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ABSTRAK 

 

Praktikum merupakan bagian dari pengajaran yang 

bertujuan agar peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji 

dan melaksanakan secara langsung materi yang diperoleh dalam 

teori. Praktikum selama masa pandemi Covid-19 dapat 

dilaksanakan secara luring dan daring. Praktikum secara luring 

harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di laboratorium 

biologi SMA serta protokol kesehatan yang berlaku. Praktikum 

secara daring harus memperhatikan kepraktisan dan aksesibilitas 

dari setiap metode atau perangkat yang digunakan. 

Praktikum luar jaringan (luring) merupakan praktikum 

yang dilaksanakan secara klasikal atau melalui pertemuan tatap 

muka di dalam laboratorium. Praktikum luring melibatkan secara 

langsung peserta didik dan asisten pendamping praktikum.  

Praktikum dalam jaringan (daring) merupakan praktikum 

yang dilaksanakan melalui metode pembelajaran jarak jauh 

(distance learning) secara virtual. Praktikum daring dilakukan 

tanpa bertatap muka secara langsung, melainkan menggunakan 

metode-metode tertentu agar peserta didik mendapat pengalaman 

praktikum. Penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dimana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik 

melakukan kegiatan belajar, kemudian harus 

dipertanggungjawabkannya. 

 

Kata kunci : Praktikum Luring, Praktikum Daring, 

Penugasan 
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MOTTO 

 

 

َها  اَيُّ ٰٓ قُوا ي  َمْت لَِغد ٍۚ َواتَّ ا َقدَّ َ َوْلَتْنُظْر َنْفٌس مَّ
 
قُوا ّللّا َمُنوا اتَّ الَِّذْيَن ا 

َ َخِبْيٌر ِۢبَما َتْعَملُْونَ 
 
َ ِۗانَّ ّللّا

 
 ّللّا

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Hasyr : 18)1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV 

Diponegoro, 2013), h.437. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) telah ditetapkan 

sebagai pandemik globa terhitung sejak Maret 2020. Hal ini 

berdampak pada perubahan atau penyesuaian di beberapa sektor, 

termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pembelajaran di tingkat 

SMA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim 

menyampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di tingkat SMA 

pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dilakasanakan 

secara daring (dalam jaringan). Namun terdapat beberapa kondisi 

khusus yang mengharuskan kegiatan dilaksanakan secara luring 

(luar jaringan) sebagaimana yang ditetapkan dalam Buku Panduan 

Penyelengaraan Pembelajaran Semester Ganjil 2020/2021 di 

tingkat SMA.
1
 Pandemi Covid-19 dapat menjadi langkah awal 

perubahan yang cukup besar terhadap bentuk tatanan pendidikan. 

Para pendidik perlu menerapkan strategi kegiatan belajar dimasa 

pandemi Covid-19 sekaligus menjadikannya sebagai peluang untuk 

menyongsong perubahan model pembelajaran yang lebih fleksibel 

dimasa depan yang mungkin lebih berat lagi tantangannya. Selain 

menemukan sistem daring yang tepat, kesiapan para pengajar 

mengelola pembelajaran yang menarik juga sangat penting agar 

peserta didik tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran secara 

jarak jauh. Peran pendidik sangat menentukan ketercapaian tujuan 

pembelajaran dimasa Covid-19 ini. Pembelajaran biologi di 

sekolah menengah atas diharapkan menghasilkan peserta didik 

yang menguasai konsep-konsep biologi secara teori dan juga 

mampu menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan konsep-

konsep biologi yang didapat dari teori tersebut. Oleh karena itu, 

para pendidik  harus mampu menciptakan interaksi yang baik 

antara teori dan praktek untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                             
1Arlinda Puspita Sari,S.Si,M.Si, Panduan Pelaksanaan Praktikum dan 

Penelitian Laboratorium Biologi (Majenne: UNSULBAR, 2020) h.2. 



2 
 

 
 

Salah satunya dengan mengadakan kegiatan praktikum di 

laboratorium.
2
 

Kondisi khusus adalah keadaan yang tidak memungkinkan 

untuk dilaksanakannya kegiatan belajar secara daring, sehingga 

pelaksanaan kegiatannya dilakukan di sekolah (on site) dengan 

tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan 

Gugus Covid-19. Kegiatan yang dimaksud diantaranya adalah 

penelitian tugas akhir (skripsi,tesis, dan disertasi), praktikum/tugas 

yang dilakukan di dalam Laboratorium, Studio atau Bengkel, dan 

kegiatan akademik/vokasi serupa. Beberapa praktikum yang dapat 

dilaksanakan secara mandiri oleh peserta didik akan diupayakan 

untuk dapat dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun untuk 

jenis-jenis kegiatan praktikum yang mengharuskan pelaksanaanya 

dilakukan di laboratorium biologi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kami menyusun Kajian 

Praktikum Luring, Praktikum Daring dan Penugasan Praktikum di 

Tingkat SMA. Segala hal terkait pelaksanaan praktikum selama 

masa pandemik Covid-19 diataur dalam kajian ini. 

