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MOTTO

Wahai anak Adam, Aku telah ciptakan kamu, maka kamu jangan bermain-main, 

dan Aku jamin rezekimu maka kamu jangan merasa capai. Wahai anak Adam, 

carilah Aku, maka engkau akan menemui-Ku. Dan jika engkau menemukan Aku, 

engkau akan dapat sesuatu sedang Aku mencintaimu lebih dari segalanya.

(Hadist Qudsi)
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ABSTRAK

Pramono, Wargo. 2012. Pemahaman Guru dalam Pengelolaan Laboratorium 
Fisika di SMA Se-Kabupaten Temanggung. Skripsi, Jurusan Fisika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing Utama Dr. Putut Marwoto, M.Si. dan 
Pembimbing Pendamping Sunarno, S.Si, M.Si.

Kata kunci : pemahaman guru, laboratorium fisika SMA, praktikum fisika

Laboratorium yang baik perlu dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan 
KTSP dalam pembelajaran fisika, sehingga pembelajaran fisika dapat berjalan 
dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru 
dalam pengelolaan Laboratorium Fisika di SMA se-Kabupaten Temanggung. Hal 
tersebut dirinci dengan mendeskripsikan pemahaman guru dalam pengelolaan 
Laboratorium Fisika di SMA se-Kabupaten Temanggung berdasarkan level 
akreditasi sekolah.

Penelitian melibatkan guru fisika SMA se-Kabupaten Temanggung. Hal 
yang akan diteliti terkait pemahaman guru adalah mengenai desain ruang 
laboratorium fisika, administrasi laboratorium fisika, pengamanan perawatan dan 
pengawasan, pengelolaan penyelenggaraan praktikum fisika, dan alat dan bahan 
praktikum fisika. Teknik pengumpulan data berupa observasi, angket (guru dan 
siswa), dan dokumentasi hasil akreditasi SMA se-Kabupaten Temanggung.

Hasil analisis deskriptif persentase memberikan hasil bahwa pemahaman 
guru dalam penataan ruang laboratorium Fisika sekolah dengan akreditasi A 
mempunyai 86.36% (baik) sedangkan sekolah dengan akreditasi B adalah 72.73%
(baik). Guru di SMA dengan akreditasi A mempunyai pemahaman administasi 
laboratorium dengan kategori cukup (61.33%) sedangkan guru di SMA dengan 
akreditasi B kurang baik dalam melakukan administrasi laboratorium (38.33%).
Guru di sekolah yang mempunyai akreditasi A mempunyai kategori baik dalam 
pengamanan, perawatan dan pengawasan  (80%), guru di sekolah dengan 
akreditasi B kurang baik (50%). Guru di sekolah dengan akreditasi A dan B 
termasuk dalam kategori cukup baik (67.44% dan 65.12%) dalam pengelolaan 
penyelenggaraan praktikum fisika.
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa Guru di sekolah 
dengan akreditasi A memiliki pemahaman sangat  baik dalam penataan ruang 
laboratorium, cukup dalam pemahaman administrasi laboratorium, baik dalam 
pemahaman cara pengamanan, perawatan dan pengawasan alat dan bahan, baik
dalam memahami cari pengelolaan dan penyelenggaraan praktikum. Guru di 
sekolah dengan akreditasi B memiliki pemahaman yang baik dalam penataan 
ruang laboratorium, kurang dalam pemahaman administrasi laboratorium, kurang 
dalam memahami cara pengamanan, perawatan dan pengawasan alat dan bahan, 
memiliki pemahaman cukup dalam pengelolaan penyelenggaraan praktikum.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu 

fenomena alam secara sistematis sehingga pelajaran IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau prinsip saja. Pelajaran IPA 

diharapkan dapat menjadi sebuah wahana bagi peserta didik untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam. Fisika sebagai salah 

satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep 

harmonis dengan alam (Depdiknas 2006).

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun Sains 

yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan deduktif 

dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan matematika, serta dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri. 

Berdasarkan realita di lapangan, pembelajaran fisika dirasa sulit oleh 

siswa. Beberapa faktor yang menyebabkan fisika dirasa sulit yaitu 1) penggunaan 

sistem pembelajaran yang tradisional yaitu siswa hanya diberi pengetahuan secara 

ceramah sehingga siswa menerima pengetahuan secara abstrak tanpa mengalami 
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sendiri; 2) adanya kecenderungan siswa dalam belajar fisika hanya sekedar 

menghafal rumus-rumus yang diberikan guru tanpa menguasai konsep dan 

hubungan antarkonsep dengan baik menyebabkan pembelajaran yang bermakna 

belum mampu diperoleh; 3) sebagian besar siswa belum mampu menghubungkan 

antara materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang digunakan. (Ma’sumah 

2009). Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru seharusnya dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif baik fisik, sosial maupun psikis dalam 

memahami konsep. Guru dituntut mampu mengelola pembelajaran secara 

maksimal dan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif, tidak 

hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas misalnya melalui kegiatan 

praktikum dan eksperimen di laboratorium. Pembelajaran yang didukung dengan 

adanya kegiatan laboratorium dapat meningkatkan pemahaman siswa sekitar 80%, 

dibanding dengan menggunakan modul saja tingkat pemahaman siswa yang 

didapatkan hanya 60% (Philip 2001). 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa kompetensi inti guru meliputi 

kopetensi pedagogik, profesional sosial, dan kepribadian. Masing-masing 

kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi guru. Kompetensi guru mata 

pejalaran Fisika pada SMA/MA beberapa di antaranya adalah 1) menguasai 

prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan kerja/belajar di 

laboratorium fisika sekolah; 2) menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat 

hitung, dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di 

kelas, laboratorium, dan lapangan; 3) merancang eksperimen fisika untuk 



3

keperluan pembelajaran atau penelitian; 4) melaksanakan eksperimen fisika 

dengan cara yang benar.

Menurut Rustaman dkk dalam Khakimah (2008: 9), pengelolaan 

laboratorium secara garis besar dibedakan menjadi pemeliharaan, penyediaan, dan 

peningkatan daya guna laboratorium. Guru merupakan salah satu pengelola 

laboratorium. Pengelola laboratorium seharusnya benar – benar memahami 

kondisi dan seluk beluk laboratorium sehingga, laboratorium dapat digunakan 

dengan optimal. 

Manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

dengan menggunakan kegiatan orang lain yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), 

dan pengendalian (controlling). Manajemen dikatakan berhasil ketika ke empat 

fungsi tersebut (planning, organizing, actuating,dan controlling) dapat berjalan 

dengan baik. Guru sebagai salah satu pengelola laboratorium diharapkan mampu 

memadukan fungsi tersebut sehingga laboratorium dapat berfungsi sebagaima 

mestinya. Manajemen laboratorium merupakan bagian dari manajemen 

pendidikan. Manajemen laboratorium yang baik diharapkan mampu memberikan 

pengaruh terhadap proses pengajaran dan pembelajaran siswa. 

Kabupaten Temanggung terdapat 24 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

terdiri dari 7 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta, memiliki keberagaman dalam  

akreditasinya, yakni SMA/MA berakreditasi A, B, C dan Tidak Terakreditasi   
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya penelitian 

mengenai “Pemahaman Guru dalam pengelolaan Laboratorium Fisika di SMA Se-

Kabupaten Temanggung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

berfokus meneliti pemahaman guru dalam pengelolaan Laboratorium Fisika di 

SMA se-Kabupaten Temanggung. Rumusan masalalah yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: bagaimanakah pemahaman guru dalam pengelolaan Laboratorium 

Fisika di SMA dan MA se-Kabupaten Temanggung berdasarkan level akreditasi 

sekolah.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru dalam 

pengelolaan Laboratorium Fisika di SMA se-Kabupaten Temanggung. Hal 

tersebut dirinci dengan mendeskripsikan pemahaman guru dalam pengelolaan

Laboratorium Fisika di SMA se-Kabupaten Temanggung berdasarkan level 

akreditasi sekolah.
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1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Guru

Memberikan masukan kepada guru fisika sebagai bahan evaluasi dalam 

memahami cara pengelolaan laboratorium yang baik

1.4.2 Sekolah

Manfaat yang dapat diperoleh bagi sekolah adalah memberikan informasi 

sebagai bahan evaluasi terhadap pemahaman guru akan pengelolaan 

laboratorium

1.4.3 Pemerintah

Sebagai masukan untuk dinas pendidikan terkait, agar dapat menentukan 

kebijakan mengenai diperlukannya pelatihan atau workshop untuk 

meningkatkan pemahaman guru dalam mengelola laboratorium.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Pendahuluan

Berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

lampiran, daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi skripsi terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan
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Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan, yang 

meliputi: pemahaman guru, laboratorium fisika dan pengelolaan laboratorium 

fisika, mata pelajaran fisika.

Bab 3 : Metode Penelitian

Berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, variabel, teknik 

pengambilan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan teori yang menunjang. 

Berisi hasil – hasil penelitian yang berisi tentang perbedaan kompetensi guru 

dalam mengelola laboratorium dan analisis yang mempengaruhi perbedaan 

kompetensi guru dalam pengelolaan laboratorium Fisika di kabupaten 

Temanggung.

Bab 5 :  Penutup

Berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlu diberikan 

setelah mengetahui hasil penelitian 

3. Bagian 

4. Skripsi

Berisi daftar pustaka dan lampiran.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Guru dalam Pengelolaan Laboratorium Fisika

2.1.1 Pengertian Pemahaman 

Pemahaman adalah kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau 

mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 

2003: 92).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berarti proses, cara, 

perbuatan memahami (mengetahui benar) atau memahamkan. Memahamkan 

berati mempelajari baik-baik supaya paham; mengartikan; menanamkan 

pengertian. 

Menurut The Liang Gie (1978) dalam Rahman (2003: 93) menyebutkan, 

pemahaman dapat dicapai dengan lima cara, yaitu:

(1) menyatukan dan menghubung-hubungkan berbagai fakta atau gagasan

(2) mendeduksikan sesuatu dari premis-premis,

(3) menyesuaikan berbagai fakta atau gagasan baru dengan pengetahuan yang 

mapan,

(4) meninjau gagasan dalam hubungannya dengan ketepatan dan 

kepentingannya, dan
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(5) menghubungkan suatu fakta atau gagasan dengan sesuatu yang diketahui, 

universal dan terikat pada kaidah.

Menurut Sardiman AM (1990) dalam Nurhayati (1999: 10), pemahaman 

atau comprehension diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, memahami 

maksudnya, menangkap maknanya dari sesuatu yang dipahami. Pemahaman tidak 

sekedar tahu mengerti, tetapi juga menghendaki agar seseorang dapat 

memanfaatkan bahan-bahan, fakta-fakta, ide-ide yang telah dipahami. 

Pemahaman bersifat dinamis dan kreatif sehingga akan menghasilkan imajinasi 

dan pikiran yang terang.

