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ABSTRAK
Rahayu, Kibtiyah, Sri. 2015. Kesiapan Laboratorium Kimia Dalam Mendukung
Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMA Negeri Se-Kabupaten Jepara. Skripsi,
Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Murbangun Nuswowati, M. Si dan
Pembimbing Pendamping Drs. Kasmui, M.Si
Kata kunci: Kesiapan, laboratorium, kurikulum 2013
Laboratorium merupakan salah satu tempat penunjang dalam proses belajar
yang sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata pada peserta didik
sebagai salah satu faktor pendukung pembelajaran kimia. Berdasarkan hasil
observasi awal yang sudah dilakukan peneliti pada bulan Januari tahun 2015
ternyata tidak semua memanfaatkan laboratorium kimia secara maksimal dalam
proses pembelajaran. Laboratorium yang baik perlu disediakan sehingga
pembelajaran yang memerlukan laboratorium dalam kurikulum 2013 ini dapat
berjalan dengan optimal. Permasalahan yang diteliti yaitu apakah laboratorium
kimia di SMA Negeri se-kabupaten Jepara siap dalam mendukung pelaksanaan
kurikulum 2013. Penelitian tentang analisis kesiapan laboratorium kimia ini
merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan
laboratorium kimia di SMA Negeri se-kabupaten Jepara dalam mendukung
pelaksanaan kurikulum 2013. Subyek dalam penelitian ini meliputi seluruh SMA
Negeri di Kabupaten Jepara yang pada tahun ajaran 2014/ 2015 menggunakan
kurikulum 2013, yaitu SMA N 1 Pecangaan (S-01), SMA N 1 Tahunan (S-02),
SMA N 1 Jepara (S-03) dan SMA N 1 Bangsri (S-04). Fokus penelitian ini adalah
kesiapan laboratorium kimia dengan indikator kesiapan laboratoriun yang
meliputi: desain ruang, administrasi, pengelolaan penyelengaraan serta
kelengkapan alat dan bahan praktikum. Data penelitian diperoleh dari hasil
observasi, angket dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada sekolah 01-04
menunjukkan bahwa tiga sekolah dalam kategori siap dan satu sekolah dalam
kategori kurang siap dengan persentase kesiapan laboratorium masing-masing
sebesar 61,08%; 62,92%; 78,38% dan 64,91%.
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ABSTRACT

Rahayu, Kibtiyah, Sri. 2015. Chemical Laboratory Readiness to Support
Implementation of Curriculum 2013 in SMA Se-district of Jepara. Thesis,
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, State
University of Semarang. Main Supervisor Dr. Murbangun Nuswowati, M. Si and
Supervising Companion Drs. Kasmui, M.Si
Keywords: Readiness, laboratories, curriculum 2013
Laboratory is one of the support in the learning process that is required
to give the students a real experience as one of the contributing factors of learning
chemistry. Based on the results of preliminary observations that have been
conducted by researchers in January 2015 was not all optimally utilize the
chemical laboratory in the learning process. Good laboratory needs to be provided
so that learning requires a laboratory in 2013 curriculum can run optimally. The
problem under study is whether the chemical laboratory in SMA throughout
Jepara district is ready to support the implementation of the curriculum, 2013. This
research aims to determine the extent of the readiness of the chemical laboratory in
SMA throughout Jepara district in supporting the implementation of the
curriculum, 2013. This research on analytical chemistry laboratory preparedness is
a descriptive study thataims to determine the extent of the readiness of the chemical
laboratory in SMA throughout Jepara district in supporting the implementation of the
2013 curriculum. The subjects in this researchers are all of the SMA throughout Jepara
district that in teaching year of 2014/ 2015 use 2013 curriculum, that is SMA N 1
Pecangaan, SMA N 1 Tahunan, SMA N 1 Jepara and SMA N 1 Bangsri. Focus of this
reseerchers is the readiness of the chemical laboratory with the readiness indicators are
design space, administration, management and organization of appropriate equipment and
materials laboratory. Data were obtained from the results of observations, questionnaires
and interviews. Data were analyzed by descriptive quantitatively. Data in the form of
subsequen figures described by descriptive alalysis percentage. The result of this
reserches that doing at school 01-04 shows that three schools in the category of ready and
one school in the category of less ready with the respective percentage of readiness are
61.08 %; 62.92%; 78.38% and 64.91%.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa dan meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusia
indonesia, dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang
pendidikan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya dengan
dikeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan yang sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan umum Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI khususnya yang berkenaan dengan pendidikan
sekolah menengan (SMA) diarahkan pada peningkatan mutu melalui peningkatan
proses pembelajaran di kelas yang dituangkan dalam Permendikbud No. 65 tahun
2013

