keterbatasan 

kuota disajikan pada gambar 4.19. 
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Gambar. 4.19 

ScreenshotKeterbatasan Kuota Siswa 

 

c. Jaringan internet yang kurang bagus, kendala yang terjadi bagi beberapa 

siswa yang rumahnya di daerah sulit sinyal. Hasil wawancara (14 

Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S,Pd., MP. selaku guru 

biologimenyatakan bahwa: 

“Kendala yang kadang terjadi adalah jaringan internet yang 

kurang bagus sehingga ketika disuruh mempersentasikan hasil 

laporannya suaranya tidak jelas dan putus-putus. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selakukepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa 
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“Kendala yang sering terjadi ya sinyal yang kurang bagus, bisa 

berpengaruh pada kualitas gambar yang menjadi pecah-pecah 

atau suaranyayangputus-putus”. 

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (23 November 2021)  

dengan Early Deliaselaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“Memang pakai wi-fi tapi kadang bermasalah apalagi musim 

hujan jadinya agak lemot”. 

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (23 November 2021)  

dengan Aisyah Rizki Fauzi selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“Terkadang karena sinyalnya lemot jadinya ngelag, laptop yang 

digunakan guru perlu dideketin, apalagi kalau guru lagi 

menghadap ke depan siswa yang di kelas jadi jauh dari 

laptopnya bikin kurang jelas”. 

 

Hasil observasi(lampiran 4)(8 November 2021) menunjukkan 

bahwa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 adalah jaringan yang kurang mendukung. 

Setelah mengamati video praktikum uji zat bahan makanan, siswa yang 

ditunjuk guru untuk melakukan presentasi hasil laporan praktikum 

memiliki masalah pada jaringan. Suaranya menjadi putus-putus yang 

menyebabkan guru harus mendekat pada laptop karena presentasi 

menjadi kurang jelas. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara 

online. Screenshot yang menunjukkan kendala pelaksanaan praktikum 
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online akibat jaringan internet siswa tidak lancar disajikan pada gambar 

4.20. 

 

Gambar. 4.20 

Screenshot Kendala Pelaksanaan Praktikum Online Akibat 

Jaringan Internet Siswa Tidak Lancar 

 

Pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara offline di 

sekolah pada masa pandemi COVID-19 juga memiliki beberapa kendala 

yang dihadapi, yaitu: 

a. Waktu praktikum terbatas karena masa pandemi COVID-19 alokasi 

waktu pembelajaran biologi hanya 3x30 menit. Guru harus mengatur 

waktu agar praktikum biologi tetap bisa dilaksanakan di waktu 
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pembelajaran. Hasil wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu 

Yuswita Sari, S.Pd., MP. selaku guru biologi menyatakan bahwa: 

“Pembelajaran biologi pada masa pandemi dilakukan secara 

terbatas, guru mengatur sedemikian rupa agar praktikum ini bisa 

tetap dilakukan dengan waktu yang terbatas”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa 

“Iya praktikum pada masa pandemi COVID-19 sangat terbatas. 

Waktunya sangat berbeda dengan sebelum pandemi yang waktunya 

4x45 menit. Sedangkan saat ini, waktunya hanya 3x30 menit”. 

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (23 November 2021)  

dengan Early Deliaselaku siswa kelas XI MIPA 6 yang menyatakan 

bahwa: 

“Waktu praktikum hanya kurang lebih 30 menit”. 

 

Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

praktikum yang dilakukan secara offline dilakukan dalam jam pelajaran 

biologi dengan waktu kurang lebih 30 menit. Pembelajaran pada masa 

pandemi COVID-19 dilakukan secara terbatas hanya 1 jam 30 menit 

dalam 1 minggu untuk setiap mata pelajaran. Pembelajaran biologi yang 

memiliki kegiatan berupa praktikum harus memotong waktu pelajaran 

dengan kegiatan praktikum. 

Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara 

offline. Tampilan google classroom yang menunjukkan waktu 
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praktikum terbatas dilakukan selama 30 menit disajikan pada gambar 

4.21. 

 

Gambar. 4.21 

Tampilan Google Classroom berupa Kendala Pelaksanaan 

Praktikum Offline dilakukan dengan Waktu Terbatas 

 

b. Laboratorium belum bisa digunakan praktikum karena sementara 

digunakan sebagai ruang kelas untuk siswa baru kelas X. Hasil 

wawancara (14 Oktober 2021) dengan Ibu Yuswita Sari, S.Pd., MP. 

selaku guru biologi menyatakan bahwa: 

“Kita sementara menggunakan kelas untuk praktikum karena 

laboratorium belum bisa digunakan karena ada kuota kelas 

baru dan kelasnya masih belum ada jadi sementara 

ditempatkan di laboratorium”. 

 

Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara (18 November 2021) 

dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. selaku kepala laboratorium 

biologi yang menyatakan bahwa: 
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“Karena penerimaan siswa baru kita menambah kuota kelas 

dan sekarang sudah mulai tatap muka 50% tapi kelasnya belum 

siap untuk kelas baru tersebut jadi sementara kita gunakan 

laboratorium”. 

 

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara (23 November 2021)  

dengan Aisyah Rizki Fauzi selaku siswa kelas XI MIPA 6 yang 

menyatakan bahwa: 

“iya praktikumnya dilakukan di kelas untuk sementara”. 

 

 Hasil observasi (lampiran 4) menunjukkan bahwa pelaksanaan 

praktikum secara offline dilakukan di kelas. Hal ini dikarenakan 

laboratorium tidak bisa digunakan untuk kegiatan praktikum. 

Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021/2022 di SMAN 3 Jember 

menambah kuota kelas yang awalnya kelas X MIPA hanya ada 6 kelas 

menambah menjadi 7 kelas. Pembelajaran semester ganjil tahun 

pelajaran 2021/2022 mulai dilakukan secara online dan offline 

menyebabkan kekurangan ruang kelas untuk kelas yang baru. Akhirnya, 

laboratorium sementara digunakan untuk kelas tersebut sehingga 

praktikum tidak bisa dilakukan di laboratorium. 

 Data hasil wawancara dan observasi didukung oleh hasil 

dokumentasi pelaksanaan praktikum biologi yang dilakukan secara 

offline. Dokumentasi yang menunjukkan kendala praktikum offline 

berupa laboratorium tidak bisa digunakan praktikum sehingga 

dilakukan di kelas disajikan pada gambar 4.22. 
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Gambar. 4.22 

Kendala Pelaksanaan Praktikum Offline berupa Laboratorium Tidak 

bisa digunakan Praktikum sehingga dilakukan di Kelas 

 

C. Pembahasan Temuan 

Penelitian yang dilakukan di SMAN 3 Jember dengan data yang 

diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi mendapatkan temuan 

sebagai berikut: 

1. Strategi Guru dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi pada Masa 

Pandemi COVID-19 

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa guru biologi di kelas 

XI MIPA 6 SMAN 3 Jember menggunakan pendekatan pembelajaran 

saintifik pada praktikum uji golongan darah dan uji zat makanan.Hasil 

temuan penelitian menunjukkan bahwa guru mengarahkan siswa untuk 

mengamati langkah-langkah kegiatan praktikum dan mengharuskan siswa 

bertanya apabila ada yang belum dipahami terkait praktikum. Langkah 

pengumpulan informasi, siswa mencoba melakukan praktikum sendiri 

dengan demonstrasi dari guru terlebih dahulu pada praktikum uji golongan 
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darah. Sedangkan praktikum uji zat makanan siswa mengumpulkan 

informasi dengan mengamati video tutorial praktikum di youtube. 

Pengumpulan informasi siswa yang melakukan praktikumdi rumah juga 

diperoleh dengan mengamati kegiatan praktikum di sekolah yang 

dihubungkan dengan google meet. Siswa yang belum paham juga bisa 

bertanya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Langkah mengasosiasi yaitu 

siswa mengolah informasi yang telah diperoleh dari langkah-langkah 

sebelumnya untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

Langkah komunikasi, siswa menyampaikan hasil praktikum yang telah 

dilakukansecara tulis yang berupa laporan praktikum dan secara lisan jika 

ditunjuk guru untuk mempresentasikan hasil laporannya.Penggunaan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran praktikum ini sejalan dengan 

pendapat Sani (2014:76) bahwa pendekatan saintifik dapat 

mengembangkan keterampilan bertanya, mengeluarkan pendapat dan 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hasil 

penelitian Fauziah (2019:46) menunjukkan bahwa praktikum biologi 

berbasis pendekatan saintifik sangat efektif. Rata-rata kompetensi kognitif 

kelas eksperimen lebih tinggi (84,82) dibandingkan kelas kontrol (52,74), 

rata-rata kompetensi afektif kelas eksperimen lebih tinggi (88,30) 

dibandingkan kelas kontrol (68,08) dan rata-rata kompetensi psikomotor 

kelas eksperimen lebih tinggi (87,90) dibandingkan kelas kontrol (64,82). 