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif tingkat rendah. Kesanggupan 

memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun tidak berarti bahwa

pengetahuan tidak perlu diperhatikan, sebab untuk dapat memahami sesuatu 

terlebih dahulu harus mengetahui atau mengenal sesuatu tersebut. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Nana Sudjana dalam bukunya “Penelitian 

Hasil Proses Belajar Mengajar”, bahwa pengetahuan merupakan prasarat bagi 

pemahaman (Nana Sudjana, 1992 dalam Nurhayati, 1999: 11).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak 

dapat dipisahkan meskipun dapat dibedakan. Hakikat pengetahuan adalah tingkat 

kemampuan yang hanya meminta responden untuk mengenal atau mengetahui 

konsep, fakta atau istilah-istilah tanpa harus mengerti atau dapat menilai atau 

dapat menggunakan, sedangkan pemahaman adalah kemampuan untuk 

menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan 

segala sesuatu. Dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat 
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mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, 

memperkirakan, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Kriteria tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman mengandung arti lebih dalam daripada 

pengetahuan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu 

yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk dapat diaplikasikan.

2.1.2 Pengertian Pemahaman Guru dalam Pengelolaan 

Laboratorium

Pada subbab 2.1.1 telah disebutkan bahwa pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah 

dipelajari atau diingat sebelumnya untuk dapat diaplikasikan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa pengertian pemahaman guru dalam pengelolaan 

laboratorium adalah kemampuan guru untuk mengerti dengan benar terhadap 

pengelolaan laboratorium yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya untuk 

dapat diaplikasikan.

2.1.3 Kompetensi Guru Fisika

Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan 

bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. Ada empat kompetensi guru yang harus 
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dimiliki sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 menjelaskan mengenai kompetensi 

profesional guru mata pelajaran Fisika pada SMA/MA salah satunya menyebutkan 

bahwa guru harus menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kompetensi guru mata pelajaran 

Fisika pada SMA/MA antara lain: 

(1) memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori Fisika serta 

penerapannya secara fleksibel; 

(2) memahami proses berpikir Fisika dalam mempelajari proses dan gejala 

alam;

(3) menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala 

alam; 

(4) memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu 

Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait; 

(5) bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum 

Fisika; 

(6) menerapkan konsep, hukum, dan teori Fisika untuk menjelaskan fenomena 

biologi, dan kimia; 

(7) menjelaskan penerapan hukum-hukum Fisika dalam teknologi terutama 

yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; 

(8) memahami lingkup dan kedalaman Fisika sekolah; 
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(9) kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu Fisika 

dan ilmu-ilmu yang terkait; 

(10) menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium Fisika sekolah; 

(11) menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran Fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan; 

(12) merancang eksperimen Fisika untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian;

(13) melaksanakan eksperimen Fisika dengan cara yang benar; 

(14) memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya Fisika 

dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

Merujuk kompetensi tersebut di atas, pemahaman guru dalam penelitian ini 

difokuskan pada pemahaman guru yang berkaitan dengan pengelolaan 

laboratorium yaitu sebagai berikut:

(1) menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan 

kerja/belajar di laboratorium Fisika sekolah; 

(2) menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk meningkatkan pembelajaran Fisika di kelas, laboratorium, 

dan lapangan; 

(3) merancang eksperimen Fisika untuk keperluan pembelajaran atau 

penelitian;

(4) melaksanakan eksperimen Fisika dengan cara yang benar;
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2.2. Tinjauan Tentang Laboratorium Fisika

2.2.1  Pengertian Laboratorium

Semula laboratorium diartikan sebagai sebuah gedung atau kamar tempat 

orang melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah. Suatu laboratorium merupakan 

kamar kerja bagi seorang ahli Fisika, khusus untuk kegiatan eksperimen ilmiah, 

atau untuk menguji atau menganalisis obat-obatan, zat Fisika, bahan peledak, dan 

sebagainya. Secara luas, laboratorium merupakan suatu tempat yang digunakan 

untuk mempersiapkan sesuatu untuk melakukan suatu kegiatan (Khakimah, 2008: 

8).

Laboratorium di dunia pendidikan merupakan tempat proses belajar 

mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar 

dimana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi 

gejala-gejala yang ditimbulkan secara langsung. Saat melakukan kegiatan 

praktikum, siswa dapat bekerja secara individual maupun secara kelompok 

dengan melakukan pekerjaan yang sama atau melakukan percobaan-percobaan  

yang berbeda dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari alat atau bahan yang satu 

ke alat atau bahan yang lain.

Menurut Sukarso sebagaimana dikutip oleh Wawan Mustafa (2011) 

menyatakan bahwa secara garis besar laboratorium dalam proses pendidikan 

berfungsi sebagai tempat untuk (1) berlatih mengembangkan keterampilan 

intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengkaji gejala-gejala 
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alam; (2) mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah 

keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang tersedia untuk 

mencari dan menemukan kebenaran; (3) memberikan dan memupuk keberanian 

untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah dari sesuatu objek dalam lingkungan

alam dan sosial; (4) memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah 

seseorang calon ilmuwan; (5) membina rasa percaya diri sebagai akibat 

keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya.

Menurut Hodson yang dikutip oleh Setiawan (2006: 8) menyatakan bahwa

kegiatan di laboratorium memiliki empat fungsi yang utama yaitu: (1) percobaan 

diartikan sebagai rangkaian kegiatan (menyusun alat, mengoperasikan alat, 

mengukur, dn sebagainya) dan pengamatan untuk memverifikasi dan menguji 

suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti empiris; (2) kerja laboratorium diartikan 

sebagai kegiatan yang menggunakan fasilitas laboratorium, seperti melatih 

keterampilan menggunakan alat, melakukan percobaan, mendemonstrasikan 

percobaan, memelihara biakan, ekshibisi (pameran) awetan dan spesimen; (3) 

praktikum diartikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang berfungsi 

memperjelas konsep melalui kontak dengan alat, bahan, atau peristiwa alam 

secara langsung; (4) pelaksanaan dikdaktik pendidikan, meliputi fungsi yang 

memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penumbuhan sikap.

2.2.2.  Desain Laboratorium Fisika

2.2.2.1 Tata Letak Laboratorium Fisika

Letak laboratorium Fisika dapat berdekatan dengan laboratorium yang 

lain, sehingga memungkinkan untuk memudahkan penggunaan fasilitas-fasilitas 
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yang saling mendukung, demikian juga dengan ruang kelas. Titik berat penataan 

ditujukan pada fungsi, daya guna, tepat guna dan hasil guna sehingga siswa dapat 

bekerja secara maksimal dan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan 

lancar.

Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada 

arah angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak 

berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan 

terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah 

dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya misalnya 

apabila terjadi kebakaran, mobil kebakaran harus dapat menjangkau bangunan 

laboratorium. (Ramdhan:2009) 

2.2.2.2 Tata Ruang Laboratorium Fisika

Menurut Sutrisno (2010:9) fasilitas ruangan laboratorium Fisika sekolah 

terdiri dari (1) ruang praktikum, (2) ruang guru,  (3) ruang persiapan, (4) ruang 

gelap, dan (5) ruang penyimpanan,. Bentuk, ukuran, denah atau tata letak dan 

fasilitas dari setiap ruangan itu dirancang sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat berjalan 

dengan baik dan nyaman, memudahkan akses dari ruangan yang satu ke ruangan 

yang lainnya, memudahkan pengontrolan, menjaga keamaan alat-alat dan 

memelihara keselamatan kerja. Salah satu contoh gambaran umum dari setiap 

ruangan-ruangan itu ditunjukkan pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Desain Ruangan Laboratorium

2.2.2.2.1 Ruang Ppraktikum

Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium Fisika 

sekolah. Ruang praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses 

pembelajaran Fisika di laboratorium. Proses pembelajaran Fisika di dalam ruang 

praktikum dapat berupa peragaan atau demonstrasi, praktikum perorangan atau 

kelompok, dan penelitian. Proses pembelajaran di ruang praktikum menuntut 

tempat yang lebih luas dari pada proses pembelajaran klasikal di dalam  kelas 

biasa, oleh karena itu luas ruang praktikum harus dapat memberikan keleluasaan 

bergerak kepada siswa dan guru selama melakukan proses pembelajaran. Luas 

ruang praktikum ini tentu harus memperhitungkan jumlah siswa dan guru yang 

akan melaksanakan proses pembelajaran Fisika di dalamnya. Luas ruang 

praktikum biasanya antara satu setengah sampai dua kali luas ruang kelas.

2.2.2.2.2 Ruang guru

Ruang guru di laboratorium adalah tempat kerja bagi penanggung jawab 

laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium.

Ruang guru terdapat di dalam laboratorium, dengan satu pintu masuk dan keluar 

yang sama melalui ruang praktikum. Ruang guru dan ruang praktikum sebaiknya 

disekat dengan dinding berkaca bening sehingga dari dalam ruang ini guru dapat 

mengawasi kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum. Ruang guru memiliki 

instalasi listrik dan ventilasi udara yang baik. Memiliki fasilitas mebeler seperti 

kursi dan meja tulis untuk satu orang guru atau lebih.
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Lemari atau rak buku. Lemari untuk keperluan administrasi. Loker atau rak 

untuk menyimpan pekerjaan tulis siswa yang akan diperiksa oleh guru. Dalam 

ruang ini dapat dilaksanakan pekerjaan administrasi laboratorium seperti 

(1) inventarisasi alat-alat laboratorium;

(2) administrasi penggunaan alat-alat laboratorium;

(3) administrasi peminjaman alat-alat laboratorium;

(4) pengelolaan kegiatan laboratorium.

Di dalam ruang guru juga dapat dilaksanakan pekerjaan akademik 

laboratorium seperti 

(1) merencanakan kegiatan laboratorium;

(2) menyusun jadwal kegiatan laboratorium;

(3) memeriksa pekerjaan siswa.

2.2.2.2.3 Ruang persiapan

Ruang persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan perawatan 

dan persiapan alat-alat laboratorium. Bila sekolah atau laboratorium memiliki 

petugas laboran, ruang persiapan juga dapat digunakan sebagai ruang kerja 

laboran. Ruang persiapan terdapat di dalam laboratorium, diantara ruang 

praktikum dan ruang penyimpanan atau gudang. Ruang persiapan dan ruang 

praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening atau ram kawat, 

sehingga dari dalam ruang ini guru atau laboran dapat melihat kegiatan yang 

terjadi di dalam ruang praktikum. Ruang persiapan memiliki instalasi listrik dan 

ventilasi udara yang baik. Memiliki fasilitas mebeler seperti 
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(1) kursi dan meja kerja untuk melakukan perawatan dan persiapan alat-alat 

laboratorium;

(2) lemari atau rak alat-alat;

(3) loket peminjaman alat-alat.

Di dalam ruang ini dapat dilaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan alat-

alat laboratorium seperti 

(1) memeriksa jumlah kelengkapan alat,

(2) memeriksa keadaan,

(3) memperbaiki,

(4) membersihkan,

(5) mengkalibrasi ulang.