tentang Standar

Proses

Pendidikan Dasar

dan

Menengah

serta

Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013,
menuntut penyediaan sumber belajar, penyediaan alat dan sarana pembelajaran
yang memadai.
Implementasi dari Permendibud No. 65 tentang Standar Proses dimaksud
dimana peran guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan sangat
penting. Menurut Sardiman dalam Darsana (2014), guru dikatakan tidak saja
semata-mata sebagai pengajar (transfer of knowledge), tetapi juga sebagai
pendidik (transfer of value) dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan

1

2

penghargaan dan menuntun peserta didik dalam belajar. Dalam tahapan proses
pembelajaran sesuai Permendikbud No. 65 diatas terdapat pelaksanaan kegiatan
inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KI dan KD yang
dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti ini menggunakan
model dan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran melalui pendekatan scientific learning (pembelajaran saintifik) yaitu
mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan.
Untuk tercapainya proses pembelajaran berbasis saintifik tersebut, maka
setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis
pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib
memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kesararja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi
daya dan jasa, ruang UKS, gudang, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat
bermain, ruang konseling,

dan tempat/ ruang lain yang diperlukan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Permendikbud
No. 24 tahun 2007).
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Laboratorium merupakan salah satu tempat penunjang dalam proses belajar
yang sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata pada peserta didik
sebagai salah satu faktor pendukung pembelajaran kimia. Laboratorium
merupakan tempat dimana siswa dapat melaksanakan kegiatan praktikum yang
berperan penting dalam meningkatkan keterampilan proses, baik keterampilan
psikomotorik, kognitif, maupun afektif (Widiyanti & Saptorini, 2014).
Laboratorium juga berperan dalam dalam meningkatkan pemahaman konsep,
meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa, serta kemampuan menganalisis
suatu permasalahan dalam pelajaran kimia (Menderes, 2009). Keberadaan
laboratorium kimia di sekolah menengah sudah merupakan suatu keharusan pada
pendidikan sains modern. Penggunaan laboratorium kimia dalam pembelajaran
akan memberikan pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar
mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah serta akan
memberikan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui
percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan,
mengolah, dan menafsirkan data, menyusun laporan, serta mengkomunikasikan
hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Oleh karena itu, diperlukan adanya
penyediaan alat dan bahan praktikum dan pengelolaan laboratorium yang baik,
agar pelaksanaan pembelajaran kimia dapat berjalan secara maksimal.
Pengelolaan laboratorium secara efektif merupakan salah satu prasyarat
dalam pembelajaran kimia. Efektivitas pengelolaan laboratorium dipengaruhi oleh
banyak faktor, diantaranya adalah ketersediaan fasilitas baik secara kuantitas
maupun kualitasnya dan kompetensi pengelola laboratorium. Efektivitas standar
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laboratorium perlu diketahui karena ketersediaan sarana dan prasarana
laboratorium dari segi kuantitas dan kualitas berdampak pada keberhasilan
pembelajaran kimia (Samiasih, 2013). Dalam hal ini kesiapan laboratorium kimia
sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar
yang optimal.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan sulitnya siswa memperoleh hasil
belajar yang baik pada mata pelajaran kimia antara lain, ilmu kimia banyak
memiliki konsep-konsep yang abstrak, sehingga kimia cenderung tidak disukai
dan sulit dipahami, kurangnya pelaksanaan praktikum kimia khususnya di SMA,
ketidaksesuaian penuntun praktikum dengan kebutuhan siswa dan keberadaan
laboratorium sekolah, kurangnya keberadaan alat dan bahan praktikum di
laboratorium sekolah, kurangnya keterampilan guru dalam mengatasi keterbatasan
alat dan bahan, tidak tersedianya petugas laboratorium yang memiliki kualifikasi
pendidikan laboran, tidak adanya perhatian pemerintah terhadap MGMP untuk
mendorong