 

B. Tujuan 

Kajian Praktikum Luring, Praktikum Daring dan Penugasan 

Praktikum di Tingkat SMA ini disusun dengan maksud agar 

pelaksanaan praktikum dapat lebih teratur dan terarah serta sesuai 

dengan protokol kesehatan Gugus Covid-19. Melalui kajian ini, 

diharapkan unsur-unsur yang terlibat memiliki persamaan persepsi 

dan aturan dalam pelaksanaan praktikum.  

 

C. Unsur-unsur yang Terlibat 

Beberapa unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan 

praktikum di lingkungan sekolah diantaranya adalah: 

 

 

1. Koordinator Laboratorium Biologi SMA 

                                                             
2Haris Setiawan, dkk. Pengenalan Media Bahan Ajar Praktikum Jarak Jauh 

Kepada Guru MGMP Biologi Kota Yogyakarta SMA/MA di Masa Pandemi Covid-19. 

Jurnal Seminar Nasional, Vol.2 No.1 November 2020, h.210. 
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Koordinator laboratorium biologi SMA merupakan 

penanggung jawab kegiatan yang berlangsung di laboratorium 

biologi SMA, termasuk di dalamnya adalah praktikum dan 

penelitian. koordinator laboratorium biologi SMA 

berkoordinasi dengan guru biologi dalam pelaksanan kegiatan 

praktikum. Koordinator laboratorium bertugas memantau, 

memonitor dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung di laboratorium biologi SMA. 

2. Guru Biologi 

Guru biologi adalah guru yang ditetapkan sebagai pengajar 

dan penanggung jawab suatu mata pelajaran. Guru bertugas 

menyusun Buku Panduan/Penuntun Praktikum, menyeleksi 

asisten pendamping, memantau dan mengevaluasi kegiatan 

praktikum serta melaporkan pelaksanaan kegiatan 

praktikumnya kepada koordinator laboratorium biologi SMA. 

3. Asisten Pendamping Praktikum 

Asisten pendamping praktikum adalah peserta didik aktif 

jurusan IPA yang mendaftar sebagai asisten pendamping 

melalui koordinator laboratorium biologi SMA dan dinyatakan 

lulus oleh guru biologi. Asisten pendamping bertugas 

membantu guru biologi dalam membimbing praktikan selama 

pelaksanaan praktikum. 

4. Praktikan 

Praktikan adalah peserta didik aktif jurusan IPA yang sedang 

melakukan praktikum di laboratorium biologi SMA.  
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BAB II 

KONSEP PELAKSANAAN PRAKTIKUM 

 

A. Pengertian Praktikum 

Praktikum merupakan suatu keharusan dalam mendalami 

materi yang sudah dipelajari dan disampaikan oleh guru di dalam 

kelas. Sejak adanya wabah virus corona menyebabkan semua 

proses belajar dilakukan di rumah, sehingga materi yang akan 

dipraktikumkan tidak dapat dilakukan selama satu semester.
3
 

Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar 

peserta didik mendapat kesempatan untuk menguji dan 

melaksanakan secara langsung materi yang diperoleh dalam teori. 

Praktikum selama masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan 

secara luring, daring atau menggunakan kedua metode (mix 

method).  

Praktikum secara luring harus memperhatikan aturan-aturan 

yang ada di laboratorium biologi SMA serta protokol kesehatan 

yang berlaku. Praktikum secara daring harus memperhatikan 

kepraktisan dan aksesibilitas dari setiap metode atau perangkat 

yang digunakan. Praktikum diutamakan berjalan secara daring, 

namun jika kegiatan menyangkut kompetensi yang tidak dapat 

diperoleh secara daring maka praktikum dapat dilakukan secara 

luring pada bagian akhir semester dengan tetap menerapakan 

protokol kesehatan yang berlaku.
4
 

 

B. Penuntun Praktikum 

Buku penuntun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah buku yang berisikan keterangan dan penuntun praktis untuk 

melakukan (melaksanakan, menjalankan) sesuatu. Menurut Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 

pasal 5 penuntun praktikum adalah pedoman pelaksanaan, analisis 

data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh 

                                                             
3Ida Royani, dkk. Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi SMA Melalui 

Metode Daring untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa. Jurnal Ilmiah 

Biologi Vol.8 No.2, 2020, h.310. 
4Arlinda Puspita Sari,S.Si,M.Si, Panduan Pelaksanaan Praktikum dan 

Penelitian Laboratorium Biologi (Majenne: UNSULBAR, 2020), h.6. 
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kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan 

mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Buku penuntun praktikum 

merupakan buku yang berisi pedoman praktikum dalam tata cara 

persiapan, pelaksanaan, dan analisis oleh pengajar. Dengan 

demikian buku penuntun praktikum merupakan suatu buku yang 

berisi pengarahan yang bertujuan untuk memberitahu peserta didik 

dalam melakukan kegiatan praktikum. Isi penuntun praktikum 

diorganisasikan sebagai berikut:  

1. Pengantar  

Berisi uraian singkat yang menjelaskan bahan pelajaran (berupa 

konsep-konsep IPA) yang mencakup dalam kegiatan/praktikum 

dan informasi khusus yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dipecahkan melalui praktikum.  