Di dalam ruang ini juga dapat dilaksanakan pekerjaan mempersiapkan alat-alat 

yang akan digunakan dalam kegiatan laboratorium seperti pemeliharaan dan 

perawatan, setting dan uji coba alat-alat laboratorium.

2.2.2.2.4 Ruang Gelap

Ruang gelap ialah ruang yang dapat digelapkan secara permanen, sedang 

ventilasi ruang gelap ini harus dalam keadaan baik. Ruang ini sangat berguna 

untuk melakukan percobaan yang harus menghindari sengatan cahaya matahari. 

2.2.2.2.5 Ruang penyimpanan

Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang 

laboratorium, adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat 

yang sedang tidak digunakan. Ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium 

di sebelah dalam ruang persiapan. Demi keamanan dan kemudahan penyimpanan 
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dan pengambilan alat-alat, ruang penyimpanan atau gudang biasanya hanya 

memiliki satu pintu masuk dan keluar melalui ruang persiapan. Ruang 

penyimpanan atau gudang harus memiliki instalasi listrik dan ventilasi udara yang 

memadai. Ruang penyimpanan memiliki fasilitas mebeler seperti 

(1) macam-macam lemari alat-alat dan bahan-bahan;

(2) macam-macam rak untuk alat-alat;

Sekali lagi dapat diperhatikan bahwa pada kenyataan di lapangan, jumlah, 

bentuk, ukuran, kualitas dan lokasi setiap ruang-ruang laboratorium dapat saja 

berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, bergantung kepada keadaan 

di masing-masing sekolah. Hal itu dapat terjadi misalnya karena laboratorium 

didirikan dengan memanfaatkan ruangan-ruangan tertentu yang sudah ada di 

sekolah. Apabila laboratorium di bangun baru di tanah kosong, maka 

perencanaannya hendaklah memperhatikan perbandingan yang proporsional 

antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, dan antara setiap ruangan yang 

dibuat hendaknya mudah saling mengakses selama kegiatan laboratorium 

berlangsung. Berikut ini adalah salah satu contoh denah ruang laboratorium.

2.2.3 Adimistrasi laboratorium Fisika

Administrasi laboratorium mempunyai arti yaitu proses pencatatan atau 

invetarisasi sarana laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui jenis maupun 

jumlahnya dengan tepat. Administrasi yang baik sangat membantu dalam 

membuat rencana pengadaan alat dan bahan, pengendalian efisiensi penggunaan 

budget, memperlancar pelaksanaan kegiatan, menyajikan laporan yang obyektif, 
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mempermudah pengawasan dan upaya untuk menjaga inventaris laboratorium 

yang merupakan salah satu investasi dari pemerintah pada sektor pendidikan.

Menurut Rosbiono, dkk. (1994) aspek-aspek yang perlu di administrasikan 

di laboratorium antara lain sebagai berikut: 

(1) Administrasi ruangan laboratorium 

Ruangan laboratorium yang perlu dilakukan adiministrasi antara lain adalah 

ruang praktek, ruang gudang, ruang persiapan, ruang gelap dan ruang 

timbang.

(2) Administrasi fasilitas laboratorium

Fasilitas laboratorium yang dimaksud adalah barang-barang yang menjadi 

perlengkapan laboratoriun.

(3) Administrasi alat dan bahan

Alat dan bahan yang akan dimaksud  adalah alat-alat serta bahan yang 

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum.

(4) Administrasi ketenagaan

Laboratorium di sekolah menengah biasanya dikelola oleh seorang

penanggungjawab laboratorium yang diangkat dari salah satu guru IPA 

(Fisika, Fisika atau biologi). Pengelola laboratorium bertanggung jawab 

kepada kepala sekolah. Struktur organisasi laboratorium dapat dilihat pada 

Gambar 2.2



21

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Laboratorium (Koesmadji, 2004: 47)

(5) Administrasi kegiatan laboratorium

Administrasi kegiatan laboratorium meliputi informasi tentang waktu 

pelaksanaan kegiatan praktikum, judul praktikum, pembimbing praktikum 

dan jumlah peserta praktikum.

2.3. Pengelolaan Laboratorium

Pengelolaan laboratorium mencakup beberapa unsur yaitu perencanaan, 

penataan, pengadministrasian, pengamanan, perawatan dan pengawasan. Hal 

tersebut berkaitan dengan fungsi manajer. Dengan demikian, pengelolaan 

laboratorium Fisika berkaitan dengan pengelola dan pengguna, fasilitas 

laboratorium (bangunan, peralatan umum laboratorium, alat-alat laboratorium, 

bahan dan aktifitas yang dilaksanakan di laboratorium) (Depdiknas, 2007: 9).

Adapun penjelasannya sebagai berikut.

KEPALA SEKOLAH

Penanggungjawab 
laboratorium

Koordinator 
laboratorium Kimia

Koordinator 
laboratorium Fisika

Koordinator 
laboratorium 

Bagian 
kurikulum

Guru Fisika Guru biologiGuru Kimia

Teknisi 
laboratorium
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2.3.1 Perencanaan (Planning)

Laboratorium hendaknya seperti suatu organisme yang mampu tumbuh dan 

berkembang. Tanpa ada visi yang jelas, laboratorium seolah hanya suatu 

organisme yang menjalankan metabolisme basal. Tidak terarah dalam  

pertumbuhan dan  perkembangan atau mandul dalam produktivitas penelitian. 

Akibatnya semua kegiatan terjadi secara insidental. Kalaupun terstruktur sebatas 

melayani kegiatan praktikum.  Perencanaan bukan sekedar mengatur kegiatan, 

melainkan juga menentukan indikator keberhasilan dalam setiap tahapan dari 

kegiatan yang direncanakan. Dalam pengelolaan laboratorium merencanakan 

kegiatan  meliputi pelayanan praktikum, penelitian, pengadaan peralatan dan 

kebutuhan bahan, optimalisasi sumber daya, mencari sumber-sumber dana untuk 

kemandirian dan maintenance.

Perencanaan pengadaan peralatan adalah suatu hal yang sangat penting, 

terutama dalam spesifikasi alat dan bahan. Ketika mengajukan alat, spesifikasi 

alat hendaknya jangan mengacu pada katalog yang ada, melainkan pada 

spesifikasi apa yang dibutuhkan. Kesalahan menentukan spesifikasi alat dan 

bahan mengakibatkan biaya investasi menjadi tinggi. Jangan menentukan 

spesifikasi peralatan dengan  akurasi tinggi bila dalam pelaksanaannya nanti tidak 

diperlukan. Demikian juga dengan bahan-bahan kimia, menggunakan bahan 

dengan tingkat kemurnian tinggi merupakan pemborosan bila dalam prosesnya 

bukan merupakan suatu kegiatan analisis. Spesifikasi hendaknya disusun berdasar 

pada karakteristik kebutuhan, sarana yang ada dan ruang untuk penyimpanan. 

Selain itu dalam pengadaan alat harus bisa dijamin adanya tenaga yang mampu 
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mengoperasionalkan alat. Jangan merencanakan pengadaan alat yang tidak ada 

tenaga yang akan mengoperasikannya. Apabila memang dibutuhkan maka harus 

dilakukan training yang relevan dengan penggunaan alat.  Garansi, yang 

mencakup kemudahan ketersediaan suku cadang, kredibilitas perusahaan dan 

keberadaan agen diIndonesiajuga patut dipertimbangkan dalam menentukan 

pilihan alat yang akan dibeli.

2.3.2 Mengatur (Organizing)

Merupakan upaya untuk menjalankan kegiatan laboratorium sebagaimana 

fungsinya. Pengaturan mencakup setting secara fisik dan  regulating. Setting

merupakan suatu kegiatan pengaturan tata letak dan penataan  yang mencakup 

penempatan mebeler, peralatan dan bahan kimia. Regulating merupakan suatu 

pengaturan jadwal kegiatan dan penyusunan perangkat lunak untuk terlaksananya 

ketertiban dan keselamatan bekerja di laboratorium.

2.3.2.1 Setting

Setting laboratorium hendaknya dapat memberikan dukungan yang optimal 

terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Untuk setting ini perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip yang mencakup keselamatan, efektivitas dan 

efisiensi, serta kemudahan pengawasan. Prinsip keselamatan dimaksudkan 

penempatan alat-alat dan bahan diusahakan sekecil mungkin memberikan resiko 

terjadinya kecelakaan. Petunjuk penggunaan alat harus tersedia dekat peralatan 

khusus disertai dengan daftar isian penggunaan alat (kartu alat). Hindarkan dari 

kemungkinan terjatuh atau tersenggol. Peralatan berat/besar hendaknya 

ditempatkan permanen. Kabel tidak terjuntai atau jatuh ke lantai. Setiap terminal 
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listrik digunakan hanya untuk satu alat.  Penyimpanan bahan kimia  hendaknya 

dilakukan dengan mempertimbangkan sifat atau karakteristik bahan. Dengan 

kecilnya resiko kecelakaan dan kerusakan alat maka keutuhan perangkat dapat 

dipertahankan.

Prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan alat dimaksudkan bahwa 

penempatan alat memberikan kesempatan yang tinggi kepada mahasiswa untuk  

menggunakan alat sesuai peruntukkannya (aksesibilitas) dalam mengembangkan 

ketrampilan dasar laboratorium dengan hasil yang optimal.  Selain itu  juga 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih familiar dengan alat-alat.

Setting juga diharapkan dapat memperkecil energi untuk melakukan 

pengawasan, dengan cara memberikan pendelegasian pengawasan secara 

bertingkat. Adanya format isian untuk peralatan khusus merupakan suatu proses 

pendelegasian,  sehingga mengurangi beban kerja dosen/laboran pengawasan. 

Setiap pengguna melakukan pengecekan terhadap keutuhan, kebersihan dan 

fungsi alat sebelum dan sesudah kegiatan.

2.3.2.2 Regulating

Pada dasarnya semua orang diberi kebebasan untuk bekerja dilaboratorium. 

Namun demikian agar kebebasan ini tidak mengganggu orang lain harus ada 

seperangkat aturan yang mengatur kegiatan di laboratorium. Aturan-aturan 

tersebut merupakan guide line yang dapat berupa  perangkat formal atau normatif 

bekerja di laboratorium. Diantaranya adalah struktur organisasi,  job description, 

diagram alur, penjadwalan, tata tertib, prosedur penggunaan alat, petunjuk 

praktikum dan prosedur keselamatan kerja. Setiap personal yang bekerja di 
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laboratorium harus memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu tata tertib 

harus jelas terpasang di ruangan dan perhatian mahasiswa seharusnya tertarik 

terhadapnya.

2.3.3 Pencatatan (Administrating)

Pencatatan atau pengadministrasian merupakan suatu proses 

pendokumentasian seluruh komponen fisik laboratorium. Proses ini mencakup 

kegiatan mendaftar semua fasilitas, alat dan bahan yang ada berdasarkan kategori 

tertentu atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan laboratorium 

berguna untuk:

(1) informasi dengan cepat dan tepat mengenai keadaan laboratorium;

(2) perencanaan dan pengembangan sehingga bila ada permintaan atau 

penambahan alat dapat ditentukan prioritas dan mencegah duplikasi;

(3) pencegahan kehilangan atau penyalahgunaan.