melaksanakan

pelatihan

pemanfaatan

laboratorium

dalam

pembelajaran.
Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2013, di Kabupaten Jepara terdapat 23
SMA baik negeri maupun swasta, dengan rincian 10 SMA negeri dan 13 SMA
swasta. Dari 10 SMA Negeri tersebut, 4 SMA terdaftar menggunakan kurikulum
2013 dan 6 SMA lainnya kembali menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ternyata tidak semua
memanfaatkan laboratorium kimia secara maksimal dalam proses pembelajaran.
Laboratorium yang baik perlu disediakan sehingga pembelajaran yang
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memerlukan laboratorium dalam kurikulum 2013 ini dapat berjalan dengan
maksimal. Mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, maka peneliti tertarik
untuk mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul “KESIAPAN
LABORATORIUM

KIMIA

DALAM

MENDUKUNG

PELAKSANAAN

KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI SE KABUPATEN JEPARA”.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kesiapan
laboratorium kimia di SMA Negeri se-kabupaten Jepara dalam mendukung
pelaksanaan kurikulum 2013?

1.3 Batasan Masalah
Agar kajian ini lebih terarah, maka penulis membatasi masalah hanya pada :
1.3.1

Objek penelitian dalam penelitian ini hanya terbatas pada SMA Negeri se
Kabupaten Jepara;

1.3.2

Sekolah yang diteliti hanya SMA yang menggunakan kurikulum 2013
pada semester genap tahun ajaran 2014/ 2015;

1.3.3

Indikator kesiapan laboratorium yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah desain ruang laboratorium kimia, administrasi laboratorium kimia,
pengelolaan penyelenggaraan, serta alat dan bahan praktikum;

1.3.4

Nilai kesiapan laboratorium diperoleh dari hasil observasi dan angket yang
digunakan sebagai data utama, sedangkan data pembanding menggunakan
angket dan wawancara baik untuk guru maupun untuk siswa.
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1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan laboratorium kimia di
SMA Negeri se-kabupaten Jepara dalam mendukung pelaksanaan kurikulum
2013.

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
1.5.1

Bagi guru dan siswa, dapat digunakan menambah wawasan guru tentang
alat dan bahan praktikum serta guru dapat memperkenalkan alat dan bahan
tersebut

kepada

siswa,

memacu

dan

memotivasi

guru

untuk

mengefektifkan serta mempertinggi frekuensi penggunaan laboratorium
dalam pembelajaran.
1.5.2

Bagi sekolah, meningkatkan dukungan sekolah dalam upaya pengadaan
sarana dan prasarana pembelajaran yang tepat, sehingga potensi yang
dimiliki oleh siswa dapat ditingkatkan secara optimal.

1.5.3

Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan pada pemerintah melalui
Dinas Pedidikan dalam menyusun kebijakan terhadap peningkatan mutu
pendidikan yang berkelanjutan.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Mata Pelajaran Kimia
2.1.1 Pengertian Mata Pelajaran Kimia
Ilmu kimia 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
kimia di SMA mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi komposisi,
struktur dan sifat, transformasi, dinamika dan energetika zat yang melibatkan
keterampilan dan penalaran. Ilmu kimia merupakan produk (pengetahuan kimia
yang berupa fakta, teori, prinsip, hukum) temuan saintis dan proses (kerja ilmiah).
Oleh sebab itu, dalam penilaian dan pembelajaran kimia harus memperhatikan
karakteristik ilmu kimia sebagai produk dan proses (Balitbang, 2003: 7)
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Mempelajarai Mata Pelajaran Kimia
Menurut Balitbang (2003: 7) mata pelajaran kimia di SMA & MA berfungsi
dan 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; ulet dan tidak cepat putus asa; kritis terhadap pernyataan
ilmiah dan dapat bekerjasama dengan orang lain;
(3) Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui
percobaan atau eksperimen;
(4) Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan
juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan;
(5) Memahami