2. Tujuan  

Memuat tujuan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diungkapkan di pengantar atau berkaitan dengan unjuk kerja 

peserta didik.  

3. Alat dan Bahan  

Memuat alat dan bahan yang diperlukan.  

4. Prosedur/Langkah Kegiatan   

Merupakan instruksi untuk melakukan kegiatan praktikum 

dapat berupa sketsa gambar.  

5. Data Hasil Pengamatan  

Meliputi tabel-tabel data atau grafik kosong yang dapat diisi 

peserta didik untuk membantu peserta didik mengorganisasikan 

data.  

6. Analisis  

Bagian ini membimbing peserta didik untuk melakukan 

langkah-langkah analisis data sehingga kesimpulan dapat 

diperoleh. Bagian ini dapat berupa pertanyaan atau isian yang 

jawabannya berupa perhitungan terhadap data. Pada bagian ini 

peserta didik dapat diminta membuat grafik dan melihat 

hubungan sebab akibat antara dua hal seperti yang dirumuskan 

dalam masalah.  

7. Kesimpulan  
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Berisi pertanyaan-pertanyaan yang didesain sedemikian rupa 

hingga jawabannya berupa kesimpulan (menjawab 

permasalahan). Guru dapat memasukan pertanyaan yang 

mengaitkan hasil praktikum dengan konsep-konsep IPA dan 

penerapannya. 

 

Adapun manfaat penuntun praktikum antara lain sebagai berikut: 

1. Dapat mencapai ketuntasan belajar peserta didik  

2. Menumbuhkan kebiasaan bekerja ilmiah  

3. Untuk memberikan umpan balik pada guru dalam menyusun 

rancangan pembelajaran yang lebih bervariasi dan bermakna 

 

Tujuan dari adanya penuntun praktikum diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Mengaktifkan peserta didik  

Tujuan diberikan penuntun praktikum, agar peserta didik tidak 

hanya menerima penjelasan-penjelasan yang diberikan guru, 

melainkan lebih aktif melakukan kegiatan belajar untuk 

menemukan atau mengelola sendiri perolehan belajarnya 

(pengetahuan dan keterampilan). 

2. Membantu peserta didik menemukan/ mengelola perolehannya  

Peserta didik yang mendapatkan penuntun praktikum tidak 

hanya menerima pengetahuan dan keterampilan yang diberikan 

guru, melainkan setelah melakukan kegiatan yang diuraikan 

dalam penuntun praktikum dapat menemukan/ memperoleh 

sendiri tanpa bantuan guru.  

3. Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan proses  

Peserta didik dapat melakukan dan mengembangkan 

keterampilan proses terutama dengan disediakan rincian 

kegiatan dalam penuntun praktikum. Peserta didik dapat bekerja 

secara mandiri.
5
 

 

                                                             
5Vika Rachmania Hidayah, Pengembangan Petunjuk Praktikum Biologi 

Kelas X MIPA Sebagai Alternatif Pelaksanaan Praktikum Mandiri Selama Pandemi 
Covid-19. Skripsi. Fakultas Sains Dan Teknologi. (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 

h.25-31. 
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C. Tata Tertib Praktikum 

1. Praktikan wajib memiliki salinan buku penuntun praktikum 

sebagai bahan acuan dalam pelaksanan praktikum. 

2. Praktikan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, 

menggunakan sepatu, serta menggunakan jas praktikum, baik 

untuk praktikum daring maupun luring. 

3. Praktikan diharapkan telah membaca buku penuntun praktikum 

atau video unjuk kerja praktikum yang diberikan oleh guru 

biologi sebelum memulai praktikum. 

4. Untuk praktikum yang dilaksanakan di rumah masing-masing 

dengan merujuk pada buku penuntun maupun video unjuk kerja 

praktikum, maka pelaksanaannya harus dilakukan dalam batas 

waktu yang telah ditentukan oleh guru biologi. 

5. Untuk pratikum yang dilaksanakan melalui aplikasi 

laboratorium virtual, maka praktikan wajib mengikuti instruksi 

dari guru biologi dan melakukan praktikum pada batas waktu 

yang telah ditentukan. 

6. Untuk praktikum secara luring, maka diharapkan praktikan 

dapat hadir di laboratorium paling lambat 10 menit sebelum 

jadwal praktikum dimulai. 

7. Praktikan wajib membawa buku penuntun praktikum dan 

lembar laporan sementara saat pelaksanaan praktikum luring. 

8. Praktikan wajib mengikuti kegiatan praktikum dari awal hingga 

akhir. 

9. Praktikan wajib menggunakan bahasa yang sopan kepada rekan 

praktikan, asisten pendamping, dan guru biologi. 

10. Praktikan yang menghilangkan atau merusak alat laboratorium 

wajib mengganti dengan alat yang sama. 