Model pembelajaran praktikum yang digunakan guru pada 

praktikum uji golongan darah dan uji zat makanan adalah project based 
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learning (PjBL). Penggunaan model project based learning ini sejalan 

dengan penelitian Afifi dkk. (2016:38) yang menunjukkan bahwa 

mahasiswa kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran PjBL 

berbasis praktikum lebih baik kemampuannya dalam menetapkan tujuan, 

membuat rencana dan menentukan strategi penyelesaian tugas, 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang melakukan praktikum 

konvensional. Hal ini karena PjBL memiliki tahapan yang dapat 

memfasilitasi keterampilan metakognitif tersebut. Hosnan (2014:325) 

menyatakan bahwa langkah-langkah model project based learning adalah 

menentukan proyek, menyusun proyek, menyusun jadwal proyek, 

monitoring, penyusunan hasil dan evaluasi pengalaman. Hasil temuan di 

lapangan dan wawancara yang telah dilakukan pada guru biologi, siswa 

kelas XI MIPA 6 dan kepala laboratorium biologi, langkah-langkahProject 

Based Learning (PjBL) ini tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh guru 

karena masa pandemi COVID-19 waktu pembelajaran terbatas. Tahap yang 

tidak dengan pendampingan guru adalah tahap penyusunan jadwal proyek 

dan tahap monitoring. Guru tidak dapat mendampingi siswa karean 

terbatasnya waktu pelaksanaan praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19. Proyek yang biasanya dilakukan secara kelompok dilakukan 

secara individu.  

Metode pembelajaran praktikum yang digunakan guru pada 

praktikum uji golongan darah dilakukan dengan metode demonstrasi. 

Praktikum uji golongan darah, guru menggunakan metode demonstrasi 
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dengan mempraktikkan secara langsung di kelas XI MIPA 6 pada siswa 

yang melakukan pembelajaran praktikum di sekolah sedangkan siswa yang 

melakukan pembelajaran praktikum di rumah mengamati lewat google 

meet.Siswa yang melakukan pembelajaran di rumah adalah siswa yang 

telah mengetahui golongan darahnya. Hasil penelitian Fathoni (2021:2831) 

grup eksperimen memiliki nilai yang lebih tinggi karena metode 

demonstrasi memiliki manfaat bagi siswa yaitu mampu membuat perhatian 

dan konsentrasi siswa menjadi terpusat pada pembelajaran. Pada praktikum 

uji zat makanan, guru menggunakan metode virtual dengan bantuan 

aplikasi google meet dan youtube. Praktikum uji zat makanan dilakukan 

dengan mengamati simulasi praktikum dari video di youtube. Guru 

menampilkan video praktikum di youtube terkait praktikum uji zat 

makanan dengan cara share screen di google meet. Siswa mengamati video 

praktikum tersebut. Kemudian guru melakukan metode tanya jawab dan 

diskusi dengan siswa untuk memastikan pemahaman siswa terkait video 

praktikum. Hasil penelitian Istiqomah (2020:85) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan praktikum virtual berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains siswadibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Penelitian Fithriyah (2017:24) menunjukkan 

bahwa guru yang menerapkan metode diskusi kolaborasi dengan tanya 

jawab mengalami peningkatan motivasi belajar. Terbukti sikap antusias 

siswa ketika menjawab pertanyaan dan diskusi ketika melakukan 

praktikum.  
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Media pembelajaran praktikum biologi yang digunakan guru adalah 

whatsapp, google classroom, youtube dan google meet. Sejalan dengan 

penelitian Mustakim (2020:7) yang menyatakan bahwa media yang efektif 

dan disukai dalam pembelajaran daring adalah google classroom, whatsapp 

dan youtube. Hasil temuan di lapangan, whatsapp digunakan guru untuk 

memberikan informasi terkait pelaksanaan praktikum seperti pengumuman-

pengumuman. Sejalan dengan hasil penelitian Saraswati (2020:154) bahwa 

whatsapp efisien untuk praktikum daring karena mudah dan 

memungkinkan juga untuk berbagi file secara cepat. Media google 

classroom digunakan guru untuk tempat pengumpulan laporan hasil 

praktikum dan juga tempat daftar hadir (presensi) pelaksanaan praktikum. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Hakim (2016:23) bahwa 

google classroom merupakan aplikasi yang dibuat oleh google yang 

bertujuan mempermudah guru dan siswa melaksanakan pembelajaran. 

Google classroom ini membantu guru dengan mudah mengelola 

pembelajaran dan menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada 

siswa. Pelaksanaan praktikum uji golongan darah membutuhkan praktikum 

secara langsung yaitu demonstrasi dari guru. Media yang digunakan adalah 

google meet untuk menghubungkan dengan siswa yang di rumah. Penelitian 

yang dilakukan Juniarti (2019:95) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

baik dalam penggunaan aplikasi google meet pada keterampilan menyimak 

dan berbicara siswa pada masa pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Saraswati (2020:154) yang menyatakan bahwa google meet 
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efisen karena memungkinkan komunikasi multiarah dan penggunaanya 

mudah, tidak berbayar namun tetap menyediakan banyak fitur yang 

mendukung proses pembelajaran. Penelitian sebelumnya yang pernah 

membahas media pembelajaran praktikum daring (Halawa, 2020:58) 

menyatakan bahwa media sosial yang memiliki tingkat akses yang tinggi 

dikalangan siswa adalah youtube. Pada praktikum uji zat makanan, guru 

menggunakan youtube sebagai media utama. Seluruh siswa (baik yang di 

rumah dan di kelas) bersama-sama mengamati video praktikum di youtube 

yang guru tampilkan (share screen aplikasi google meet). Penggunaan 

aplikasi youtube tidak terbatas saat jam pelajaran praktikum saja. Siswa 

mengakses video praktikum youtube di luar jam pelajaran untuk menambah 

pemahaman terkait praktikum tersebut. 

Evaluasi pembelajaran praktikum yang digunakan guru adalah 

penilaian unjuk kerja dalam melakukan praktikum secara online dan 

offline. Hasil temuan di lapangan, praktikum masa pandemi COVID-19 

tidak bisa dilakukan secara maksimal karena ada 2 sistem pembelajaran 

yaitu online dan offline. Guru tidak bisa menilai keterampilan seluruh 

siswa. Jadi, guru menilainya dengan melihat keterampilan siswa dalam 

membuat hasil laporanpraktikum. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dinyatakan Sarjono (2015:123) bahwa penilaian unjuk kerja memiliki 

sejumlah keunggulan dibandingkan penilaian tradisional untuk 

mengevaluasi siswa secara individual. Tes bentuk perbuatan ini sangat 

cocok untuk melakukan penilaian dalam pelajaran praktik/keterampilan 
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atau praktikum di laboratorium. Alat yang digunakan untuk melakukan 

penilaian pada umumnya berupa lembar pengamatan (lembar observasi). 

Umumnya digunakan untuk menilai proses maupun hasil (produk) dari 

suatu kegiatan praktik. 

Hasil temuan di lapangan, guru mengarahkan siswa untuk 

mempersiapkan praktikum biologi dengan berbagi link atau artikel terkait 

materi praktikum. Siswa mengakui bahwa lebih paham melakukan 

praktikum secara langsung. Maka dari itu, siswa diarahkan guru untuk 

memahami dahulu dengan memperbanyak membaca literasi atau menonton 

video yang akan dipraktikumkan. Ketika siswa telah memiliki bekal 

terlebih dahulu maka siswa telah memiliki kesiapan untuk melakukan 

praktikum baik dilakukan secara nyata (uji golongan darah) atau hanya 

sebatas maya (uji zat makanan menggunakan video tutorial di youtube). Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sinta (2017:15) yang menyatakan bahwa dalam 

proses belajar sangat dibutuhkan persiapan diri untuk menghadapinya. 