konsep-konsep

kimia

dan

saling

keterkaitannya

dan

penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan
teknologi.
2.1.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Kimia
Ruang lingkup kimia mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai
yang dirumuskan dalam kompetensi kimia yang harus dimiliki siswa Menurut
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang
kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas/madrasah aliyah,
secara garis besar materi pokok kimia di SMA dan MA adalah sebagai berikut :
Kelas X : Hakekat ilmu kimia, struktur atom, ikatan kimia, larutan elekrolit dan
non elektrolit, reaksi reduksi oksidasi dan stoikiometri.
Kelas XI : Hidrokarbon, minyak bumi, termokimia, laju reaksi, kesetimbangan
kimia, larutan asam basa dan koloid
Kelas XII : Sifat koligatif larutan, reaksi redoks dan elektrokimia, keragaman sifat
unsur, senyawa organik dan reaksinya dan senyawa makromolekul
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Dari beberapa materi pokok tersebut, ada beberapa materi yang membutuhkan
praktikum dalam pelaksanaanya. Antara lain : hakekat ilmu kimia, larutan
elektrolit dan non elektrolit, stoikiometri, hidrokarbon, termokimia, laju reaksi,
kesetimbangan kimia, asam basa, koloid, sifat koligatif larutan, elektrokimia, sifat
unsur, senyawa organik dan makromolekul.
2.1.4 Pembelajaran Kimia
Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antar peserta didik,
antara peserta didik dengan tenaga pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi
dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara
pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga dan masyarakat (Permendikbud
No 103 Tahun 2014).
Selain itu pembelajaran juga diartikan sebagai usaha pendidik membentuk
tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi
hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku peserta didik. Pembelajaran
berorientasi pada bagaimana peserta didik berperilaku, memberikan makna bahwa
pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat yang selanjutnya
dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam jangka waktu yang panjang (Rifa’i
& Catharina, 2011: 192).
Dari pengertian tersebut, maka pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu
proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan lingkungannya dalam
rangka mengembangkan potensi peserta didik. Dalam pembelajaran kimia bukan
hanya berupa pemindahan ilmu tetapi juga mencakup upaya pemupukan
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kemampuan siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Oleh karena itu, dalam
proses pembelajaran

kimia perlu diberikan

pengarahan,

mereka

harus

membiasakan diri untuk mendengar, melihat dan mencatat dalam waktu yang
sama.
2.1.5 Peranan Laboratorium Kimia
Media pembelajaran juga memiliki peran dalam memberikan pengalaman
belajar pada siswa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi dasar dari disiplin
ilmu kimia. Laboratorium kimia sebagai salah satu media pembelajaran dapat
memberikan pengalaman belajar langsung secara nyata kepada siswa dengan
serangkaian kegiatan praktikum yang dilakukan, sehingga siswa tidak hanya
membayangkan suatu proses yang sedang terjadi namun siswa dapat
mengalaminya secara nyata sehingga materi yang disampaikan dapat diserap
secara lebih maksimal. Berikut merupakan gambar tentang kerucut pengalaman
belajar yang dapat menggambarkan presentase kita dalam mengingat pada
berbagai proses.

Gambar 2.1 Bagan Kerucut Pengalaman Belajar (Depdiknas 2002)
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Berdasarkan bagan kerucut pengalaman belajar tersebut diatas, dapat kita
lihat bahwa kita belajar hanya 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang
kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita dengar dan lihat,
70% dari apa yang kita katakan dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan.
Pada bagan yang paling tinggi yaitu dengan katakan dan lakukan salah satu
pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu dengan praktikum. Dengan adanya
praktikum pebelajaran kimia akan terasa lebih efektif karena melibatkan audio
dan visual serta kita dapat melakukannya.