Daftar alat sebagai bukti inventaris laboratorium merupakan suatu 

keharusan. Daftar alat ini dapat dibuat dalam bentuk keseluruhan (secara total) 

atau perlaboratorium. Daftar alat dapat dikategorisasi berdasarkan jenis alat, 

bahan alat, kerja alat dsb.  Dalam daftar hendaknya sekurang-kurangnya 

tercantum kode alat (berdasarkan ketentuan yang berlaku), jumlah, spesifikasi dan 

nomor seri, tahun kedatangan dan asal.

Pencatatan mengenai pemakai dan riwayat alat untuk alat-alat tertentu juga 

sangat penting.  Catatan ini biasanya dibuat dalam bentuk kartu alat. Kartu alat 

merupakan data spesifikasi alat, prosedur penggunaan, catatan pemakaian, dan 

riwayat service atau perbaikan kerusakan serta keberadaan suku cadang  atau 
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consumable part. Kartu alat biasanya diletakan dekat atau digantungkan pada alat. 

Dengan adanya kartu alat ini lebih memudahkan proses pengawasan, karena setiap 

pemakai akan memeriksa kondisi alat berdasarkan spesifikasi dan kelengkapan 

yang tercantum dalam kartu alat tersebut.

Pencatatan mengenai bahan sangat penting  untuk mengetahui jenis dan 

jumlah bahan serta masa kadaluarsa. Dengan mengetahui jenis dan jumlah bahan 

dapat diperkirakan dan diprioritaskan bahan yang akan dibeli.  Bahan-bahan 

dengan jumlah yang sedikit dan kadaluarsa menjadi prioritas kebutuhan. 

Administrasi bahan yang baik dapat menghindarkan pembelian ulang bahan yang 

sama.

Keberadaan data alat dan bahan  merupakan sumber kajian untuk 

mempelajari potensi laboratorium. Berdasarkan alat yang ada maka dapat 

dikembangkan kegiatan produktif yang relevan.  Data peralatan laboratorium 

harus selalu dipelajari sekurang-kurangnya sekali dalam setiap semester. Hal ini 

juga sangat penting untuk memantau keberadaan jumlah alat, alat yang hilang atau 

rusak,  atau untuk memprioritaskan kebutuhan mendatang.

2.3.4 Pemeliharaan (Maintenance)

Merupakan upaya terus menerus dalam mengupayakan agar laboratorium 

dapat berfungsi secara optimal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara periodik 

melakukan pemeriksaan terhadap seluruh utility ruangan (listrik, gas, pemadam 

kebakaran, detektor) dan kondisi alat serta aksesorisnya.  Semua peralatan 

diperiksa dalam  fungsi normal dan akurasinya. Untuk peralatan mekanik 

hendaknya dilaksanakan pemberian minyak pelumas. Untuk peralatan optik 
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dilaksanakan pembersihan kotoran/jamur pada lensa. Selain itu dilaksanakan 

penggantian suku cadang terhadap komponen yang aus atau rusak.

2.3.5 Keselamatan Laboratorium

Kecelakaan dapat terjadi pada siapa saja pada berbagai waktu dan tempat. 

Kecelakaan merupakan kejadian diluar kemampuan manusia, terjadi dalam 

sekejap dan dapat menimbulkan kerusakan jasmani, rokhani maupun jiwa. 

Kecelakaan di laboratorium (Koesmadji et. al. 2004) dapat bersumber dari:

(1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bahan kimia dan proses-

proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan 

kegiatan laboratorium

(2) Kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium

(3) Kurang bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium

(4) Kurang tersedia peralatan keamanan dan tidak menggunakan perlengkapan 

pelindung

(5) Tidak mengikuti petunjuk dan aturan yang semestinya ditaati

(6) Bekerja diluar kesadaran dan tidak hati-hati dalam melakukan kegiatan

(7) Menggunakan peralatan yang tidak sesuai atau rusak

(8) Kemungkinan kecelakaan yang terjadi ketika bekerja dengan alat spesifik 

atau bahan kimia. Berkaitan dengan bahan kimia berpotensi menimbulkan 

kecelakaan (beracun, reaktif dan mudah meledak, asam/basa kuat) maka 

harus digunakan dalam jumlah yang sedikit dan konsentrasi rendah.
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Pengelolaan laboratorium dalam pengertian kuratif adalah tindakan 

pertolongan pertama terhadap kecelakaan yang terjadi untuk menghindari bahaya 

lebih lanjut. Prosedur penanganan kecelakaan tergantung pada jenis 

kecelakaannya. Penanganan kecelakaan memerlukan keterampilan khusus. Oleh 

karenanya perlu dilakukan pelatihan dengan mengundang instruktur yang ahli.

2.4. Mata Pelajaran Fisika

2.4.1 Pengertian Mata Pelajaran Fisika

Ilmu Fisika merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

eksperimen yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam; khususnya yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan 

sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat. Oleh sebab itu, mata pelajaran 

Fisika di SMA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi, 

struktur dab sifat, dinamika dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Ilmu Fisika merupakan produk (pengetahuan Fisika yang berupa fakta, 

teori, prinsip, hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah). Oleh sebab itu, 

dalam penilaian dan pembelajaran Fisika harus memperhatikan karakteristik ilmu 

Fisika sebagai produk dan proses (Balitbang 2003: 6).

2.4.2 Tujuan Mata pelajaran Fisika

Menurut Balitbang (2003:7) mata pelajaran Fisika di SMA  dan MA 

bertujuan sebagai berikut:

(1) Menyadari keteraturan dan keindahan alam untuk mengagungkan kebesaran 

Tuhan Yang Maha Esa.
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(2) Memupuk sikap ilmiah yang mencakup: sikap jujur dan obyektif terhadap 

data; sikap terbuka, yaitu bersedia menerima pendapat orang lain serta mau 

mengubah pandangannya, jika ada bukti bahwa pandangannya tidak benar; 

ulet dan tidak cepat putus asa; kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak 

mudah percaya tanpa ada dukungan hasil observasi empiris; dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain. 

(3) Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis 

dengan merancang eksperimen melalui pemasangan instrument, 

pengambilan, pengolahan dan interpretasi data, serta mengkomunikasikan 

hasil eksperimen secara lisan dan tertulis.

(4) Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan 

juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari 

pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan 

masyarakat.

(5) Memahami konsep-konsep Fisika dan saling keterkaitannya dan 

penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari 

dan teknologi.

(6) Membentuk sikap yang positif terhadap Fisika, yaitu merasa tertarik untuk 

mempelajari kima lebih lanjut karena merasakan keindahan dalam 

keteraturan perilaku alam serta kemampuan Fisika dalam menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan penerapannya dalam teknologi.
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2.4.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fisika

Ruang lingkup Fisika mencakup pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai 

yang dirumuskan dalam kompetensi Fisika yang harus dimiliki siswa. Kompetensi 

Fisika di SMA dan MA merupakan kelanjutan dari kompetensi Fisika di SMP dan 

juga sebagai prasyarat untuk belajar Fisika lanjut di perguruan tinggi serta 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi Fisika di kelas X ditekankan 

pada pengembangan kecakapan hidup (life skill) yang bermanfaat bagi semua 

siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, 

diberikan juga kompetensi Fisika sebagai prasyarat untuk belajar Fisika di kelas 

XI dan XII.

2.4.4 Pembelajaran Fisika

Pembelajaran menurut Darsono (Khakimah, 2008: 7) adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke 

arah yang lebih baik. Pembelajaran Fisika bukan hanya berupa pemindahan ilmu 

tetapi juga mencakup upaya pemupukan kemampuan siswa untuk dapat belajar 

secara mandiri. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran Fisika perlu diberikan 

pengarahan, mereka harus membiasakan diri untuk mendengar, melihat dan 

mencatat dalam waktu yang sama.

Ciri-ciri pembelajaran adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

setiap kegiatan pembelajaran, dengan demikian cirri-ciri pembelajaran akan 

membedakan dengan kegiatan lain yang bukan pembelajaran. Ciri-ciri

pembelajaran adalah sebagai berikut:
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(1) Pembelajaran dilaksanakan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.

(2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar.

(3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa.

(4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik.

(5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa.

(6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara 

fisik maupun psikologis.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

berfokus untuk mengetahui pemahaman guru dalam pengelolaan laboratorium 

sehingga dapat mendukung kompetensi guru Fisika SMA yang berkaitan dengan 

pengelolaan Laboratorium Fisika di Kabupaten Temanggung. Pemahaman guru 

dalam pengelolaan Laboratorium pada penelitian ini berdasarkan pemahaman 

guru Fisika SMA/MA/SMK/MK yang termuat dalam Permendiknas Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Kompetensi tersebut meliputi penguasaan prinsip-prinsip dan teori-teori 

pengelolaan dan keselamatan kerja atau belajar di Laboratorium Fisika sekolah, 

penggunaan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung dan piranti lunak komputer 

untuk meningkatkan pembelajaran Fisika di Laboratorium, perancangan

eksperimen Fisika dan pelaksanaannya dengan cara yang benar untuk keperluan 

pembelajaran atau penelitian. 