Seseorang dapat belajar tentang sesuatu apabila dalam dirinya sudah 

terdapat “Readiness” (kesiapan) untuk mempelajari sesuatu itu. Readiness 

dalam belajar sangatlah berpengaruh pada perkembangan pribadi seseorang 

untuk mematangkan kesediaannya dalam belajar. Seeseorang akan mudah 

dan siap menerima sesuatu yang akan dipelajari jika telah memiliki 

kesiapan diri terlebih dahulu. 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan praktikum online pada masa 

pandemi COVID-19 adalah adanya aplikasi yang banyak membantu 
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pelaksanaan praktikum seperti google for education dan youtube. 

Lingkungan yang mendukung seperti sinyal yang bagus juga menjadi 

faktor pendukung pelaksanaan praktikum.  Ketika sinyal lancar, siswa di 

rumah dapat mengikuti pelaksanaan praktikum dengan baik. Bagi siswa 

yang tidak memiliki wi-fi, kuota yang banyak juga menjadi pendukung 

kegiatan praktikum. Jika mengamati video tutorial praktikum di youtube 

satu kali dirasa belum cukup maka dibutuhkan mengamati kembali hingga 

siswa paham dan ini membutuhkan banyak kuota. Hasil penelitian Putria 

dkk. (2020:870) menunjukkan bahwa pembelajaran daring dapat 

terlaksana karena ada beberapa faktor pendukung yaitu handphone, pulsa, 

kuota dan jaringan internet yang stabil dan baik. Handphone menjadi 

faktor pendukung utama dalam pembelajaran daring karena tanpa adanya 

handphone pembelajaran daring tidak akan terlaksana.Sedangkan, faktor 

pendukung praktikum offline pada masa pandemi COVID-19 adalah 

tersedianya alat dan bahan praktikum dan penggunaan LCD proyektor. 

2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Praktikum Biologi pada 

Masa Pandemi COVID-19 

Praktikum online mengalami beberapa kendala yaitu perangkat 

android yang dimiliki siswa ada yang kurang mendukung karena 

penyimpanan sudah penuh menyebabkan performanya kurang maksimal 

(lemot), keterbatasan kuota bagi siswa yang tidak memiliki wi-fi menjadi 

kendala saat akan menonton ulang video praktikum di youtube,  jaringan 

internet siswa yang kurang mendukung. Presentasi hasil laporan praktikum 
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oleh siswa yang berada di rumah setelah mengamati video tutorial 

praktikum di youtube menjadi kurang jelas penyampaiannya dikarenakan 

sinyal yang kurang mendukung. Guru dan siswa yang berada di kelas 

sedikit terkendala memahaminya karena suara yang putus-putus. Kendala 

tersebut, selaras dengan penelitian Mangole (2020:2) yang menyatakan 

bahwahambatan atau kendala utama yang paling sering terjadi dalam 

mengakses youtube adalah permasalahan jaringan data yang sering kali 

tidak stabil, atau teputus-putus ketika melihat youtube, sehingga informasi 

yang didapat tidak terlalu jelas. Kemudian kendala lainnya adalah 

permasalahan biaya membeli kuota data yang cukup mahal untuk 

mengakses youtube tersebut.Penelitian yang dilakukan Juniarti (2019:95) 

menyatakan bahwa kendala saat menggunakan google meet adalah koneksi 

jaringan internet yang kurang stabil dan kapasitas kuota yang kurang 

mencukupi saat menggunakan google meet. 

Hasil temuan lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan siswa 

kelas XI MIPA 6 yang melakukan pembelajaran praktikum di rumah  

menyatakan bahwa terkadang penyampaian guru kurang jelas ketika posisi 

guru berada cukup jauh dari laptop yang digunakan untuk google meet.. 

Terutama siswa yang daerah rumahnya sulit sinyal, google meet menjadi 

tidak teratur antara suara dan video. 

Praktikum yang dilakukan secara offline di sekolah juga memiliki 

beberapa kendala. Hasil temuan penelitian menunjukkan kendala berupa 

waktu praktikum terbatas karena masa pandemi COVID-19 pembelajaran 
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biologi hanya dilakukan selama 1 jam 30 menit dalam seminggu. 

Sedangkan waktu pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 memiliki 

alokasi 3 jam yaitu 4 JP x 45 menit Pelaksanaan praktikum hanya dilakukan 

kurang lebih 30 menit. Kendala kedua adalah laboratorium tidak bisa 

digunakan praktikum karena sementara digunakan sebagai ruang kelas. 

Secara rinci temuan penelitian ini dijelaskan sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Temuan Penelitian Strategi Guru dalam Pelaksanaan 

Praktikum Biologi pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelas XI MIPA 

6 SMAN 3 Jember Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 

 

 

No 

 

Strategi 

Guru 

Praktikum Online Praktikum Offline 

Sistem 

Peredaran 

Darah 

Sistem 

Pencernaan 

Sistem 

Peredaran 

Darah 

Sistem 

Pencernaan 

Uji Golongan 

Darah 

Uji Zat 

Makanan 

Uji 

Golongan 

Darah 

Uji Zat 

Makanan 

1 2 3 4 5 6 

1. Pendekatan Saintifik Saintifik Saintifik Saintifik 

2. Model Project Based 

Learning 

Project 

Based 

Learning 

Project 

Based 

Learning 

Project Based 

Learning 

3. Metode Demonstrasi Virtual Demonstras

i 

Virtual 

4. Media Google Meet, 

WhatsApp, 

Google 

Classroom 

Google Meet, 

Youtube, 

Google 

Classroom 

Google 

Meet, 

WhatsApp, 

Google 

Classroom 

Google Meet, 

Youtube, 

Google 

Classroom 

5. Evaluasi Penilaian unjuk 

kerja 

keterampilan 

siswa dalam 

membuat 

laporan 

praktikum 

Penilaian 

unjuk kerja 

keterampilan 

siswa dalam 

membuat 

laporan 

praktikum 

Penilaian 

unjuk kerja 

keterampila

n siswa 

dalam 

membuat 

laporan 

praktikum 

Penilaian 

unjuk kerja 

keterampilan 

siswa dalam 

membuat 

laporan 

praktikum 
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1 2 3 4 5 6 

6. Kesiapan 

Siswa 

Guru berbagi 

referensi terkait 

materi 

praktikum uji 

golongan darah 

Guru berbagi 

referensi link 

youtube 

video tutorial 

praktikum uji 

zat makanan 

Guru 

berbagi 

referensi 

terkait 

materi 

praktikum 

uji 

golongan 

darah 

Guru berbagi 

referensi link 

youtube video 

tutorial 

praktikum uji 

zat makanan 

7. Faktor 

Pendukung 

a. Kelancaran 

jaringan 

b. Penggunaan 

aplikasi 

google 

meet,google 

classroom 

dan 

whatsapp 

a. Kelancara

n jaringan 

b. Pengguna

an aplikasi 

google 

meet, 

google 

classroom 

dan 

youtube 

a. Alat dan 

bahan 

yang 

tersedia 

a. Kelancara

n jaringan 

b. Penggunaa

n aplikasi 

google 

meet dan 

youtube 

c. Penggunaa

n LCD 

Proyektor 

8. Kendala a. Perangkat 

android 

siswa 

kurang 

mendukung 

b. Keterbatasa

n kuota 

siswa 

c. Jaringan 

internet 

siswa yang 

kurang 

bagus 

d. Posisi guru 

yang 

membelaka

ngi dan jauh 

dari kamera 

menyebabk

an suara 

guru yang 

kurang jelas 

a. Perangkat 

android 

siswa 

kurang 

mendukun

g 

b. Keterbatas

an kuota 

siswa 

c. Jaringan 

internet 

siswa yang 

kurang 

bagus 

d. Posisi guru 

yang 

membelak

angi dan 

jauh dari 

kamera 

menyebab

kan suara 

guru yang 

kurang 

jelas 

a. Waktu 

praktiku

m 

terbatas 

 

a. Waktu 

praktikum 

terbatas 

b. Laboratoriu

m 

sementara 

digunakan 

sebagai 

ruang kelas 
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Pendekatan yang digunakan guru untuk praktikum online materi 

sistem peredaran darah acara uji golongan darah adalah pendekatan 

saintifik. Langkah-langkahnya adalah mengamati, menanya, pengumpulan 

informasi, mengasosiasi dan berkomunikasi. Langkah mengamati, guru 

meminta siswa untuk mengamati praktikum uji golongan darah melalui 

google meet. Langkah menanya, guru meminta siswa untuk bertanya 

dengan mengaktifkan mikrofon pada aplikasi google meet. Langkah 

pengumpulan informasi, siswa mengumpulkan informasi dengan 

mengamati kegiatan praktikum secara online. Langkah mengasosiasi, siswa 

mengolah informasi yang telah diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya 

untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan. Langkah 

terakhir adalah berkomunikasi yaitu siswa berkomunikasi dengan 

menyampaikan hasil praktikum dalam bentuk tulis berupa laporan 

praktikum. 