11. Praktikan tidak diperkenankan membawa pulang alat-alat 

laboratorium tanpa seizin koordinator laboratorium. 

12. Praktikan wajib membersihkan dan mengembalikan alat-alat 

yang digunakan saat praktikum telah selesai dilaksanakan. 

13. Asisten yang mendampingi praktikum luring wajib mengisi 

buku penggunaan ruang serta mengisi daftar hadir. 

14. Praktikan wajib mengikuti minimal 80% seluruh kegiatan 

praktikum, baik daring maupun luring. 
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15. Praktikan wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh laboratorium biologi SMA. 

 

D. Alur Pelaksanaan Praktikum 

1. Koordinator laboratorium biologi berkoordinasi dengan guru 

biologi terkait pelaksanaan praktikum. 

2. Guru biologi yang akan melaksanakan praktikum memasukan 

daftar unit kegiatan praktikum serta daftar kebutuhan alat dan 

bahannya. 

3. Koordinator laboratorium membuka pendaftaran asisten 

pendamping praktikum pada mata pelajaran biologi. 

4. Koordinator laboratorium berkoordinir dengan guru biologi 

untuk melakukan seleksi asisten pendamping praktikum. 

5. Koordinator laboratorium mengumumkan hasil seleksi asisten 

pendamping praktikum. 

6. Koordinator laboratorium dan guru biologi memberikan 

pembekalan kepada asisten pendamping praktikum. 

7. Koordinator laboratorium meminta kepada guru biologi untuk 

membuat buku penuntun praktikum dan diarsipkan di 

laboratorium. 

8. Koordinator laboratorium meminta kepada guru biologi untuk 

membagi kelompok peserta didik dengan mempertimbangkan 

ruangan laboratorium yang tersedia dan kapasitas tampung tiap 

ruangan. 

9. Koordinator laboratorium menyusun jadwal praktikum beserta 

ruangannya dan dibagikan kepada guru biologi, asisten 

pendamping praktikum dan peserta didik. 

10. Asisten yang akan mendampingi pelaksanaan praktikum 

secara luring melakukan peminjaman alat dengan mengisi 

formulir yang disediakan oleh koordinator laboratorium paling 

lambat 3 hari sebelum pelaksanaan praktikum. 

11. Praktikan yang melaksanakan praktikum secara luring di 

damping oleh asisten dan tetap dalam pengawasan guru 

biologi. 
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12. Praktikan melaporkan hasil kegiatan praktikumnya untuk 

dinilai oleh guru biologi dan dapat diwakilkan kepada asisten 

pendamping praktikum. 

13. Apabila seluruh kegiatan praktikum telah selesai 

dilaksanakan, maka akan dilaksanakan ujian praktikum oleh 

guru biologi. 

14. Guru biologi melakukan perekapan nilai selama pelaksanaan 

praktikum dan menyetorkan hasil rekapan nilainya kepada 

koordinator laboratorium biologi. 

15. Praktikan yang dinyatakan lulus praktikum akan diberikan 

surat keterangan lulus praktikum oleh koordinator 

laboratorium biologi dengan terlebih dahulu menunjukkan 

bukti kartu kontrolnya. 

16. Koordinator laboratorium menyerahkan nama-nama asisten 

pendamping praktikum yang terlibat aktif selama praktikum 

kepada kepala laboratorium biologi SMA untuk dibuatkan 

sertifikat asisten. 

 

E. Persiapan Praktikum 

1. Penyusunan Buku Penuntun Praktikum 

a. Buku penuntun praktikum adalah buku panduan pelaksanaan 

praktikum yang disusun oleh guru Biologi yang memuat 

rancangan praktikum untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 

b. Buku penuntun praktikum berisi petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan praktikum yang terdiri atas: latar belakang, 

tujuan, alat dan bahan, cara kerja, variabel-variabel yang 

diamati (bisa berupa pertanyaan singkat atau format 

pengamatan). 

c. Buku penuntun untuk praktikum daring dapat digantikan 

dengan video peraga atau unjuk kerja yang diberikan oleh 

guru biologi atau penuntun yang terintergrasi dengan 

aplikasi laboratorium virtual. 

d. Buku penuntun hendaknya mencantumkan secara jelas alat 

dan bahan yang akan digunakan. Untuk praktikum yang 
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dilaksanakan secara daring, hendaknya mempertimbangkan 

ketersediaan alat dan bahan disekitar praktikan. 

e. Buku penuntun untuk praktikum secara luring diharapkan 

dapat diarsipkan di laboratotium Biologi untuk dapat 

diperbanyak oleh praktikan secara mandiri. 

f. Selama masa pandemik Covid-19 diharapkan guru biologi 

dapat memadatkan jumlah unit kegiatan praktikum dengan 

menggabungkan beberapa unit kegiatan dalam satu 

pertemuan. 

g. Selama masa pandemik Covid-19, praktikum yang 

dilaksanakan secara daring, luring, maupun dengan mix 

method diharapkan dapat dirancang dengan maksimal 10 

kali pertemuan. 