Berdasarkan kompetensi dasar guru Fisika tersebut untuk penelitian ini 

didapatkan aspek dan indikator pemahaman guru yang akan diteliti dalam 

penelitian ini seperti pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Aspek dan Indikator Pemahaman Guru

No Kompetensi Guru Aspek Unsur Pengelolaan 

Laboratorium

Indikator Pemahaman

guru

1 menguasai prinsip-

prinsip dan teori-teori 

pengelolaan dan 

keselamatan 

kerja/belajar di 

laboratorium fisika 

sekolah;

Desain ruang Perencanaan Mengetahui peran dan 

fungsi komponen pada 

desain ruang 

Laboratorium

Pengaturan Menguasai desain ruang

Laboratorium Fisika

Administrasi 

Laboratorium 

Fisika

Pengadministrasian Menguasai administrasi 

Laboratorium Fisika

Melaksanakan 

pengadministrasian dalam 

pengelolaan Laboratorium 

Fisika

Pengamanan, 

Perawatan dan 

pengawasan

Pengamanan, 

Perawatan dan 

pengawasan

Memahami prinsip 

pengamanan, perawatan 

dan pengawasan

2 merancang eksperimen 

fisika untuk keperluan 

pembelajaran atau 

penelitian;

Pengelolaan 

penyelenggaraan 

praktikum 

Fisika

Perencanaan Memahami rancangan 

eksperimen Fisika untuk 

pembelajaran

3 melaksanakan 

eksperimen fisika 

dengan cara yang benar

Perencanaan

Pengaturan 

Memahami pelaksanaan 

eksperimen Fisika dengan 

cara yang benar

4 menggunakan alat-alat 

ukur, alat peraga, alat 

hitung, dan piranti lunak 

komputer untuk 

Alat dan bahan 

praktikum

Pengaturan Memahami penggunaan 

alat dan bahan praktikum

Perencanaan Melakukan pengadaan 

alat dan bahan praktikum
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No Kompetensi Guru Aspek Unsur Pengelolaan 

Laboratorium

Indikator Pemahaman

guru

meningkatkan 

pembelajaran fisika di 

kelas, laboratorium, dan 

lapangan

3.2. Subjek Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah guru Fisika SMA/MA se-Kabupaten 

Temanggung. Teknik pengambilan sampel pada skripsi ini memakai teknik 

sampel berstrata atau stratified sample, karena populasi merupakan Sekolah 

Menengah Atas yang memiliki keberagaman dalam akreditasinya, yakni 

SMA/MA berakreditasi A, B, C dan TT. Hal lain yang menjadi pertimbangan 

dalam mengambil sampel adalah memperhatikan persebaran sekolah yang ada di 

kota dan yang di daerah pinggir kota serta kesediaan sekolah menjadi sampel 

penelitian ini. Oleh karena itu, sampel guru Fisika SMA/MA yang  diteliti adalah 

guru Fisika yang berasal dari SMA/MA yang disebutkan dalam Tabel 3.2 dengan 

akreditasi A dan B berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Adapun sekolah 

berakreditasi C dan TT tidak dimasukkan menjadi sampel karena tidak 

bersedianya sekolah yang bersangkutan untuk menjadi tempat penelitian. Daftar 

nama dan akreditasi SMA/MA di Kabupaten dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tabel 3.2 Sampel Sekolah yang Diteliti

No. Sekolah/Madrasah Nilai 
Akreditasi

Peringkat 
Akreditasi

Status
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No. Sekolah/Madrasah Nilai 
Akreditasi

Peringkat 
Akreditasi

Status

1 SMA Negeri 1 Temanggung 95 A Negeri

2 SMA Negeri 2 Temanggung 96 A Negeri

3 SMA PGRI 1 Temanggung 90 A Swasta

4 SMA Muhammadiyah 1 Temanggung 86 A Swasta

5 SMA Islam Sudirman Tembarak 

Temanggung

81 B Swasta

6 MA Al-Mukmin Muhammadiyah Tembarak 79 B Swasta

7 MA Negeri Parakan 91 A Negeri

8 SMA Bhakti Karya Kaloran 80 B Swasta

9 MA Assalaam Kranggan 84 B Swasta

3.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman guru Fisika dalam 

pengelolaan Laboratorium Fisika. 

3.4. Teknik Pengambilan Data

3.4.1 Observasi

Menurut Sudijono (2001: 76), observasi adalah cara menghimpun bahan-

bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan 

sasaran pengamatan. Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung desain ruang Laboratorium Fisika serta pengecekan 
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alat dan bahan untuk praktikum Fisika. Untuk mempermudah peneliti melihat dan 

mengamati secara langsung desain Laboratorium Fisika, peneliti juga membuat 

lembar observasi.

3.4.2 Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto 2002: 200). Penelitian ini menggunakan angket 

langsung tertutup berupa pertanyaan dan pernyataan yang dapat mengungkap 

tingkat kompetensi guru dalam mengelola Laboratorium Fisika SMA dimana 

responden harus memilih jawaban yang telah tersedia.

3.4.2.1 Angket Guru

Angket yang diisi oleh guru Fisika ini merupakan data utama yang terdiri 

atas 48 soal seperti yang terdapat pada lampiran dengan rincian 7 soal tentang 

desain ruang Laboratorium Fisika, 13 soal tentang administrasi Laboratorium

Fisika, 3 soal tentang pengamanan Laboratorium, 25 soal tentang pengelolaan 

penyelenggaraan praktikum.

3.4.2.2 Angket siswa

Angket yang diisi oleh siswa kelas X, XI IPA dan XII IPA ini merupakan 

data pendukung. Angket ini berisi 22 soal dan dilengkapi daftar kompetensi yang 
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membutuhkan praktikum guna mengetahui praktikum apa sajakah yang yang 

pernah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan.

3.4.3 Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang mendukung penelitian 

yaitu status akreditasi SMA/MA Kabupaten Temanggung yang diambil dari Dinas 

Pendidikan Kabupaten Temanggung.

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1 Validitas Data

Pemeriksaan validitas data hasil pengukuran digunakan teknik triangulasi, 

yaitu suatu teknik pemeriksaan data dengan memenfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Moloeng 2007: 330). Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

dengan metode yang menggabungkan data hasil observasi dengan data angket 

sehingga dapat saling melengkapi dalam merumuskan hasil penelitian.

3.5.2 Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dimulai 

dengan menelaah seluruh sumber yaitu dari pengamatan dan angket. Langkah 

berikutnya adalah melakukan reduksi data yang telah diperoleh yang masih 

bersifat acak. Reduksi data merupakan proses penilaian, perumusan perhatian 

penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data yang telah ditulis. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. 

Data yang berupa angka, selanjutnya dideskripsikan dengan analisis deskripsi 
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persentase. Adapun rumus untuk analisis deskriptif persentase menurut Ali (1994: 

184) adalah:

        % = x 100%

Keterangan :

n = nilai yang diperoleh responden

N = jumlah nilai maksimum

% = persentase

Hasil analisis deskriptif persentase diinterpretasikan dengan tabel kriteria 

deskriptif persentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 

kualitatif. Interpretasi tersebut yaitu sebagai berikut

Tabel 3.3 Kriteria Deskriptif Peersentase Tingkat Pemahaman Guru dalam 
Mengelola Laboratorium Fisika

Interval Kriteria Tingkat Pemahaman

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang Baik

Sangat kurang

Rahman (2004:36)

3.6. Prosedur Penelitian

3.6.1.Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi:

(1) Observasi awal ke sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian.

(2) Melengkapi perijinan penelitian.
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(3) Menyusun instrumen penelitian yaitu lembar angket, lembar observasi dan 

perangkat dokumentasi.

(4) Mengkonsultasikan instrumen pada dosen pembimbing.

3.6.2.Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi:

(1) Melakukan observasi langsung ke obyek penelitian.

(2) Menyebarkan angket kepada guru Fisika dan siswa.

(3) Mendokumentasikan buku inventarisasi alat dan bahan Fisika, buku harian 

Laboratorium dan ruang Laboratorium.

(4) Pengolahan data.

3.6.3.Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan ini dilakukan setelah proses penelitian ini selesai 

sehingga dapat didokumentasikan hasil penelitian secara menyeluruh.
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BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data angket baik yang 

diberikan kepada guru maupun siswa, serta data observasi yang dilakukan peneliti 

tentang kondisi alat dan bahan yang tersedia di Laboratorium Fisika. Penelitian ini 

dilakukan di 9 SMA dan MA yang ada di Kabupaten Temanggung. Adapun hasil 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Angket Guru

4.1.1.1 Penataan Ruang Laboratorium Fisika

Berdasarkan data angket kompetensi guru dalam pengelolaan 

Laboratorium, pemahaman guru tentang penataan ruang Laboratorium Fisika 

yang dimiliki di setiap sekolah yang menjadi sampel penelitian ini mempunyai 

kondisi yang beragam. Dilihat dari indikator pemahaman tentang penataan ruang 

Laboratorium Fisika diperoleh dengan skor rata-rata 80,3%  dan capaian tiap 

sekolah seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Distribusi Kategori Pemahaman Guru tentang Penataan Ruang 
Laboratorium Fisika

Gambar 4.1 menunjukkan hasil penilaian terhadap pemahaman guru 

berkaitan penataan ruang Laboratorium. Adapun aspek yang dinilai yaitu (1) 

keberadaan Laboratorium Fisika, (2) lokasi Laboratorium Fisika, (3) jenis 

ruangan, (4) fasilitas umum dan (5) fasilitas khusus Laboratorium. Terlihat dari 

Gambar 4.1 bahwa secara umum pemahaman guru tentang kondisi penataan ruang 

Laboratorium Fisika di SMA Kabupaten Temanggung  mencukupi. 

Gambar 4.2 Pemahaman Guru tentang Penataan Ruang Laboratorium Fisika 
Berdasarkan Akreditasi Sekolah

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa kompetensi guru pada aspek pemahaman 

guru tentang penataan ruang Laboratorium Fisika pada sekolah yang berakreditasi 
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A lebih tinggi daripada sekolah berakreditasi B. Guru yang berasal dari sekolah 

berakreditasi A memiliki kepahaman yang sangat baik. Guru dari sekolah 

berakreditasi B memiliki kepahaman yang baik mengenai penataan ruang 

laboratorium Fisika.

4.1.1.2 Administrasi Laboratorium Fisika

Gambar 4.3 Distribusi Kategori Administrasi Laboratorium Fisika

Aspek yang dinilai pada kategori administrasi Laboratorium Fisika adalah 

(1) keberadaan teknisi Laboratorium, (2) bagaimana persiapan alat dan bahan 

sebelum praktikum, (3) ada tidaknya tata tertib dan pelaksanaan tata tertib selama 

praktikum, (4) ada tidaknya jadwal pemakaian Laboratorium tiap semester, (5) 

pengadaan alat dan bahan praktikum, (6) penempatan alat dan bahan praktikum,

dan (7) administrasi alat dan bahan praktikum. Berdasarkan hasil angket 

kompetensi guru, persentase tingkat pemahaman guru yang berkaitan dengan 

administrasi Laboratorium Fisika di SMA dan MA se-Kabupaten Temanggung 

adalah 51,11% dan distribusi capaian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. 
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Secara umum guru di SMA/MA di Temanggung kurang paham mengenai 

administrasi laboratorium Fisika.

Gambar 4.4 Distribusi Pemahaman Guru tentang Administrasi Laboratorium 
Fisika Berdasarkan Akreditasi Sekolah

Gambar 4.4 memperlihatkan bahwa sekolah yang berakreditasi A memiliki 

guru Fisika yang mempunyai pemahaman pada aspek administrasi Laboratorium 

lebih tinggi dari guru Fisika sekolah berakreditasi B. Guru di sekolah 

berakreditasi A cukup paham mengenai administrasi laboratorium Fisika, 

sedangkan guru di sekolah berakreditasi B sangat kurang paham mengenai 

administrasi laboratorium Fisika.

4.1.1.3 Pengamanan, Perawatan dan Pengawasan Alat dan Bahan Praktikum 

Fisika

Alat dan bahan praktikum seharusnya senantiasa dilakukan pengamanan, 

perawatan dan pengawasan agar terjaga dengan baik sehingga alat dan bahan 
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dapat digunakan untuk praktikum secara berkelanjutan. Berdasarkan data 

penelitian (angket pengelola Laboratorium), kemampuan guru dalam melakukan 

pengamanan, perawatan dan pengawasan alat dan bahan praktikum Fisika di SMA

se-Kabupaten Temanggung seperti pada Gambar 4.5 dengan capaian rata-rata 

persentasenya sebesar 66,67%.