Pendekatan yang digunakan guru untuk praktikum offline materi 

sistem peredaran darah acara uji golongan darah juga menggunakan 

pendekatan saintifik. Langkah mengamati, siswa mengamati secara 

langsung praktikum uji golongan darah di sekolah. Langkah menanya, 

siswa bertanya langsung pada guru apabila ada yang belum dipahami. 

Langkah pengumpulan informasi, siswa mendapatkan informasi dengan 

melakukan eksperimen yaitu mencoba langsung obyek yang diteliti. 

Langkah mengasosiasi, siswa mengolah informasi yang telah diperoleh dari 

langkah-langkah sebelumnya untuk menarik kesimpulan dan disajikan 
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dalam bentuk laporan. Langkah terakhir adalah berkomunikasi yaitu siswa 

berkomunikasi dengan menyampaikan hasil praktikum dalam bentuk tulis 

berupa laporan praktikum.  

Praktikum materi sistem peredaran darah acara uji golongan darah 

yang dilakukan secara online dan offline sama-sama menggunakan 

pendekatan saintifik. Perbedaannya terletak pada langkah mengamati dan 

menanya yaitu siswa yang melakukan praktikum online melakukan langkah 

tersebut melalui google meet sebaliknya siswa yang melakukan praktikum 

offline melakukan langkah tersebut secara langsung di sekolah. Perbedaan 

selanjutnya pada langkah pengumpulan informasi yaitu siswa yang 

melakukan praktikum online mengumpulkan informasi dengan mengamati 

praktikum uji golongan darah secara online. Sedangkan siswa yang 

melakukan praktikum offline mengumpulkan informasi dengan melakukan 

eksperimen atau mencoba langsung praktikum uji golongan darah. 

Pendekatan yang digunakan guru untuk praktikum online materi 

sistem pencernaan acara uji zat makanan adalah saintifik. Langkah 

mengamati, guru mengarahkan siswa untuk mengamati video tutorial 

praktikum uji zat makanan di youtube yang ditampilkan guru (share screen) 

pada aplikasi google meet. Langkah menanya, guru meminta siswa untuk 

bertanya dengan mengaktifkan mikrofon pada aplikasi google meet. 

Langkah pengumpulan informasi, siswa mengumpulkan informasi dengan 

mengamati video tutorial praktikum di youtube. Langkah mengasosiasi, 

siswa mengolah informasi yang telah diperoleh dari langkah-langkah 
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sebelumnya untuk menarik kesimpulan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

Langkah terakhir adalah berkomunikasi yaitu siswa berkomunikasi dengan 

menyampaikan hasil praktikum dalam bentuk tulis berupa laporan 

praktikum dan ada beberapa siswa yang ditunjuk guru untuk berkomunikasi 

secara lisan yaitu mempresentasikan hasil laporan praktikum yang telah 

dibuat. 

Pendekatan yang digunakan guru untuk praktikum offline materi 

sistem pencernaan acara uji zat makanan juga menggunakan pendekatan 

saintifik. Semua langkah praktikumnya sama dengan praktikum online. 

Keduanya sama-sama dilakukan dengan mengamati video tutorial uji zat 

makanan di youtube. Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan 

praktikum yaitu di rumah dan di sekolah. 

Model yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah project based learning. 

Tahapannya adalah penentuan proyek, menyusun proyek, menyusun jadwal 

proyek, monitoring, penyusunan hasil dan evaluasi pengalaman. Tahap 

penentuan proyek, guru menentukan proyek pembelajaran berupa kegiatan 

praktikum uji golongan darah dan meminta siswa untuk mengamati 

demonstrasi praktikum secara online. Tahap menyusun proyek, siswa 

menyusun langkah-langkah kerja proyek yang dilakukan guru dengan 

mengamatinya secara online. Tahap menyusun jadwal proyek tidak 

didampingi oleh guru karena waktu pembelajaran praktikum yang terbatas. 

Siswa menyusun jadwal penyelesaian laporan praktikum di luar jam 
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praktikum. Tahap monitoring, guru tidak dapat memonitor siswa dalam 

menyelesaikan proyeknya karena praktikum dilakukan secara online. Tahap 

penyusunan hasil berupa laporan praktikum uji golongan darah. Tahap 

evaluasi pengalaman, guru menilai hasil laporan praktikum masing-masing 

siswa. 

Model yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah sama dengan praktikum online 

yaitu project based learning. Perbedaannya terletak pada tahap monitoring 

yaitu guru memonitor siswa dalam menyelesaikan proyeknya dengan 

mendampingi siswa melakukan praktikum secara langsung. Berbeda 

dengan praktikum online, siswa menyelesaikan proyek dengan mengamati 

praktikum secara online.. 

Model yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan adalah project based learning. Tahap 

penentuan proyek, guru menentukan proyek pembelajaran berupa kegiatan 

praktikum uji zat makanan dan meminta siswa untuk mengamati video 

tutorial praktikum di youtube yang ditampilkan guru (share screen) pada 

aplikasi google meet. Tahap menyusun proyek, siswa menyusun langkah-

langkah kerja proyek praktikum virtual. Tahap menyusun jadwal proyek 

tidak didampingi oleh guru karena waktu pembelajaran praktikum yang 

terbatas. Siswa menyusun jadwal penyelesaian laporan praktikum di luar 

jam praktikum. Tahap monitoring, guru tidak dapat memonitor siswa dalam 

menyelesaikan proyeknya karena praktikum dilakukan secara online. Tahap 
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penyusunan hasil berupa laporan praktikum uji golongan darah. Tahap 

evaluasi pengalaman, guru menilai hasil laporan praktikum masing-masing 

siswa. 

Model yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan juga menggunakan project based 

learning. Semua tahapannya sama dengan praktikum online. Keduanya 

sama-sama dilakukan dengan mengamati video tutorial uji zat makanan di 

youtube. Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan praktikum yaitu di 

rumah dan di sekolah. Siswa di rumah bergabung google meet dengan akun 

pribadi sedangkan siswa di sekolah menggunakan satu akun milik guru 

yang kemudian menggunakan LCD proyektor untuk mengamati praktikum 

virtual di kelas. 

Metode yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah metode demonstrasi. Guru 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. 

Guru bertanya pada siswa terkait nama dan fungsi alat dan bahan yang akan 

digunakan praktikum. Siswa di rumah mengaktifkan mikrofonnya untuk 

menjawab pertanyaan guru. Guru menjelaskan kembali alat dan bahan serta 

langkah-langkah kegiatan praktikum. Guru mendemonstrasikan dengan 

memilih satu siswa untuk di uji golongan darahnya. Siswa di rumah 

mengamati langkah-langkah praktikum yang didemonstrasikan guru.  

Metode yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah metode demonstrasi. Guru 
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mendemonstrasikan dengan memilih satu siswa untuk di uji golongan 

darahnya. Siswa yang lain mengamati langkah-langkah praktikum yang 

didemonstrasikan guru. Guru membersihkan salah satu ujung jari siswa 

dengan kapas yang dibasahi alkohol 70%. Guru membersihkan jarum lancet 

menggunakan alkohol 70% lalu ditusukkan pada salah satu ujung jari siswa 

tersebut. Kemudian darah diteteskan pada preparat A dan B.  Setelah itu, 

ujung jari siswa dibersihkan dengan kapas beralkohol 70% agar tidak 

terjadi infeksi. Guru memberi setetes serum anti A dan anti B pada masing-

masing preparat A dan B. Guru mencampur tetesan darah dengan serum 

anti A dan B pada masing-masing preparat dengan tusuk gigi. Siswa 

mengamati dan mencatat hasil praktikum uji golongan darah. Pada sampel 

berikutnya, siswa mencoba melakukan praktikum sendiri dengan tetap 

didampingi oleh guru. 