 

2. Rekrutmen Asisten 

a. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilakukan untuk 

membantu guru biologi dalam pengawasan dan pembimbing 

praktikum, khususnya yang dilaksanakan secara luring. 

Rekrutmen ini juga bertujuan untuk membina kader-kader 

calon pendidik dan peneliti sejak dini dengan memberikan 

pengalaman mendampingi praktikum. 

b. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilaksanakan 

secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh siswa yang 

memenuhi persyaratan. 

c. Syarat utama mendaftarkan diri sebagai asisten pendamping 

praktikum adalah telah lulus praktikum pada mapel biologi 

tersebut. 

d. Rekrutmen asisten pendamping praktikum dilakukan melalui 

laboratorium biologi dan berkoordinasi dengan guru biologi. 

e. Adapun kriteria atau syarat tambahan lain disesuaikan 

dengan permintaan guru biologi. 

f. Pendaftaran asisten pendamping praktikum akan dibuka oleh 

koordinator laboratorium biologi melalui link pendaftaran 

yang disiapkan, sedangkan untuk proses seleksinya akan 

dilakukan oleh guru biologi. 
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g. Hasil seleksi akan diumumkan oleh koordinator 

laboratorium biologi. 

 

3. Pembekalan Asisten 

a. Asisten pendamping praktikum yang dinyatakan lulus akan 

diberi pembekalan singkat mengenai pelaksanaan praktikum, 

khususnya di masa pandemik Covid-19. 

b. Materi pembekalan meliputi: tata tertib praktikum di 

laboratorium biologi, protokol kesehatan, alur pelaksanaan 

praktikum, teknis pelaksanaan praktikum, penilaian 

praktikum, serta hak dan kewajiban asisten pendamping 

praktikum. 

c. Pembekalan asisten akan dilakukan oleh kepala laboratorium 

didampingi oleh koordinator laboratorium biologi dan guru 

biologi. 

d. Jika kondisi ruangan memungkinkan, maka pembekalan 

asisten akan dilaksanakan secara langsung/ tatap muka, 

namun jika tidak memungkinkan maka pembekalan akan 

dilaksanakan secara virtual. 

e. Pembekalan asisten pendamping praktikum dilaksanakan 

paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan jadwal 

praktikum. 

f. Asisten yang berhalanagan hadir mengikuti pembekalan 

dengan alasan tertentu diharapkan memberikan konfirmasi 

terlebih dahulu, baik melalui guru biologi maupun 

koordinator laboratorium biologi. 

 

F. Penilaian Praktikum 

1. Kriteria Penilaian 

a. Kriteria penilaian untuk pelaksanaan praktikum terdiri atas: 

nilai respon, nilai praktikum, nilai laporan dan nilai ujian 

praktikum dengan bobot masing-masing seperti yang tertera 

pada tabel: 
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Tabel Bobot Penilaian Praktikum 

Kriteria Penilaian Bobot Penilaian 

Nilai Respon 10% 

Nilai Praktikum 30% 

Nilai Laporan 30% 

Nilai Ujian Praktikum 30% 

(Sumber : Arlinda Puspita Sari,S.Si,M.Si, Panduan 

Pelaksanaan Praktikum dan Penelitian 

Laboratorium Biologi. Majene: UNSULBAR, 

2020) 

 

b. Nilai respon merupakan penilaian yang dilakukan untuk 

mengukur pemahaman awal dan kesiapan setiap praktikan 

terhadap materi yang akan dipraktikumkan. Responsi 

dilakukan sebelum praktikum, baik secara luring maupun 

daring. 

c. Nilai praktikum merupakan penilaian yang dilakukan atas 

aktivitas yang dilakukan praktikan selama praktikum 

berlangsung, seperti keahlian dalam menggunakan alat, 

pemahaman pada setiap langkah kerja, sikap selama 

praktikum, serta hasil temuan praktikum yang dituliskan ke 

dalam laporan sementara. 

d. Nilai laporan merupakan penilaian untuk tulisan ilmiah yang 

berisi pelaporan atas kegiatan praktikum yang dilakukan. 

e. Nilai ujian praktikum merupakan nilai evaluasi pelaksanaan 

seluruh kegiatan praktikum untuk mengukur pemahaman 

praktikan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 

f. Penilaian untuk tiap kriteria (kecuali nilai praktikum) 

dilakukan setiap pertemuan praktikum dan dituliskan pada 

kartu kontrol praktikum. 

g. Nilai kelulusan praktikum minimal untuk tiap mata pelajaran 

adalah 60. 

h. Praktikan yang dinyatakan tidak lulus praktikum, maka tidak 

lulus mata pelajaran tersebut 
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i. Untuk praktikum luring, apabila terdapat peserta didik yang 

berhalangan hadir, maka nilai pengganti untuk masing-

masing kriteria diserahkan kepada guru biologi. 