Gambar 4.5 Distribusi Kategori Pengamanan, Pengawasan dan Perawatan Alat 

dan Bahan Praktikum Fisika

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 4 sekolah yang guru Fisika 

memiliki pemahaman sangat baik tentang pengamanan, pengawasan dan 

perawatan dengan capaian persentase masing-masing 100%. Hal tersebut 

menunjukkan guru pada 4 sekolah tersebut memiliki tingkat pemahaman yang 

sangat baik dalam melakukan pengamanan, pengawasan dan perawatan alat dan 

bahan praktikum. Gambar 4.5 menunjukkan bahwa terdapat 2 guru yang tingkat 

pemahamannya kurang (66,7%) dan 3 guru yang tingkat pemahamannya sangat 

kurang (33,3% dan 0%).
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Gambar 4.6 Distribusi Kategori Pengamanan, Pengawasan dan Perawatan Alat 
dan Bahan Praktikum Fisika Berdasarkan Akreditasi Sekolah 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa pemahaman guru Fisika pada aspek 

pengamanan, pengawasan dan perawatan alat dan bahan praktikum Fisika yang 

berasal dari sekolah berakreditasi A lebih baik dibandingkan guru Fisika yang 

berasal dari sekolah berakreditasi B. Guru di sekolah berakreditasi B kurang 

kompeten dalam pengamanan, pengawasan dan perawatan alat dan bahan 

praktikum.

4.1.1.4 Pengelolaan Penyelenggaraan Praktikum Fisika

Tingkat pemahaman guru dalam mengelola penyelenggaraan praktikum

dinilai dari (1) kesesuaian praktikum yang seharusnya dilaksanakan pada setiap 

pokok bahasan mata pelajaran Fisika, (2) hal-hal yang perlu diperhatikan seorang 

guru sebelum melaksanakan praktikum, (3) ada tidaknya penyampaian tujuan 

praktikum, (4) ada tidaknya petunjuk praktikum, (5) ada tidaknya lembar 
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pengamatan, (6) ada tidaknya usaha dari guru untuk menambah keterampilan, (7) 

guru mengikuti pelatihan atau seminar untuk menambah yang berkaitan dengan  

praktikum Fisika, (8) bagaimana persiapan sebelum praktikum, (9) laporan 

praktikum, (10) pelaksanaan praktikum, (11) minat siswa terhadap praktikum, 

(12) ada tidaknya bimbingan penelitian selain praktikum. Hasil penilaian pada 

aspek tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.9 berikut.

Gambar 4.7 Distribusi Kategori Pengelolaan Penyelenggaraan Praktikum

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek pengelolaan penyelenggaraan 

praktikum, rata-rata persentase tingkat pemahaman guru Fisika dalam mengelola 

penyelenggaraan praktikum Fisika di SMA dan MA se-Kabupaten Temanggung 

adalah 66.41%. Gambar 4.7 menunjukkan bahwa terdapat tiga sekolah yang 

memiliki tingkat pemahaman yang baik, sedangkan enam sekolah yang lain 

memiliki guru yang cukup pahammengenai pengelolaan penyelenggaraan 

praktikum. 
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Gambar 4.8 Distribusi Kategori Pengelolaan Penyelenggaraan Praktikum 
Berdasarkan Akreditasi Sekolah 

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru 

pada aspek pengelolaan penyelenggaran praktikum baik guru yang berada di 

sekolah berakreditasi A ataupun B memiliki tingkat pemahaman yang cukup. 

Namun, tampak tidak jauh berbeda kompetensinya.

4.1.2 Angket siswa
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Gambar 4.9 Respon Siswa terhadap Pengelolaan Laboratorium Fisika

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada siswa, secara umum 

respon siswa terhadap pengelolaan Laboratorium Fisika mencapai rata-rata 

73,74%. Hal ini berarti bahwa menurut siswa tingkat pemahaman guru Fisika 

dalam pengelolaan Laboratorium Fisika sudah baik. Pada Gambar 4.9 

menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 dari 9 sekolah yang siswanya merespon 

bahwa tingkat pemahaman guru dalam pengelolaan Laboratorium Fisika di 

sekolah mereka kurang paham. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian 

persentase pada S-06  50%. Terdapat dua sekolah yang siswanya menyatakan 

bahwa tingkat pemahaman guru dalam pengelolaan Laboratorium sangat baik 

yang ditunjukkan dengan capaian persentase lebih dari 84%. Selain itu, pada 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada respon siswa yang menyatakan bahwa 

tingkat pemahaman guru dalam pengelolaan Laboratorium Fisika di sekolah 

mereka tidak baik.

Gambar 4.10 Distribusi Respon Siswa terhadap Pelaksanaan Praktikum Fisika
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Berdasarkan respon dari siswa yang diGambarkan pada Gambar 4.10 

menunjukkan bahwa dari 9 sekolah, terdapat 2 sekolah dengan guru Fisika yang 

memiliki pemahaman tentang pelaksanaan praktikum sangat baik, 3 sekolah 

mempunyai guru dengan tingkat pemahaman yang baik, 1 sekolah mempunyai 

guru dengan tingkat pemahaman yang cukup baik, dan 1 sekolah yang 

mempunyai guru dengan tingkat pemahaman kurang baik. 

4.2 Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepahaman

guru dalam pengelolaan laboratorium Fisika SMA/MA se-Kabupaten 

Temanggung berdasarkan level akreditasi sekolah. Indikator kopahaman guru 

yang di ukur adalah penguasaan kepada desain ruang laboratorium Fisika,

Administrasi laboratorium fisika, pengamanan perawatan dan pengawasan alat 

dan bahan praktikum, dan pengelolaan penyelenggaraan praktikum Fisika. Data 

yang digunakan untuk malakukan pembahasan berdasarkan hasil di atas dan data 

penelitian yang ada di lampiran. Detail mengenai pembahasan kepahaman guru 

berdasarkan level akreditasi dan status sekolah akan dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Penataan Ruang Laboratorium Fisika

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kepahaman guru Fisika di 

sekolah dengan akreditasi A sangat baik dalam penataan ruang laboratorium 

Fisika dengan prosentase 86.36%. Sekolah dengan akreditasi B termasuk dalam 
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kategori baik dalam penataan ruang laboratorium dengan prosentase 72.73%.

secara ideal sarana seharusnya di sekolah dengan akreditasi B haya 25 % yang 

gedung laboratoriumnya terpisah. Letak laboratorium yang satu dengan yang 

lainya seharusnya saling berdekatan hal ini bertujuan untuk mempermudah 

penggunaan fasilitas yang saling mendukung. Data pengamatan menunjukan baik 

di sekolah akreditasi A dan B pemahaman guru akan hal ini masih rendah.  Sesuai 

dengan standarisasi tata ruangan laboratorium, laboratorium yang baik memiliki 

lima ruangan yaitu ruang persiapan, ruang praktikum, ruang guru, ruang gelap dan 

ruang penyimpanan. Sekolah dengan akreditasi A sudah sesuai dengan standar 

tata ruang laboratorium. Laboratorium Fisika untuk sekolah dengan akreditasi B 

masih menjadi satu gedung dengan laboratorium Kimia dan Biologi karena 

keterbatasan sarana yang ada. Selain itu,  ruangan laboratoriumnya juga belum 

sesuai dengan standar yang ada. Semua SMA yang ada di kabupaten Temanggung 

tidak mempunyai ruang gelap, sehingga praktikum untuk mengetahui intensaitas 

cahaya tidak dapat dilakukan. Sebagai ganti dari kebutuhan akan ruang gelap 

beberapa sekolah yang berkareditasi A menggunakan tirai berlapis yang bisa 

dibuka dan ditutup.

4.2.2  Administrasi Laboratorium Fisika

Menurut Rosbiono, dkk. (1994) aspek-aspek yang perlu diadministrasikan 

di laboratorium antara lain sebagai berikut (1) administrasi ketenagaan; (2) 

administrasi kegiatan laboratorium; (3) administrasi alat dan bahan; (4) 

administrasi ruangan; (5) administrasi fasilitas. Guru di SMA dengan akreditasi A 
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mempunyai kepahaman terhadap administasi laboratorium dengan kriteria cukup

(61.33%) sedangkan guru di SMA dengan akreditasi B kurang kepahaman dalam

administrasi laboratorium (38.33%).  

Data penelitian menunjukan bahwa 40% sekolah berakreditasi A dan 25% 

sekolah berakreditasi B yang memiliki teknisi laboratorium, teknisi laboratorium 

berfungsi untuk membantu menyiapkan praktikum dan mengawasi berjalannya 

praktikum. Sekolah yang tidak mempunyai teknisi laboratorium guru mata 

pelajaran Fisika melakukan penyiapan kegiatan praktikum sendiri. Ini 

menunjukan bahwa kepahaman terhadap administrasi ketenagaan baik di sekolah 

akreditasi A ataupun B sangat kurang. 

Administrasi kegiatan laboratorium dijabarkan dalam poin pengadaan tata 

tertib, sosialisasi tata tertib dan pembuatan jadwal pemakaian laboratorium. 

Sekolah dengan akreditasi A 100% mempunyai tata tertib praktikum. Sekolah 

dengan akreditasi B hanya 50% yang mempunyai tata tertib praktikum. Sosialisasi 

mengenai tata tertib pelaksanaan praktikum dilaksanakan dengan dua cara yaitu 

dengan membacakan setiap saat akan memulai praktikum dan di tempel di papan 

pengumuman. Hanya satu sekolah yang menggunakan dua cara sosialisasi 

(akreditasi A) selain sekolah tersebut hanya melakukan salah satu cara untuk 

melakukan sosialisasi tata tertib kepada siswa. Semua sekolah dengan akreditasi 

A mempunyai jadwal pemakaian laboratorium sedangkan di sekolah dengan 

akreditasi B belum mempunyai jadwal pemakaian laboratorium. Pembuatan 

jadwal pemakaian laboratorium berfungsi untuk meminimalisir tumbukan 

pemakaian laboratorium. 
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Guru di sekolah dengan akreditasi A mempunyai pemahaman yang baik 

dalam melakukan administrasi alat dan bahan, ditunjukan dengan adanya 

pengaturan peminjaman alat dan bahan dan adanya daftar alat dan bahan yang 

dimiliki oleh laboratorium sekolah. Pemberian kode untuk alat dan bahan hanya 

dilaksanakan di satu sekolah akreditasi A. Administrasi alat dan bahan di sekolah 

dengan akreditasi B hanya dilakukan di satu sekolah. Administrasi alat dan bahan 

berfungsi untuk mengetahui jumlah alat dan bahan yang sudah kadaluarsa dan 

butuh untuk segera diganti. Selain itu administrasi alat dan bahan dapat berfungsi 

untuk mencegah penyalahgunaan alat dan bahan yang ada di laboratorium. 