Metode praktikum online materi sistem peredaran darah acara uji 

golongan darah sama dengan praktikum offline yaitu sama-sama 

menggunakan metode demonstrasi. Perbedaannya adalah siswa di rumah 

tidak mempraktikkan uji golongan darah secara langsung sedangkan siswa 

di sekolah mempraktikkan dan mengamatinya secara langsung di kelas. 

Metode yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan adalah virtual. Metode virtual digunakan 

sebagai inisiatif guru agar praktikum uji zat makanan tetap dilakukan. Alat 

dan bahan uji zat makanansebenarnya tersedia di laboratorium. Namun, 

laboratorium tidak dapat digunakan praktikum karena sementara 
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dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Meskipun ada solusi lain yaitu 

membawa alat dan bahan tersebut ke kelas, praktikum tetap tidak bisa 

dilakukan secara langsung atau nyata. Guru mempertimbangkan hal 

tersebut karena waktu praktikum terbatas. Sedangkan praktikum uji zat 

makanan memiliki banyak percobaan yang harus dilakukan. Berdasarkan 

alasan tesebut, guru menggunakan metode virtual sebagai pelaksanaan uji 

zat makanan.Guru menampilkan video tutorial praktikum uji zat 

makanan.di youtube dan membagikan layar di aplikasi google meet. Guru 

mengarahkan siswa untuk mengamati kegiatan praktikum yang dilakukan 

secara virtual. Kemudian siswa mengamati video tutorial praktikum yang 

ditampilkan guru pada aplikasi google meet. Setelah video tutorial 

praktikum selesai ditayangkan, guru memberikan pertanyaan mengenai 

praktikum uji zat makanan yang telah diamati siswa. Siswa menjawab 

dengan mengaktifkan mikrofon pada aplikasi google meet. Bahan diskusi 

berupa pertanyaan-pertanyaan terkait zat makanan pada LKPD dibahas 

bersama setelah dilakukannya praktikum secara virtual. Guru memilih 

beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil pengamatan praktikum 

virtual. 

Metode yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan juga menggunakan metode virtual. 

Keduanya sama-sama dilakukan dengan mengamati video tutorial uji zat 

makanan di youtube. Perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan 

praktikum yaitu di rumah dan di sekolah. Siswa di rumah bergabung google 
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meet dengan akun pribadi sedangkan siswa di sekolah menggunakan satu 

akun milik guru yang kemudian menggunakan LCD proyektor untuk 

mengamati praktikum virtual di kelas. 

Media yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah whatsapp, google meet 

dan google classroom. Whatsapp digunakan guru untuk memberikan 

informasi terkait penundaan pelaksanaan praktikum uji golongan darah 

yang seharusnya dilakukan pada Senin, 25 Oktober 2021 diundur menjadi 

Senin, 1 November 2021. Penundaan pelaksanaan praktikum dikarenakan 

guru memiliki agenda lain yaitu rapat dinas. Guru menggunakan media 

whatsapp untuk menginformasikan penundaan pelaksanaan praktikum 

tersebut. Google Meet digunakan guru untuk menghubungkan kegiatan 

praktikum uji golongan darah yang dilakukan di sekolah dengan siswa di 

rumah. Google Classroom digunakan guru untuk tempat pengumpulan 

laporan praktikum dan presensi siswa. Laporan praktikum dikumpulkan 

maksimal satu minggu dari pelaksanaan praktikum. Presensi siswa 

dilakukan pada jam praktikum menggunakan link google form yang ada 

pada beranda google classroom. 

Media yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah LCD proyektor, laptop, 

google meet dan google classroom. LCD proyektor digunakan untuk 

menampilkan google meet dari laptop pada permukaan yang lebih luas 

yaitu papan tulis kelas. Laptop digunakan guru untuk menggunakan 
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aplikasi google meet. Google Meet digunakan guru untuk menghubungkan 

kegiatan praktikum uji golongan darah yang dilakukan di sekolah dengan 

siswa di rumah. Google Classroom digunakan guru untuk tempat 

pengumpulan laporan praktikum dan presensi siswa. Laporan praktikum 

dikumpulkan maksimal satu minggu dari pelaksanaan praktikum. Presensi 

siswa dilakukan pada jam praktikum menggunakan link google form yang 

ada pada beranda google classroom. 

Media yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan adalah youtube, google meet dan google 

classroom. Youtube adalah media utama untuk pelaksanaan praktikum 

virtual. Video tutorial praktikum uji zat makanan berada di aplikasi 

youtube. Video tutorial praktikum bisa ditonton berulang-ulang dan bisa 

ditonton diluar jam praktikum. Siswa juga diperbolehkan menonton video 

tutorial praktikum yang lain untuk menambah pemahaman terkait 

praktikum. Google Meet digunakan guru untuk menghubungkan kegiatan 

praktikum uji zat makanan yang berada di sekolah dengan di rumah. 

Google Classroom digunakan guru untuk tempat pengumpulan laporan 

praktikum dan presensi siswa. Laporan praktikum dikumpulkan maksimal 

satu minggu dari pelaksanaan praktikum. Presensi siswa dilakukan pada 

jam praktikum menggunakan link google form yang ada pada beranda 

google classroom. Selain itu, google classroom juga digunakan guru untuk 

membagikan materi praktikum seperti LKPD serta link youtube dan google 

meet  yang berkaitan dengan kegiatan praktikum uji zat makanan. 
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Media yang digunakan guru untuk praktikum offline materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan adalah LCD proyektor, laptop,youtube, 

google meet dan google classroom. Media yang digunakan praktikum 

offline sama dengan yang digunakan praktikum online. Perbedaannya 

terletak pada penggunaan media LCD proyektor dan laptop. LCD proyektor 

digunakan untuk menampilkan google meet dari laptop pada permukaan 

yang lebih luas yaitu papan tulis kelas. Laptop digunakan guru untuk 

menggunakan aplikasi google meet.  

Evaluasi yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

peredaran darah acara uji golongan darah adalah penilaian unjuk kerja 

siswa dalam membuat laporan praktikum. Penilaian unjuk kerja yang 

biasanya berupa penilaian keterampilan siswa dalam melakukan praktikum 

tidak bisa dilakukan guru karena praktikum dilakukan secara online. Pada 

masa pandemi COVID-19 ini, guru lebih fokus menilai keterampilan siswa 

dalam membuat laporan praktikum. Begitu juga dengan evaluasi praktikum 

offline materi sistem peredaran darah acara uji golongan darah dilakukan 

dengan penilaian unjuk kerja siswa dalam membuat laporan praktikum. 

Meskipun praktikum dilakukan secara offline, guru tetap menyamakan 

dengan evaluasi praktikum online agar penilaian semua siswa sama dengan 

melihat keterampilan membuat laporan praktikum uji golongan darah. 

Evaluasi yang digunakan guru untuk praktikum online materi sistem 

pencernaan acara uji zat makanan adalah penilaian unjuk kerja siswa dalam 

membuat laporan praktikum. Penilaian unjuk kerja yang biasanya berupa 



 98 

penilaian keterampilan siswa dalam melakukan praktikum tidak bisa 

dilakukan guru karena praktikum dilakukan secara virtual dengan 

mengamati video tutorial praktikum di youtube. Pada masa pandemi 

COVID-19 ini, guru lebih fokus menilai keterampilan siswa dalam 

membuat laporan praktikum. Begitu juga dengan evaluasi praktikum offline 

materi sistem pencernaan acara uji zat makanan yang praktikumnya juga 

dilakukan secara virtual dengan mengamati video tutorial praktikum di 

youtube. Evaluasi yang digunakan guru sama dengan praktikum online 

yaitu penilaian unjuk kerja siswa dalam membuat laporan praktikum uji zat 

makanan. 