 

2. Laporan Praktikum 

a. Laporan praktikum merupakan tulisan berisi pelaporan 

kegiatan praktikum. 

b. Laporan praktikum terdiri atas: latar belakang, tujuan, waktu 

dan tempat, alat dan bahan, cara kerja, hasil dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. 

c. Praktikan diharapkan menggunakan sumber-sumber rujukan 

primer seperti jurnal, buku atau sumber-sumber lain yang 

dapat dipertanggungjawabkan (tidak diperkenankan 

menggunakan rujukan dari sumber blogspot). 

d. Laporan praktikum dikumpulkan paling lambat satu minggu 

setelah pelaksanaan praktikum. 

e. Laporan praktikum dikumpulkan dalam bentuk soft file ke 

link yang akan disediakan oleh guru biologi atau melalui 

aplikasi lain seperti google classroom. Hal ini untuk 

meminimalkan kontak dengan asisten pendamping 

praktikum maupun guru biologi. 

f. Laporan yang dikumpulkan akan langsung dinilai dan tidak 

menggunakan sistem “pantul”. 

g. Laporan yang memiliki kemiripan isi tulisan lebih dari 60% 

dengan laporan lain, maka kedua laporan akan dikosongkan. 

3. Ujian Praktikum 

a. Ujian praktikum dilaksanakan di akhir semester setelah 

semua kegiatan praktikum baik daring maupun luring telah 

terlaksana. 

b. Ujian praktikum dapat diikuti oleh praktikan yang telah 

melaksanakan minimal 80% seluruh kegiatan praktikum. 

c. Ujian praktikum dilakukan secara daring/ online dengan 

metode ujian yang ditetapkan oleh guru biologi. 

d. Praktikan yang berhalangan mengikuti ujian praktikum 

dengan alasan yang jelas, diharapkan segera melaporkan diri 

kepada guru biologi. 
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e. Praktikan yang berhalangan mengikuti ujian praktikum 

dengan alasan yang jelas diperkenankan mengikuti ujian 

susulan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan ujian 

praktikum.
6
 

 

G. Format Laporan Praktikum 

 

Format Laporan Praktikum Biologi SMA 

 

Judul  : huruf capital semuanya 

Hari/Tgl  : mulai percobaan sampai selesai 

Nama/kelas  : cukup jelas 

Tujuan   : setiap unit percobaan harus jelas 

I.Pendahuluan        : berisi latar belakang teori dari setiap 

percobaan yang dilakukan, minimum 2 

halaman dan maksimum 3 halaman, dengan 

huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, 

spasi 1,5, kertas A4, rata kanan kiri, margin 

3,2,2,2. 

II.Metode Percobaan : berisi penggunaan alat dan bahan serta 

prosedur kerja yang diketik 

menggunakan kata kerja aktif. 

III.Data dan Pengolahan Data : data disajikan dalam bentuk 

tabel dan gambar. 

IV.Pembahasan dan Kesimpulan : pembahasan minimal 2 

lembar maksimal 4 lembar. 

 

Catatan : halaman sampul bertulisan judul, logo SMA, nama 

praktikan, kelas, mata pelajaran semester dan tahun 

ajaran. Laporan diketik dengan menggunakan 

komputer. Jika ditemukan laporan praktikum hasil 

plagiat (copy paste) dari laporan teman atau internet 

maka praktikan diwajibkan menulis tangan semua 

laporan sebanyak 2 rangkap per laporan praktikum. 

                                                             
6Arlinda Puspita Sari,S.Si,M.Si, Op.Cit.h.7-11.   
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Praktikum 1  

(Sel Tumbuhan dan Sel Hewan) 

 

Tujuan praktikum: 

1. Mengamati sel tumbuhan dan sel hewan 

 

Alat dan Bahan : 

Alat         

1. Mikroskop      

2. Objek glass dan cover glass     

3. Tusuk gigi/ pembersih telinga 

4. Silet/cutter 

5. Pinset 

Bahan 

1. Epitel mukosa mulut 

2. Daun Rhoe discolor 

3. Kulit bawang (Allium cepa) 

4. Metilen blue 

5. Larutan iod 

6. Aquades  

7. Tissue  

 

Cara Kerja : 

A. Pengamatan sel hewan 

1. Buatlah preparat sel epitel mukosa mulut, dengan cara 

menempelkan dengan hati-hati tusuk gigi atau pembersih 

telinga ke dalam mulut. 

2. Oleskan jaringan epithelium tersebut pada objek glass. 

3. Warnai dengan menambahkan setetes metilen blue, lalu 

tutup dengan cover glass. 

4. Amati objek dibawah mikroskop dengan perbesaran 10 x 10 

diikuti dengan perbesaran 10 x 40 (gunakan minyak imersi 

untuk memperjelas pengamatanmu). 

5. Gambarkan hasil pengamatanmu. 

 

B. Pengamatan sel tumbuhan 
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1. Buatlah sayatan memanjang pada salah satu permukaan daun 

Rhoe discolor setipis mungkin. 

2. Letakkan dalam objek glass dan tambahkan aquades, 

kemudian tutup dengan cover glass. 