Administrasi fasilitas sekolah ditunjukan dengan adanya pengadaan alat 

dan bahan serta waktu penggantian alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan di 

sekolah dengan akreditas A dan B baik, ditunjukan dengan semua sekolah 

mengadakan pengadaan alat dan bahan kecuali satu sekolah dengan akreditasi A. 

Penggantian alat dan bahan sebaiknya dilaksanakan saat awal tahun karena 

perencanaan pembelajaran dilakukan ketika awal tahun ajaran baru. Sebagian 

sekolah baik dengan akreditasi A (60%) ataupun B (75%) melakukan penggantian 

alat dan bahan saat awal tahun.

4.2.3 Pengamanan, Perawatan dan Pengawasan Alat dan Bahan

Guru di sekolah yang berakreditasi A memiliki kriteria baik dalam 

memahami cara pengamanan, perawatan dan pengawasan  (80%), guru di sekolah 

dengan akreditasi B (50%) masuk dalam katergori cukup. Bagian ini melihat 
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mengenai pemahaman guru dalam pengamanan, perawatan dan pengawasan alat 

dan bahan di laboraotrium. Guru di sekolah berakreditasi A semuanya melakukan 

pencatatan keluar masuknya alat dan bahan serta melakukan pengecekan fasilitas 

umum praktikum (air, litrik dll), hanya 25% guru di sekolah berakreditasi B yang 

melakukan 2 kegiatan tersebut. Pemeriksaan alat dan bahan sebelum dan sesudah 

pelaksanaan praktikum hanya dilakukan di beberapa sekolah (40% sekolah 

berakreditasi A dan 25% sekolah berakreditasi B). Pencatatan keluar masuknya 

alat dan bahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dengan melakukan 

hal tersebut maka guru telah melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap 

alat dan bahan yang ada di laboratorium. Pengamanan dan pengawasan 

laboratorium berfungsi untuk mengetahui kondisi dari alat dan bahan yang ada di 

laboratorium. Pemeriksaan alat dan bahan sesudah dan sebelum praktikum 

berfungsi untuk mengawasi kondisi alat dan bahan, selain itu guru juga dapat 

mengetahui jika ada kerusakan alat yang digunakan oleh siswa saat praktikum.

4.2.4 Pengelolaan Penyelenggaraan Praktikum

Menurut Balitbang (2003:7) salah satu tujuan mata pelajaran Fisika adalah 

memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan 

atau eksperimen, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis dengan merancang 

eksperimen melalui pemasangan instrument, pengambilan, pengolahan dan 

interpretasi data, serta mengkomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan 

tertulis. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik jika ada pengelolaan 

penyelenggaraan praktikum yang baik. Dari data yang diperoleh bahwa guru di 
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sekolah berakreditasi A dan B memiliki kopahaman yanga sama. Guru di sekolah 

dengan akreditasi A dan B memiliki kepahaman termasuk dalam kategori cukup

(67.44% dan 65.12%). 

Tidak semua materi praktikum yang seharusnya dilakukan siswa 

dilaksanakan hanya 20% guru di sekolah akreditasi A dan 25% guru di sekolah 

akreditasi B yang semua materi dipraktikkan. Akibatnya, pengalaman belajar 

siswa melalui praktikum tidak sepenuhnya didapatkan oleh siswa. Siswa memiliki 

respon yang cukup bagus, ini dapat dilihat berdasarkan angket siswa menunjukan 

bahwa siswa mempunyai respon yang baik terhadap kegiatan praktikum. 

Pemahaman guru mengenai sistematika berfikir ilmiah sudah baik ini tampak dari 

pengetahuan guru mengenai hal yang harus ada dalam petunjuk praktikum siswa. 

Namun, tidak semua guru membuat petunjuk praktikum untuk siswa dengan 

persentase sekolah berakreditasi A dan B berturut-turut 60% dan 50%.

Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan 

keterampilan dalam pengelolaan praktikum kebanyakan dilakukan dengan 

membaca buku dan belajar sendiri, seminar/pelatihan jarang diikuti oleh guru. Hal 

ini terjadi di sekolah berakreditasi A ataupun B. Guru di Sekolah berakreditasi A 

dan B memiliki keisapan yang baik sebelum melakukan praktikum, indikatornya 

yakni guru mempelajari praktikum dan mencoba praktikum sebelum dilakukan 

oleh siswa (80% guru di sekolah akreditasi A dan 75% guru di sekolah akreditasi 

B). Selain memperhatikan kesiapan laboratorium guru juga perlu memperhatikan 

kesiapan siswa dalam melakukan praktikum hal tersebut dapat dilakukan dengan 

pretest, pertanyaan lisan saat praktikum dll. Guru di sekolah akreditasi A memiliki 
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perhatian yang lebih terhadap kesiapan siswa dalam melaksanakan praktikum 

dibandingkan guru di sekolah akreditasi B (guru sekolah akreditasi A sebesar 60% 

dan guru sekolah akreditasi B sebesar 25%). Siswa di SMA/MA Temanggung 

sudah diajak berfikir secara ilmiah oleh guru Fisika mereka melalui praktikum. 

Hal ini terbukti dengan pelaksanaan praktikum kemudian penyusunan laporan dan 

pembahasan hasil praktikum. 

Bimbingan penelitian terhadap siswa selain di waktu praktikum hanya 

dilakukan oleh satu guru (akreditasi A) sedangkan guru di sekolah lain belum ada 

yang memberikan bimbingan penelitian kepada siswa di luar waktu praktikum. 

Respon siswa terhadap kegiatan praktikum cukup baik. Respon positif siswa ini 

perlu dikembangkan dengan adanya bimbingan penelitian oleh guru agar siswa 

mampu menemukan hal baru dan siswa akan mampu memahami konsep-konsep 

Fisika dan saling keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. 
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Guru di sekolah dengan akreditasi A memiliki pemahaman sangat baik 

dalam penataan ruang laboratorium, cukup dalam pemahaman administrasi 

laboratorium, baik dalam pemahaman cara pengamanan, perawatan dan 

pengawasan alat dan bahan, baik dalam memahami cari pengelolaan dan 

penyelenggaraan praktikum. Guru di sekolah dengan akreditasi B memiliki 

pemahaman yang baik dalam penataan ruang laboratorium, kurang dalam 

pemahaman administrasi laboratorium, kurang dalam memahami cara

pengamanan, perawatan dan pengawasan alat dan bahan, memiliki pemahaman 

cukup dalam pengelolaan penyelenggaraan praktikum.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Guru sebaiknya 

mengikuti pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pemahaman dalam 

pengelolaan laboratorium sebagai sarana belajar. Kemudian dari pihak sekolah 

harus sadar akan pentingnya pemahaman guru dalam pengelolaan laboratorium 

sebagai sarana belajar, sehingga mampu memfasilitasi perbaikan jika kedapatan 

guru fisika ada yang kurang dalam pemahaman tersebut.
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                  Lampran 1
                                                                                               KISI-KISI ANGKET GURU FISIKA

No
Kompetens
i Guru

Aspek

Unsur 
Pengelolaan 
Laboratoriu

m

Indikator Pemahaman 
guru

No Pernyataan Angket

1 menguasai 
prinsip-
prinsip dan 
teori-teori 
pengelolaan 
dan 
keselamatan 
kerja/belajar 
di 
laboratoriu
m fisika 
sekolah;

Desain 
ruang

Perencanaan 
Pengaturan

Menguasai desain ruang 
Laboratorium Fisika

1-7

Adminis
trasi 
Laborat
orium 
Fisika

Pengadministr
asian

Menguasai administrasi 
Laboratorium Fisika

8,9, 12, 15, 18, 19

Melaksanakan 
pengadministrasian dalam 
pengelolaan 
Laboratorium Fisika

10,11, 13,14, 16, 17,20

Pengam
anan, 
Perawat
an dan 
pengaw
asan

Pengamanan, 
Perawatan 

dan 
pengawasan

Memahami prinsip 
pengamanan, perawatan 
dan pengawasan

21-23

2 merancang 
eksperimen 
fisika untuk 
keperluan 
pembelajara
n atau 
penelitian;

Pengelo
laan 
penyele
nggaraa
n 
praktiku
m 
Fisika

Perencanaan

Memahami rancangan 
eksperimen Fisika untuk 
pembelajaran

24-26, 28, 31-41

59



3 melaksanak
an 
eksperimen 
fisika 
dengan cara 
yang benar

Perencanaan
Pengaturan

Memahami pelaksanaan 
eksperimen Fisika dengan 
cara yang benar

27,29,30, 42-48

4 Menggunak
an alat-alat 
ukur, alat 
peraga, alat 
hitung, dan 
piranti 
lunak 
komputer 
untuk 
meningkatk
an 
pembelajara
n fisika di 
kelas, 
laboratoriu
m, dan 
lapanngan

Alat dan 
bahan 
praktiku
m

Pengaturan
Memahami penggunaan 
alat dan bahan praktikum

Perencanaan

Melaukan pengadaan alat 
dan bahan praktikum

60
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Lampiran 2  
ANGKET UNTUK GURU

Petunjuk pengisian:
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti, apabila kurang jelas dapat 

ditanyakan pada observer.
2. Berilah tanda cek (V) pada kolom yang disediakan sesuai keadaan yang 

sebenarnya.
3. Isilah titik-titik yang tersedia bila diperlukan.

No Pertanyaan Ya Tidak
1. Adakah laboratorium IPA di sekolah Bapak/Ibu?
2. Jika ada, apakah setiap mata pelajaran IPA (fisika, kimia, biologi) ada 

laboratoriumnya sendiri-sendiri?
3. Jika tidak, apakah hanya ada satu laboratorium IPA untuk semua mata pelajaran?
4. Perlukah laboratorium Fisika bersebelahan/berdekatan dengan laboratorium IPA 

yang lain?
5. Perlukah ruangan berikut ini ada di laboratorium fisika

a. ruangan utama/ruang praktek
b. ruang penyimpanan/gudang
c. ruang persiapan
d. ruang gelap

6. Fasilitas umum yang ada di laboratorium
a. penerangan/listrik
b. ventilasi
c. air
d. bak cuci
e. jam dinding

7. Fasilias khusus yang ada di laboratorium
a. meja siswa
b. meja guru
c. meja demonstrasi
d. kursi siswa dan guru
e. papan tulis
f. almari alat
g. almari bahan
h. perlengkapan P3K
i. alat pemadaman kebakaran

8. Apakah laboratorium fisika mempunyai teknisi laboratorium sendiri?
9. Jika jawaban no. 8 ya, berapa orang?
10. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan 

praktikum sendiri?



62

No Pertanyaan Ya Tidak
11. Jika jawaban no. 10 tidak, apakah ada yang membantu?