Strategi guru untuk kesiapan siswa dalam melakukan praktikum 

online materi sistem peredaran darah acara uji golongan darah adalah 

dengan mengarahkan siswa untuk mempersiapkan praktikum terlebih 

dahulu. Guru berbagi referensi terkait materi uji golongan darah seperti 

artikel yang membahas uji golongan darah. Siswa harus memiliki bekal 

materi praktikum agar siswa dapat menjawab pertanyaan guru dengan baik 

meskipun praktikum dilakukan secara online. Strategi ini juga dilakukan 

pada siswa yang melakukan praktikum offline. Siswa yang melakukan 

praktikum offline uji golongan darah lebih ditekankan lagi untuk 

memahami materi terlebih dahulu karena praktikum dilakukan secara 

langsung.    

Strategi guru untuk kesiapan siswa dalam melakukan praktikum 

online materi sistem pencernaan acara uji zat makanan adalah dengan 
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mengarahkan siswa untuk mempersiapkan praktikum uji zat makanan. 

Seminggu sebelum praktikum dilakukan, guru berbagi referensi terkait 

materi zat makanan seperti link youtube atau artikel yang membahas uji zat 

makanan. Siswa mempelajarinya terlebih dahulu agar semakin paham 

terkait yang akan dipraktikumkan. Strategi ini juga dilakukan guru untuk 

kesiapan siswa dalam melakukan praktikum offline uji zat makanan karena 

praktikum online dan offline sama-sama dilakukan secara virtual dengan 

video tutorial praktikum uji zat makanan di youtube.  

Faktor pendukung praktikum online materi sistem peredaran darah 

acara uji golongan darah adalah kelancaran jaringan dan penggunaan 

aplikasi google meet, whatsapp dan google classroom. Pelaksanaan 

praktikum online uji golongan darah sangat terbantu dengan penggunaan 

aplikasi yang telah disebutkan. Penggunaan aplikasi juga membutuhkan 

pada jaringan internet seperti adanya kuota internet dan sinyal yang bagus. 

Faktor pendukung praktikum offline materi sistem peredaran darah 

acara uji golongan darah adalah ketersediaan alat dan bahan praktikum. 

Praktikum uji golongan darah dapat terlaksana dengan baik karena adanya 

alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum. Alat yang digunakan 

adalah jarum pinset, preparat, kapas dan pipet. Bahan yang digunakan 

adalah serum anti A, serum anti B dan alkohol 70%. Alat dan bahan 

tersebut menjadi faktor pendukung utama pelaksanaan praktikum offline uji 

golongan darah. 
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Faktor pendukung praktikum online materi sistem peredaran darah 

acara uji golongan darah berbeda dengan faktor pendukung praktikum 

offline. Praktikum online dapat terlaksana dengan baik karena kelancaran 

jaringan internet dan penggunaan aplikasi google meet, google classroom 

dan whatsapp. Hal ini dikarenakan praktikum dilakukan secara online yang 

membutuhkan pada jaringan internet dan penggunaan aplikasi. Sedangkan 

praktikum offline dapat terlaksana dengan baik karena adanya alat dan 

bahan karena praktikum harus dilakukan secara langsung. 

Faktor pendukung praktikum online materi sistem pencernaan acara 

uji zat makanan adalah kelancaran jaringan dan penggunaan aplikasi google 

meet, youtube dan google classroom. Pelaksanaan praktikum online uji zat 

makanan sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi yang telah 

disebutkan. Penggunaan aplikasi juga membutuhkan pada jaringan internet 

seperti adanya kuota internet dan sinyal yang bagus. 

Faktor pendukung praktikum offline materi sistem pencernaan acara 

uji zat makanan adalah kelancaran jaringan, penggunaan aplikasi google 

meet, youtube dan google classroom dan penggunaan LCD proyektor. 

Faktor pendukung praktikum offline sama dengan praktikum online karema 

praktikumnya sama-sama dilakukan secara virtual dengan mengamati video 

tutorial di youtube. Perbedaannya terletak pada penggunaan LCD proyektor 

dan laptop. LCD proyektor digunakan untuk menampilkan google meet dari 

laptop pada permukaan yang lebih luas yaitu papan tulis kelas. Laptop 

digunakan guru untuk menggunakan aplikasi google meet. Penggunaan 
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LCD proyektor dan laptop mendukung pelaksanaan praktikum offline uji 

zat makanan. 

Kendala praktikum online materi sistem peredaran darah acara uji 

golongan darah adalah perangkat android siswa kurang mendukung, 

keterbatasan kuota siswa, jaringan internet siswa yang kurang bagus dan 

posisi guru yang membelakangi dan jauh dari kamera menyebabkan suara 

guru terdengar kurang jelas. Siswa banyak yang memiliki android dengan 

RAM 2 GB. Siswa yang harus menginstal banyak aplikasi menyebabkan 

performa menjadi kurang mendukung atau lemot. RAM dan ROM yang 

berukuran kecil menyebabkan penyimpanan internal android menjadi 

mudah penuh. Aplikasi berukuran besar seperti google meet jika digunakan 

dalam waktu yang lama dapat menyebabkan android menjadi panas. 

Kendala selanjutnya adalah keterbatasan kuota siswa. Hal ini menjadi 

kendala bagi siswa yang tidak memiliki wi-fi di rumahnya.  Sebenarnya 

siswa sudah mendapatkan bantuan kuota internet dari pemerintah. Namun, 

kuota tersebut masih kurang saat siswa harus mengikuti pembelajaran 

online di google meet berjam-jam dan mencari literasi terkait materi 

praktikum. Kendala selanjutnya adalah jaringan internet yang kurang bagus 

bagi siswa yang rumahnya di daerah sulit sinyal. Siswa yang di rumahnya 

menggunakan wi-fi juga sering mengalami hal tersebut. Apalagi pada bulan 

November hujan sering turun pada pagi hari menyebabkan sinyal semakin 

buruk. Kendala terakhir praktikum online adalah posisi guru yang 

membelakangi dan jauh dari kamera menyebabkan suara guru terdengar 
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kurang jelas. Guru saat mendemonstrasikan praktikum uji golongan darah 

terkadang fokus pada siswa yang melakukan praktikum offline. Sehingga 

tidak terasa guru terkadang menjauh dari kamera google meet yang 

menyebabkan suara guru terdengar kurang jelas. 

Kendala praktikum offline materi sistem peredaran darah acara uji 

golongan darah adalah waktu praktikum terbatas. Waktu sebelum dan 

sesudah pandemi sangat berbeda. Sebelum pandemi COVID-19 memiliki 

alokasi waktu 4 jam dengan rincian 1 jamnya adalah 45 menit. Sedangkan 

saat pandemi COVID-19 memiliki alokasi waktu 3 jam dengan rincian 1 

jamnya 30 menit. Waktu yang terbatas menyebabkan ada siswa yang tidak 

kebagian mencoba praktikum secara langsung. Siswa tersebut hanya 

mengamati apa yang dipraktikkan temannya. Siswa yang belum kebagian 

praktikum sendiri ini sudah mengetahui golongan darahnya. Jadi, guru 

mengutamakan siswa yang belum mengetahui golongan darahnya untuk 

melakukan praktikum secara langsung. 

Kendala praktikum online materi sistem pencernaan acara uji zat 

makanan adalah perangkat android siswa kurang mendukung, keterbatasan 

kuota siswa, jaringan internet siswa yang kurang bagus dan posisi guru 

yang membelakangi dan jauh dari kamera menyebabkan suara guru 

terdengar kurang jelas. Siswa banyak yang memiliki android dengan RAM 

2 GB. Siswa yang harus menginstal banyak aplikasi menyebabkan 

performa menjadi kurang mendukung atau lemot. RAM dan ROM yang 

berukuran kecil menyebabkan penyimpanan internal android menjadi 
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mudah penuh. Aplikasi berukuran besar seperti youtube dan google meet 

jika digunakan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan android 

menjadi panas. Kendala selanjutnya adalah keterbatasan kuota siswa. Hal 

ini menjadi kendala bagi siswa yang tidak memiliki wi-fi di rumahnya.  

Sebenarnya siswa sudah mendapatkan bantuan kuota internet dari 

pemerintah. Namun, kuota tersebut masih kurang saat siswa harus 

mengulang-ngulang video tutorial praktikum di youtube, mengikuti 

pembelajaran online di google meet berjam-jam dan mencari literasi terkait 

materi praktikum. Kendala selanjutnya adalah jaringan internet yang 

kurang bagus bagi siswa yang rumahnya di daerah sulit sinyal. Siswa yang 

di rumahnya menggunakan wi-fi juga sering mengalami hal tersebut. 