3. Amati objek dibawah mikroskop dengan perbesaran 10 x 10 

diikuti dengan perbesaran 10 x 40 (gunakan minyak imersi 

untuk memperjelas pengamatanmu). 

4. Gambarkan hasil pengamatanmu. 

5. Lakukanlah hal yang sama untuk mengamati sel Allium 

cepa. 

 

Hasil pengamatan: 

A. Pengamatan sel hewan 

 

 

 

 

 

B. Pengamatan sel tumbuhan 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Diskusi : 

1. Bagaimanakah bentuk sel pada tumbuhan yang teramati? 

2. Bagaimanakah bentuk sel pada hewan yang teramati? 

3. Manakah yang tampak berukuran lebih besar, sel tumbuhan 

atau sel hewan? 

4. Apakah perbedaaan sel tumbuhan dengan sel hewan? 

5. Sebutkan organel yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel 

hewan? 

Praktikum 2 

(Struktur Jaringan Pada Tumbuhan) 

 

Perbesaran 10 x 10 Perbesaran 10 x 40 

Perbesaran 10 x 10 

 

Perbesaran 10 x 40 
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Tujuan Praktikum : 

1. Mengamati dan memebandingkan anatomi akar, batang, dan 

daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. 

 

Alat dan Bahan : 

Alat 

1. Mikroskop 

2. Objek dan cover glass  

Bahan  

1. Tissue 

2. Alkohol  

3. Daun Rhoe discolor 

4. Preparat awetan akar dikotil dan monokotil 

5. Preparat awetan batang dikotil dan monokotil 

6. Preparat awetan daun dikotil dan monokotil 

 

Cara Kerja : 

1. Bersihkan mikroskop dengan alkohol dan tissue. 

2. Buat sayatan memanjang dari daun Rhoe discolor, kemudian 

letakkan pada objek glass, tutup dengan cover glass, amati 

dibawah mikroskop jaringan epidermis serta stomata yang 

tampak, gambar hasil pengamatanmu. 

3. Letakkan preparat melalui lensa okuler, awali dengan 

perbesaran lemah kemudian ikuti dengan perbesaran kuat. 

4. Amati preparat melalui lensa okuler, awali dengan perbesaran 

lemah kemudian ikuti dengan perbesaran kuat. 

5. Gambar hasil pengamatanmu. 

6. Lakukan hasil yang sama untuk preparat yang lain. 

 

Hasil Pengamatan : 

1. Struktur jaringan epidermis dan stomata 
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2. Struktur akar dikotil dan monokotil 

 

 

 

 

3. Struktur batang dikotil dan monokotil 

 

 

 

 

 

 

4. Struktur daun dikotil dan monokotil 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Diskusi : 

1. Jaringan apa saja yang terdapat pada batang dan akar? 

2. Jaringan apa saja yang terdapat pada daun? 

3. Jelaskan persamaan dan perbedaan anatomi akar dengan 

batang? 

4. Apakah perbedaan anatomi daun monokotil dan dikotil? 

5. Apakah terdapat perbedaan anatara anatomi batang tumbuhan 

monokotil dengan dikotil? Jelaskan jika terdapat perbedaan. 

6. Di bagian manakah terdapat banyak stomata? Apa fungsi 

stomata tersebut? 

7. Apakah fungsi jaringan epidermis, xylem, floem, parenkim 

palisade, dan parenkim spons pada daun? 
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Praktikum 3 

(Struktur Jaringan Pada Hewan) 

 

Tujuan Praktikum : 

1. Mengamati berbagai macam jaringan pada hewan atau manusia. 

 

Alat dan Bahan : 

Alat  

1. Mikroskop 

Bahan  

1. Tissue 

2. Alkohol 

3. Preparat otot polos, lurik, jantung 

4. Preparat jaringan tulang dan tulang rawan 

5. Preparat jaringan epitel, jaringan saraf dan jaringan darah 

 

Cara Kerja : 

1. Bersihkan mikroskop dengan alkohol dan tissue. 

2. Letakkan preparat otot polos di bawah lensa objektif pada 

mikroskop. 

3. Amati preparat melalui lensa okuler, awali dengan perbesaran 

lemah kemudian ikuti dengan perbesaran kuat. 

4. Gambar hasil pengamatanmu. 

5. Lakukan hal yang sama untuk preparat yang lain. 
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Hasil Pengamatan : 

A. Jaringan Otot 

 

 

 

B. Jaringan Tulang 

 

 

 

 

C. Jaringan Epitel 

 

 

 

 

D. Jaringan Saraf 

 

 

 

 

E. Jaringan Darah 

 

 

 

 

Pertanyaan Diskusi : 

1. Jaringan apa saja yang terdapat pada preparat organ-organ yang 

Anda amati? 

2. Apakah antara organ yang satu dengan organ yang lainnya 

memiliki suatu jenis jaringan yang sama? Jelaskan. 

3. Di bagian manakah pada organ-organ terdapat jaringan epitel? 

4. Jelaskan perbedaan bentuk sel-sel penyusun jaringan epitel 

yang Anda amati? 