Siapa?
a. Siswa
b. Laboran
c. …………

12. Apakah Bapak/Ibu guru menyusun tata tertib pemakaian laboratorium fisika?
13. Apakah tata tertib selalu dibacakan setiap praktikum?
14. Jika tidak, apakah tata tertib itu sudah ditempel dan dibacakan pada waktu 

pertama kali melakukan kegiatan praktikum?
15. Apakah ada jadwal pemakaian laboratorium fisika?
16. Apakah selalu mengadakan alat dan bahan jika ada alat yang rusak atau bahan 

habis?
17. Jika ya, tiap berapa lama?

a. tiap awal tahun ajaran baru
b. tiap satu semester sekali
c. jika habis langsung beli
d. …………………
e. …………………

18. Apakah alat dan bahan diatur sesuai dengan kelompoknya? (alat listrik, alat 
mekanik, dan lain-lain) 

19. Apakah laboratorium fisika mempunyai daftar alat dan bahan (katalog) untuk 
mempermudah pencarian alat dan bahan yang diperlukan?

20. Apakah Bapak/Ibu guru selalu memberi kode pada alat dan bahan yang ada di 
laboratorium fisika?

21. Apakah alat yang keluar masuk laboratorium fisika selalu dicatat?
22. Apakah setiap sebelum ataupun sesudah praktikum fasilitas umum yang ada 

selalu dicek terlebih dahulu? 
(listrik, gas, air)

23. Apakah alat dan bahan yang dipakai setelah praktikum diperiksa terlebih dahulu 
sebelum dikembalikan ke tempatnya?

24. Apakah selalu mengadakan koordinasi dengan Kepala Sekolah yang berkaitan 
dengan laboratorium fisika?

a. tiap awal semester
b. tiap akhir semester
c. …………….
d. …………….

25. Apakah setiap materi yang perlu kegiatan praktikum selalu dipraktekkan?
26. Yang perlu diperhatikan guru jika akan melaksanakan praktikum:

a. sarana dan prasarana
b. materi
c. rencana pembelajaran
d. kondisi siswa
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No Pertanyaan Ya Tidak
e. petunjuk praktikum
f. tujuan dalam praktikum
g. ………………….
h. ………………….

27. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menyampaikan tujuan praktikum?
28. Apakah Bapak/Ibu selalu menyusun petunjuk praktikum untuk siswa?
29. Apakah Bapak/Ibu selalu memberi petunjuk praktikum untuk siswa?
30. Jika jawaban no. 29 tidak, apakah praktikum berdasarkan buku pegangan/LKS 

fisika?
31. Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang harus ada pada petunjuk praktikum?

a. Tujuan
b. landasan teori
c. cara kerja
d. alat dan bahan
e. hasil pengamatan
f. daftar pertanyaan
g. kesimpulan 
h. ……………
i. ……………

32. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menyusun lembar pengamatan praktikum?
33. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menambah ketrampilan dalam pelaksanaan 

kegiatan praktikum?
34. Jika jawaban no. 33 ya, melalui apa saja:

a. seminar/pelatihan
b. tanya pada teman sejawat
c. studi banding ke sekolah lain
d. membaca buku
e. belajar sendiri
f. ……………..
g. ……………..

35. Apakah Bapak/Ibu guru merasa kesulitan dalam menambah ketrampilan tersebut?
36. Apakah Bapak/Ibu guru pernah mengikuti pelatihan/seminar yang berkaitan

dengan metode pembelajaran fisika, yang di dalamnya berisi kegiatan praktikum?
37. Jika jawaban no. 39 ya, apakah berisi tentang metode pembelajarn yang baru? 

Sebutkan!
a. …………….
b. …………….
c. …………….

38. Apakah Bapak/Ibu guru selalu mempelajari petunjuk praktikum terlebih dahulu 
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No Pertanyaan Ya Tidak
sebelum praktikum?

39. Apakah Bapak/Ibu guru selalu mencoba kegiatan praktikum yang akan dilakukan 
terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya?

40. Apakah Bapak/Ibu guru berusaha untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa 
sebelum praktikum?

41. Jika jawaban no. 40 ya, bagaimana caranya?
a. pre tes
b. lisan pada saat praktikum
c. …………….
d. …………….
e. …………….

42. Apakah siswa selalu membuat laporan praktikum?
43. Apakah siswa selalu dalam bentuk kelompok praktikum?
44. Jika jawaban no. 43 ya, tiap kelompoknya ada berapa orang?

a. lebih dari 7 orang
b. 5-7 orang
c. 4 orang
d. kurang dari 4 orang

45. Apakah Bapak/Ibu selalu mengawasi kegiatan praktikum sampai selesai?
46. Apakah hasil kegiatan praktikum selalu dibahas?
47. Apakah siswa selalu berminat tiap ada kegiatan praktikum?
48
.

Apakah siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan penelitian selain kegiatan 
praktikum?
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Lampiran 3
            DAFTAR KODE SEKOLAH

NO SEKOLAH KODE

1 SMA N 1 TEMANGGUNG S-01

2 SMA N 2 TEMANGGUNG S-02

3 SMA PGRI TEMANGGUNG S-03

4 MAN PARAKAN TEMANGGUNG S-04

5 SMA MUHAMMADIYAH S-05

6 SMA JENDRAL SOEDIRMAN S-06

7 MA AL MU'MIN S-07

8 MA ASSALAM S-08

9 SMA BHAKTI KARYA S-09
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HASIL DAN ANALISIS ANGKET GURU
Kode Penataan Ruang Laboratorium Fisika Akreditasi A

∑ %
Rata-
rataSekolah

1 2 3 4
5 6 7

a b c d a b c d e a b c d e f g h i

S-01 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 95,45%

86,36%
S-02 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 95,45%

S-03 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 90,91%

S-04 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 86,36%

S-05 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 63,64%

Kode Penataan Ruang Laboratorium Fisika Akreditsi B

∑ %

Rata-
rataSekolah

1 2 3 4

5 6 7

a b c d a b c d e a b c d e f g h i

S-06 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 12 54,55% 72,73%

S-07 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 16 72,73%

S-08 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 81,82%

S-09 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 81,82%
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Kode
Administrasi Laboratorium Fisika Akreditasi A

∑ %

Pengamanan, 
perawatan

∑ %Sekolah
dan 

pengawasan

8 9 10 11 12 13 14 15 16
17

18 19 20 21 22 23
a b c

S-01 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 11 73,33% 1 1 1 3 100,00%
S-02 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 73,33% 1 1 1 3 100,00%
S-03 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 40,00% 0 0 1 1 33,33%
S-04 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 53,33% 1 1 1 3 100,00%
S-05 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10 66,67% 1 1 0 2 66,67%

Kode
Administrasi Laboratorium Fisika Akreditasi B

∑ %

Pengamanan, 
perawatan

∑ %Sekolah
dan 

pengawasan

8 9 10 11 12 13 14 15 16
17

18 19 20 21 22 23
a b c

S-06 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 20,00% 0 1 1 2 66,67%
S-07 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 33,33% 0 0 0 0 0,00%
S-08 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 46,67% 0 1 0 1 33,33%
S-09 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 8 53,33% 1 1 1 3 100,00%
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Kode Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium Akreditasi A

Sekolah
24 25

26
27 28 29 30

31
32 33

34
35 36 37 38 39 40 41

a
b c d e f a b c d e f g A b c d e

S-01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S-02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
S-03 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
S-04 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
S-05 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Kode Total

Sekolah
42 43

44
45 46 47 48 ∑ %

a
b c d

S-01 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 70 84,34%
S-02 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 66 79,52%
S-03 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 53 63,86%
S-04 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 54 65,06%
S-05 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 45 54,22%
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Kode Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium akreditasi B

Sekolah
24 25

26
27 28 29 30

31
32 33

34
35 36 37 38 39 40 41

a b c d e f a b c d e f g A b c d e
S-06 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
S-07 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
S-08 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
S-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

Kode Total
Sekolah

42 43
44

45 46 47 48 ∑ %
a b c d

S-06 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 44 53,01%
S-07 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 44 53,01%
S-08 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 60 72,29%
S-09 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 57 68,67%
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Lampiran 5

Nama  Siswa        :

Kelas                     :

ANGKET  UNTUK  SISWA

Jawablah  pertanyaan  berikut  ini sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  !

1. Apakah sekolah Anda  mempunyai  laboratorium  IPA  ?

a. Ya b. Tidak

2. Jika  ya,apakah  laboratorium  IPA  tersebut  terpisah-pisah satu  sama  

lain(Fisika,Kimia,biologi)?

a. Ya b. Tidak

3. Apakah  Anda  pernah  masuk  kedalam  laboratorium  Fisika (IPA)?

a. Ya b. Tidak

4. Apakah  Anda  pernah  praktikum  kimia?

a. Ya b. Tidak

5. Jika  Ya,apakah kegiatan  pratikum  dilaksanakan di dalam laboratorium fisika?

a. Ya b. Tidak

6. Jika jawaban no 5 ya,berapa kali anda pernah praktikum?

# kelas X             =…………………………..kali

# kelas XI IPA     =…………………………..kali

# kelas XII IPA    =…………………………..kali

7. Jika jawaban no 5,dimana kegiatan praktikum fisika dilaksanakan?

a. Di ruang kelas b. Di halaman sekolah

8. Apakah Bapak/Ibu guru membacakan tata tertib pemakaian laboratium setiap ada 

kegiatan praktikum ?

a. Ya b. Tidak

9. Apakah Bapak/Ibu guru selalu menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum ?

a. Ya b. Tidak

10. Apakah ada petunjuk khusus untuk  pelaksanaan praktikum ?

a. Ya b. Tidak

11. Jika jawaban no 10 tidak, apakah kegiatan praktikum berdasarkan buku pegangan 

siswa/LKS ?
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a. Ya b. Tidak

12. Apakah Bapak/Ibu guru menjelaskan terlebih dahulu kegiatan praktikum yang akan

dilaksanakan?

a. Ya b. Tidak

13. Apakah Anda selalu membuat laporan hasil praktikum setiap kali kegiatan praktikum 

selesai dilaksanakan ?

a. Ya b. Tidak

14. Jika jawaban no 13 ya, apakah berupa laporan sementara ?

a. Ya b. Tidak

15. Jika jawaban no 14 Ya, apakah siswa juga harus membuat laporan hasil praktikum 

untuk dikumpulkan pada hari tertentu yang telah disepakati bersama ?

a. Ya b. Tidak

16. Apakah  Bapak/Ibu  guru  selalu  mendampingi  selama  kegiatan  praktikum  

berlangsung?

a. Ya b. Tidak

17. Apakah  siswa harus  selalu  memakai  jas  praktikum  selama  kegiatan  praktikum 

berlangsung?

a. Ya b. Tidak

18. Apakah Bapak/Ibu  guru  membahas/mendiskusikan  hasil  kegiatan  pratikum  

berlangsung?

a. Ya b. Tidak

19. Apakah  ada  tes  selama  kegiatan  pratikum?

a. Ya b. Tidak

20. Jika,ya  tesnya berupa apa?

a. Pos tes/Pre tes b. Lisan saat praktikum

21. Apakah anda mengetahui semua alat dan bahan yang akan digunakan selama kegiatan 

praktikum?

a. Ya b. Tidak

22. waban no. 21 tidak, apakah anda berusaha bertanya pada Bapak/Ibu guru?

a. Ya b. Tidak
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