Apalagi pada bulan November hujan sering turun pada pagi hari 

menyebabkan sinyal semakin buruk. Kendala terakhir praktikum online 

adalah posisi guru yang membelakangi dan jauh dari kamera menyebabkan 

suara guru terdengar kurang jelas. Guru saat mendemonstrasikan praktikum 

uji golongan darah terkadang fokus pada siswa yang melakukan praktikum 

offline. Sehingga tidak terasa guru terkadang menjauh dari kamera google 

meet yang menyebabkan suara guru terdengar kurang jelas. 

Kendala praktikum offline materi sistem pencernaan acara uji zat 

makanan adalah laboratorium sementara digunakan sebagai ruang kelas dan 

waktu praktikum terbatas. Praktikum offline uji zat makanan seperti reagen, 

biuret, lugol semua tersedia secara lengkap. Namun, kendala praktikum uji 

zat makanan karena di SMAN 3 Jember kekurangan dua kelas sehingga 
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laboratorium biologi digunakan sebagai ruang kelas untuk memenuhi 

kekurangan kelas tersebut. Meskipun alat dan bahan tersebut bisa dibawa 

ke kelas sebagaimana praktikum uji golongan darah, praktikum uji zat 

makanan tetap tidak bisa dilakukan karena dapat waktu praktikum dirasa 

tidak cukup. Praktikum uji zat makanan memiliki banyak percobaan yang 

harus dilakukan. Kegiatan seperti mengambil alat dan bahan, menggerus 

bahan, mengembalikan dan mencuci alat dan bahan yang telah digunakan 

juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit sedangkan waktu praktikum 

terbatas. Waktu sebelum dan sesudah pandemi sangat berbeda. Sebelum 

pandemi COVID-19 jam pelajaran biologi memiliki alokasi waktu 4 jam 

dengan rincian 1 jam pelajaran terdiri dari 45 menit. Sedangkan pada saat 

pandemi COVID-19 jam pelajaran biologi memiliki alokasi waktu 3 jam 

dengan rincian 1 jam pelajaran terdiri dari 30 menit. 

Tabel 4.2 

Temuan Penelitian Perbedaan Acara Praktikum Sebelum dan Ketika 

Pandemi COVID-19  

NO Materi Acara Praktikum 

Sebelum Pandemi 

COVID-19 

Ketika Pandemi 

COVID-19 

1 2 3 4 

1. Sistem peredaran 

darah 

a. Jenis-jenis sel darah 

b. Uji golongan darah 

c. Mengamati struktur 

jantung 

d. Simulasi peredaran 

darah 

a. Uji golongan darah 

2. Sistem pencernaan a. Body Mass Indeks 

(BMI) 

b. Menu seimbang 

c. Uji zat makanan 

d. Macam dan fungsi 

organ pencernaan 

a. Uji zat makanan 
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1 2 3 4 

  e. manusia 

f. Sistem pencernaan  

hewan ruminansia 

dan manusia 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 acara praktikum sebelum pandemi COVID-

19 berbeda dengan acara praktikum ketika pandemi COVID-19. Praktikum 

ketika pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan tetapi jumlah acaranya 

tidak dilakukan semua yaitu hanya 1 acara yang dilakukan pada setiap 

materi. Praktikum materi sistem peredaran darah sebelum pandemi 

COVID-19 ada 4 acara yaitu jenis-jenis sel darah, uji golongan darah, 

mengamati struktur jantung dan simulasi peredaran darah. Namun, ketika 

pandemi COVID-19 acara praktikum yang dilakukan hanya uji golongan 

darah.  

Pada praktikum materi sistem pencernaan sebelum masa pandemi 

COVID-19 ada 5 acara praktikum yaitu Body Mass Indeks(BMI), menu 

seimbang, uji zat makanan, macam dan fungsi organ pencernaan manusia 

dan sistem pencernaan hewan ruminansia dan manusia. Namun, ketika 

pandemi COVID-19 acara praktikum yang dilakukan hanya uji zat 

makanan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan seperti cara 

praktikum dan waktu praktikum ketika pandemi COVID-19 yang terbatas. 

Pelaksanaan praktikum ketika pandemi COVID-19 ada 2 cara yaitu online 

dan offline. Berbeda dengan sebelum pandemi COVID-19 yang dilakukan 

dengan satu cara yaitu offline (tatap muka). Waktu pembelajaran biologi 
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sebelum pandemi COVID-19 adalah 4x45 menit sangat berbeda dengan 

waktu pembelajaran biologi ketika pandemi COVID-19 yang hanya 3x30 

menit.  

Kesimpulannya adalah acara praktikum ketika pandemi COVID-19 

tidak sama dengan sebelum pandemi COVID-19. Praktikum ketika 

pandemi COVID-19 tetap dilakukan tetapi dengan acara yang terbatas, 

cara yang terbatas dan dengan waktu yang terbatas juga. Acara praktikum 

yang dilakukan terbatas hanya satu acara pada setiap materi, cara 

praktikum juga terbatas yaitu dilakukan dengan online dan offline dan 

waktu praktikum terbatas hanya 30 menit pada setiap jam pelajaran 

biologi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

1. Strategi yang digunakan guru dalam pelaksanaan praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 yaitu menggunakan pendekatan saintifik., 

model project based learning., metode demonstrasi, virtual, diskusi dan 

tanya jawab., media google meet, google classroom, whatsapp dan 

youtube., evaluasi dengan penilaian unjuk kerja siswa., guru mengarahkan 

siswa untuk mempersiapkan praktikum dengan cara memberikan referensi, 

link youtube atau materi yang akan dipraktikumkan terlebih dahulu., guru 

mengurangi jumlah acara praktikum tidak sesuai dengan yang terjadwal 

pada petunjuk praktikum yang sudah ada., faktor pendukung pelaksanaan 

praktikum online berupa kelancaran jaringan internet dan penggunaan 

aplikasi google meet, youtube, google classroom dan whatsapp., faktor 

pendukung praktikum secara offline berupa ketersediaan alat dan bahan 

praktikum dan penggunaan LCD proyektor. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praktikum biologi secara online 

pada masa pandemi COVID-19 yaitu perangkat android siswa yang 

kurang mendukung seperti penyimpanan internal yang tidak cukup, 

keterbatasan kuota siswa, jaringan internet siswa yang kurang bagus dan 

bagi siswa yang melakukan praktikum di rumah posisi guru yang 

membelakangi dan jauh dari kamera pada saat praktikum online 
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menyebabkan suara guru terdengar kurang jelas., kendala praktikum 

secara offline yaitu waktu praktikum terbatas dan laboratorium tidak bisa 

digunakan karena sementara digunakan sebagai ruang kelas. 

B. Saran-saran 

1. Bagi sekolah khususnya kepala laboratorium biologi di SMAN 3 Jember 

agar terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi terbaik 

dari penggunaan laboratorium yang sementara belum bisa digunakan.. 

2. Bagi guru biologi agar tidak selalu membelakangi atau berada jauh dari 

kamera yang digunakan untuk melaksanakan praktikum secara online.  

3. Bagi siswa agar selalu berusaha mengikuti pembelajaran praktikum 

biologi dengan baik yaitu dengan menggunakan kuota sesuai kebutuhan 

dan memperbanyak referensi atau membaca literasi terkait materi 

praktikum.  
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Lampiran 1: Matriks Penelitian 

MATRIKS PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL SUB 

VARIABEL 

INDIKATOR SUMBER 

DATA 

METODE PENELITIAN FOKUS 

PENELITIAN 

Strategi Guru 

dalam 

Pelaksanaan 

Praktikum 

Biologi pada 

Masa 

Pandemi 

COVID-19 di 

Kelas XI 

MIPA 6 

SMAN 3 

Jember 

Semester 

Ganjil Tahun 

Pelajaran 

2021/2022 

1. Strategi Guru 

2. Pelaksanaan 

Praktikum 

Biologi 

a. Pelaksanaan  

Praktikum 

Biologi 

b. Kendala 

Praktikum 

Biologi 

1) Pendekatan 

pembelajaran 

praktikum 

2) Model 

pembelajaran 

praktikum 

3) Metode 

pembelajaran 

praktikum 

4) Media 

pembelajaran 

praktikum 

5) Evaluasi 

pembelajaran 

praktikum 

6) Kesiapan 

siswa 

7) Pendukung 

pembalajaran 

praktikum 

8) Kendala 

pembelajaran 

praktikum  

1. Guru Biologi 

Kelas XI 

MIPA 6 

SMAN 3 

Jember 

2. Kepala 

Laboratorium 

Biologi 

SMAN 3 

Jember 

3. Delapan 

Siswa Kelas 

XI MIPA 6 

SMAN 3 

Jember 

4. Dokumentasi 

1. Pendekatan penelitian: 

kualitatif deskriptif 

2. Jenis penelitian: Studi 

Kasus (Case Study) 