2.2 Kurikulum 2013
2.2.1 Pengertian Kurikulum 2013
Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor

69 tahun

2013 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional yang
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah, dan peserta didik.
Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught
curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan
pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar
langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang,
karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung
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individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar
seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.
Pengembangan kurikulum 2013 yang beragam mengacu pada standar
nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.
2.2.2 Tujuan Kurikulum 2013
Menurut Permendikbud No. 69 tahun 2013, Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia.
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum 2013
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013,
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai
berikut:
(1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat
pada peserta didik;
(2) Pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif;
(3) Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring;
(4) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif;
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(5) Pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
(6) Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat
multimedia;
(7) Pola pembelajaran berbasis masalah menjadi kebutuhan pelanggan dengan
memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki tiap peserta didik;
(8) Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal menjadi pembelajaran ilmu
pengetahuan jamak; dan
(9) Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.
2.2.4 Komponen Kurikulum 2013
2.2.4.1 Struktur dan Muatan Kurikulum 2013
Struktur Kurikulum dan muatan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan
menengah atas/madrasah aliyah terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib dan
kelompok mata pelajaran peminatan yang terdiri atas Matematika dan Ilmu Alam,
Ilmu-ilmu Sosial, dan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya. Khusus untuk MA, selain
pilihan ketiga kelompok peminatan tersebut, dapat ditambah dengan peminatan
lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama.
2.2.4.1.1

Kelompok mata pelajaran wajib

Kelompok Mata pelajaran Wajib merupakan bagian dari pendidikan umum
yaitu pendidikan bagi semua warga negara yang bertujuan memberikan
pengetahuan tentang bangsa dan kemampuan penting untuk mengembangkan
kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa. Struktur kelompok mata
pelajaran wajib dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah
adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Mata pelajaran Wajib Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah
MATA PELAJARAN

Kelompok A (Wajib)
1
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
3
Bahasa Indonesia
4
Matematika
5
Sejarah Indonesia
6
Bahasa Inggris
Kelompok B (Wajib)
7
Seni Budaya
8
Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan
Kesehatan
9
Prakarya dan Kewirausahaan
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per
minggu
Kelompok C (Peminatan)
Mata Pelajaran Peminatan Akademik
Mata Pelajaran Lintas Kelompok Peminatan
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU

2.2.4.1.2

ALOKASI WAKTU
PER MINGGU
X
XI
XII
3
2

3
2

3
2

4
4
2
2

4
4
2
2

4
4
2
2

2
3

2
3

2
3

2
24

2
24

2
24

12
6
42

16
4
44

16
4
44

Kelompok mata pelajaran peminatan

Kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan memberikan kesempatan
kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata
pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi dan untuk
mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu.

15

Tabel 2.2 Mata pelajaran Peminatan Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah
MATA PELAJARAN
X
24

Kelompok A dan B (Wajib)
Kelompok C (Peminatan)
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
I
1
Matematika
3
2
Biologi
3
3
Fisika
3
4
Kimia
3
Peminatan Ilmu Sosial
II
1
Geografi
3
2
Sejarah
3
3
Sosiologi
3
4
Ekonomi
3
Peminatan Ilmu Bahasa dn Budaya
III
1
Bahasa dan Sastra Indonesia
3
2
Bahasa dan Sastra Inggris
3
3
Bahasa Asing Lain (Arab, Mndarin,
3
Jepang, Korea, Jerman, Perancis)
4
Antropologi
3
Mata Pelajaran Pilihan
Pilihan Lintas Kelompok Peminatan
6
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu
68
Jumlah Jam Pelajaran Yang ditempuh per minggu 42

Kelas
XI
24

XII
24

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4

4
4
4

4

4

4
72
44

4
72
44

2.2.4.2 Beban Belajar
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta
didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Beban
belajar di Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam
pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu kelas X adalah 42 jam
pembelajaran. Beban belajar satu minggu kelas XI dan XII adalah 44 jam
pembelajaran, dengan durasi 45 menit setiap satu jam pembelajaran. Sedangkan
untuk mata pelajaran kimia, beban belajar kelas X adalah 3 jam per minggu, dan
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untuk kelas XI, XII adalah 4 jam per minggu. Jumlah jam ini sudah termasuk
dalam praktikum untuk setiap materi yang memerlukan praktikum. Jumlah jam
tersebut sangat minim dibandingkan dengan jumlah materi yang harus
diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karena itu,setiap satuan
pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan
kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan
faktor lain yang dianggap penting (Permendikbud No. 69 Tahun 2013).