5. Pada jaringan tulang keras, di bagian manakah bisa ditemukan 

osteosit/sel tulang? 
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Praktikum 4 

(Struktur Tulang) 

 

Tujuan Praktikum : 

1. Mengamati bagian-bagian tulang 

 

Alat dan Bahan : 

Alat  

1. Gergaji atau pisau daging yang besar 

2. Kaca Pembesar 

Bahan 

1. Tulang paha ayam yang segar 

2. Rangka tengkorak manusia  

 

Cara Kerja : 

1. Gambarlah keseluruhan tulang paha ayam. 

2. Gergajilah tulang tersebut (hingga sampai bagian tengah 

tulang). 

3. Gambarkan bagian dalam tulang tersebut. 

4. Amati rangka tengkorak manusia yang tersedia di laboratorium, 

sebutkan tulang-tulang yang menyusun rangka manusia. 

Tuliskan pada lembar kerja berikut. 

 

Hasil Pengamatan : 

A. Struktur morfologi dan anatomi tulang paha ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologi 
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B. Gambarlah struktur rangka manusia, pada kolom ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Diskusi : 

1. Jelaskan 5 fungsi rangka tubuh? 

2. Sebutkan nama tulang-tulang penyusun anggota gerak atas. 

Hitunglah jumlah masing-masing tulang tersebut? 

3. Sebutkan nama tulang-tulang penyusun anggota gerak bawah. 

Hitunglah jumlah masing-masing tulang tersebut? 

4. Mengapa tulang tidak mudah hancur/terurai oleh 

mikroorganisme? 

5. Berapa jumlah tulang pada manusia dewasa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomi 
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Praktikum 5 

(Jenis Sel-sel Darah) 

 

Tujuan Praktikum : 

1. Mengamati jenis sel-sel darah 

 

Alat dan Bahan : 

Alat 

1. Mikroskop  

2. Kaca objek (object glass) 

3. Kaca penutup (cover glass) 

4. Blood lancet  

Bahan 

1. Preparat awetan apusan darah manusia 

2. Kapas 

3. Alkohol 70% 

4. Larutan Hayem atau HCL 1%  

 

Cara Kerja : 

1. Siapkan kaca objek yang bersih. 

2. Bersihkan salah satu jari (biasanya jari tengah) dengan kapas 

yang dibasahi dengan alkohol 70%. Bersihkan juga blood lancet 

yang akan digunakan dengan alkohol 70%. 

3. Tusuklah ujung jari tersebut dengan menggunakan blood lancet, 

pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar. 

4. Teteskan pada kaca objek. Setelah darah diteteskan, jangan lupa 

membersihkan kembali ujung jari bekas tusukan dengan 

menggunakan alkohol 70%. 

5. Tambahkan 1 tetes larutan Hayem atau HCL 1% pada tetesan 

darah di atas kaca objek. 

6. Tutup kaca objek dengan kaca penutup, amati dengan 

mikroskop pada perbesaran 10 x 10 dan 40 x 10. 

7. Perhatikan sel-sel darah merah (berbentuk bulat dan jumlahnya 

banyak), keping-keping darah (berbentuk tidak beraturan), dan 

sel-sel darah putih (berbentuk bulat, berukuran agak besar, 

memiliki inti sel yang besar atau bentuk inti sel tidak teratur). 
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8. Gambar sel-sel darah yang Anda temukan dan identifikasi ciri-

cirinya. Catatlah datanya pada tabel hasil pengamatan. 

9. Amati pula preparat awetan apusan darah sebagai pembanding. 

10. Setelah praktikum selesai, bersihkan kaca objek dengan 

sabun, bilaslah dengan air bersih, dan rendam di dalam air 

panas agar steril. 

 

Hasil Pengamatan : 

No. Jenis Sel Komponen 

Darah 

Ciri-ciri Gambar 

1 Eritrosit   

2 Leukosit 

a. Neutrofil 

b. Eosinofil 

c. Basofil 

d. Limfosit 

e. Monosit  

  

3 Trombosit   

 

Pernyataan Diskusi : 

1. Berdasarkan hasil pengamatan, ada berapa tipe sel darah putih 

yang Anda temukan? Klasifikasikan sel-sel darah putih tersebut 

berdasarkan ciri-cirinya. 

2. Bagaimanakah bentuk sel-sel darah merah yang Anda amati? 

Samakah bentuknya dengan gambar pada gambar buku 

literature? Jelaskan alasan jawaban Anda. 

3. Dapatkah Anda menemukan keping-keping darah? Jika ya, 

jelaskan ciri-cirinya. 

4. Selain sel darah putih, sel darah merah, dan keeping darah, 

adakah komponen lainnya pada darah? Jelaskan jawabannya. 

5. Jelaskan peranan dari sel darah putih, sel darah merah, dan 

keeping darah! 

 

(Sumber : Siti Maysjarah, S.Pd., Modul Kegiatan Praktikum Biologi 

Kelas XI MIA SEMESTER 1, Kalimantan Utara: SMA 

NEGERI 1 TANJUNG PALAS, 2015) 
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