3. Lokasi peneltian: SMAN 3 

Jember 

4. Teknik pengambilan 

sampel: Purposive 

Sampling 

5. Teknik pengumpulan data:  

a. Wawancara 

b. Observasi 

c. Dokumentasi 

6. Analisis data: Miles, 

Huberman dan Saldana 

(2014:8-10) 

a. Kondensasi data 

b. Penyajian data 

c. Penarikan kesimpulan 

dan verifikasi 

7. Keabsahan data  

a. Triangulasi sumber 

b. Triangulasi teknik 

8. Tahap penelitian: 

a. Persiapan 

b. Pelaksanaan 

c. Penyusunan laporan 

1. Bagaimana strategi 

guru dalam 

pelaksanaan 

praktikum biologi 

pada masa pandemi 

COVID-19 di kelas 

XI MIPA 6 SMAN 

3 Jember Semesrer 

Ganjil Tahun 

Pelajaran 

2021/2022? 

2. Apa saja kendala 

yang dihadapi 

dalam 

melaksanakan 

pembelajaran 

praktikum pada 

masa pandemi 

COVID-19 di kelas 

XI MIPA 6 SMAN 

3 Jember Semester 

Ganjil Tahun 

Pelajaran 

2021/2022? 
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Lampiran 2: Instrumen Penelitian 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

 Wawancara dengan Guru Biologi 

1. Apa pendekatan yang digunakan Ibu untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

2. Apa model yang digunakan Ibu untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

3. Apa metode yang digunakan Ibu untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

4. Apa media yang digunakan Ibu untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

5. Apa evaluasi yang digunakan Ibu untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

6. Bagaimana cara guru agar siswa siap melakukan pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

7. Apa saja faktor yang dapat mendukung pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

8. Apa saja kendala yang dirasakan saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

 Wawancara dengan Kepala Laboratorium Biologi 

1. Apa pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

2. Apa model yang digunakan untuk pembelajaran praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19? 

3. Apa metode yang digunakan untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

4. Apa media yang digunakan untuk pembelajaran praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19? 

5. Apa evaluasi yang digunakan untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 
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6. Bagaimana cara guru agar siswa siap melakukan pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

7. Apa saja faktor yang dapat mendukung pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

8. Apa saja kendala yang dirasakan saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

 Wawancara dengan Siswa 

1. Apa pendekatan yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

2. Apa model yang digunakan oleh untuk pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

3. Apa metode yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

4. Apa media yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

5. Apa evaluasi yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

6. Bagaimana cara guru agar siswa siap melakukan pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi COVID-19? 

7. Apa saja faktor yang dapat mendukung pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 

8. Apa saja kendala yang dirasakan saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19? 



 

 116 

B. LEMBAR OBSERVASI 

Hari/tanggal   :  

Materi   :  

Judul Praktikum :  

Rumusan 

Masalah 

Rincian dari 

Rumusan 

Item yang diamati Y T Keterangan 

1. Bagaimana 

strategi guru 

dalam 

pelaksanaan 

praktikum 

biologi pada 

masa pandemi 

COVID-19 di 

kelas XI MIPA 

6 SMAN 3 

Jember 

Semester 

Ganjil Tahun 

Pelajaran 

2021/2022? 

Pendekatan 

pembelajaran 

yang digunakan 

Guru menggunakan pendekatan student 

center saat pembelajaran praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan pendekatan saintifik 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 

 

   

Guru menggunakan pendekatan 

konstruktivisme saat pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19 

   

Guru menggunakan pendekatan kontekstual 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 
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 Model 

pembelajaran 

yang digunakan 

Guru menggunakan model problem based 

learning saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan model discovery 

learning saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan model inkuiri learning 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan model project based 

learning saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

 

   

Metode 

pembelajaran 

yang digunakan 

Guru menggunakan metode tanya jawab saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan teknik virtual saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 
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Guru menggunakan metode praktikum 

sendiri saat pembelajaran praktikum biologi 

pada masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan metode penugasan saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan metode demonstrasi saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan metode diskusi saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

 Guru menggunakan metode lain saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

Media 

pembelajaran 

yang digunakan 

Guru menggunakan media whatsapp saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan media google classroom 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 
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masa pandemi COVID-19 

Guru menggunakan media phet application 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 

   

Guru menggunakan media video/youtube 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 

   

Evaluasi 

pembelajaran 

yang digunakan 

Guru melakukan evaluasi dengan melihat  

unjuk kerja siswa dalam pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19 

   

Guru melakukan evaluasi dengan melihat 

hasil laporan pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

   

Indikator 

keberhasilan 

pembelajaran 

Siswa menghasilkan produk saat melakukan  

praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19  

   

Siswa mampu melakukan praktikum sendiri 

pada masa pandemi COVID-19 

   

 Kesiapan siswa Guru menyiapkan siswa untuk    



 

 120 

pada 

pembelajaran 

praktikum 

melaksanakan pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

Faktor pendukung 

pembelajaran 

praktikum biologi  

Guru memiliki faktor pendukung berupa 

sosial media saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

   

Siswa memiliki faktor pendukung berupa 

sosial media saat pembelajaran praktikum 

biologi pada masa pandemi COVID-19 

   

Guru memiliki faktor pendukung berupa 

sinyal yang baik saat pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19 

   

Siswa memiliki faktor pendukung berupa 

sinyal yang baik saat pembelajaran 

praktikum biologi pada masa pandemi 

COVID-19 

   

2. Apa saja 

kendala yang 

dihadapi 

Kendala 

pembelajaran 

Guru mengalami kendala jaringan internet 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 
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dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

praktikum 

biologi pada 

masa pandemi 

COVID-19 di 

kelas XI 

MIPA 6 

SMAN 3 

Jember 

Semester 

Ganjil Tahun 

Pelajaran 

2021/2022? 

praktikum biologi  Siswa mengalami kendala jaringan internet 

saat pembelajaran praktikum biologi pada 

masa pandemi COVID-19 

   

Guru mengalami kendala lain saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 

 

   

Siswa mengalami kendala lain saat 

pembelajaran praktikum biologi pada masa 

pandemi COVID-19 
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Lampiran 3: Surat Validasi Instrumen Penelitian 

SURAT VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN 
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Lampiran 4: Hasil Observasi Pelaksanaan Praktikum Online dan Offline 
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Lampiran 5: Surat Ijin Penelitian 

 



 

 133 

Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian  
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Lampiran7:Surat Selesai Penelitian 
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Lampiran 8: Dokumentasi Penelitisn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Kegiatan Wawancara dengan Ibu Yuswita Sari, S.Pd, MP. selaku Guru Biologi 

Kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember 

 

 

 

Gambar Kegiatan Wawancara dengan Bapak Bayu Arif Pramdudi, S.Pd. sebagai Kepala 

Laboratorium Biologi SMAN 3 Jember 
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Gambar Kegiatan Wawancara dengan 8 Siswa Kelas XI MIPA 6 SMAN 3 Jember 

 

a b c 

e 

d 

g f 
h 
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Keterangan: 

a. Rahma Sibasari 

b. Early Delia 

c. Aisyah Rizki Fauzi 

d. Pandu Satria 

e. Nabila Parsa 

f. Muhammad Dava Pratama 

g. Diah Ayu 

h. Jabal El Thoriq 
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Lampiran 9: Pernyataan Keaslian Tulisan 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

Nama : Izzatus Soleha 

NIM : T20178027 

Program Studi : Tadris Biologi 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas : Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember) 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Guru dalam 

Pelaksanaan Praktikum Biologi pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelas XI 

MIPA 6 SMAN 3 Jember Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022” adalah 

hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk 

sumbernya. 

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya. 

Jember, 24 Desember 2021 

Saya yang menyatakan 

Izzatus Soleha 

T20178027 
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