2.3 Laboratorium
2.3.1 Pengertian Laboratorium
Semua laboratorium diartikan sebagai sebuah gedung atau kamar tempat
orang melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah. Suatu laboratorium kimia
merupakan suatu kamar kerja bagi seorang ahli kimia, khusus untuk kegiatan
eksperimen ilmiah, atau untuk menguji atau menganalisis obat-obatan, zat kimia,
bahan peledak, dan sebagainya. Secara luas, laboratorium merupakan suatu
tempat yang digunakan orang untuk mempersiapkan sesuatu untuk melakukan
suatu kegiatan (Khakimah, 2008: 8).
Menurut Santosa (2009: 29), laboratorium adalah suatu tempat untuk
melakukan kegiatan praktikum, penelitian, teknologi baru yang menunjang proses
belajar dan mengajar maupun untuk pelayanan pada masyarakat. Laboratorium
dalam dunia pendidikan merupakan tempat proses belajar mengajar melalui
metode demonstrasi atau praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar
dimana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi
gejala-gejala yang ditimbulkan secara langsung. Dalam melakukan kegiatan
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praktikum, siswa dapat melakukan bekerja secara individual maupun secara
berkelompok.
Laboratorium juga diartikan sebagai suatu tempat di mana guru dan siswa
melakukan kegiatan percobaan atau penelitian, sehingga laboratorium tidak selalu
berarti gedung laboratorium tetapi dapat

berupa kebun, lapangan dan lain-

lainyang dipakai untuk kegiatan tersebut. Di samping itu ruangan kelas biasa atau
ruangan lain dapat diubah menjadi ruangan laboratorium setelah mengalami
penataan sedemikian rupa (Kancono, 2010: 2).
2.3.2 Fungsi Laboratorium
Menurut Subiyanto (1990) fungsi laboratorium meliputi beberapa hal :
(1) Dapat “melahirkan” berbagai macam masalah untuk dapat (atau tidak dapat)
dipecahkan oleh para siswa atau guru;
(2) Merupakan tempat yang baik bagi para siswa untuk berusaha memecahkan
masalah baik yang dijumpai di dalam laboratorium itu sendiri, di dalam kelas
atau dimana saja;
(3) Merupakan tempat melakukan eksperimen, latihan dan demonstrasi;
(4) Dapat menyebabkan timbulnya pengertian atau kesadaran para siswa akan
peranan ilmu di masyarakat;
(5) Dapat merintis perkembangan sikap dan kebiasaan yang baik, serta
ketrampilan yang bermanfaat;
(6) Memberi peluang kepada siswa untuk bekerja dengan alat-alat dan bahanbahan tertentu, bekeja sama dengan kawan-kawan dan menikmati kepuasan
atau hasil-hasil yang dapat dicapai.
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Menurut Winaputra (1993: 246-247) fungsi laboratorium meliputi :
(1) Tempat untuk memecahkan masalah;
(2) Tempat timbulnya masalah;
(3) Tempat untuk memperdalam pengertian suatu fakta;
(4) Tempat untuk memperoleh gejala benda ataupun peristiwa baik secara
langsung maupun tidak langsung;
(5) Tempat dimana subjek belajar memperoleh data tangan pertama;
(6) Tempat pembentukan struktur kognitif yang menyangkut jenjang mengingat,
memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi;
(7) Tempat pembentukan sikap ilmiah yang meliputi objektif, jujur, cermat,
kritis, terbuka dan toleran;
(8) Tempat

pengembangan

nilai-nilai

meliputi

nilai

kepemimpinan,

tanggungjawab, dan stabilitas emosional; dan
(9) Tempat untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan.
Berdasarkan data diatas, maka fungsi laboratorium dapat disimpulkan yaitu
sebagai pelaksanaan didaktik pendidikan yang berfungsi memberikan peningkatan
pengetahuan, keterampilan yang bermanfaat dan pembentukan sikap ilmiah yang
meliputi objektif, jujur, cermat, kritis, terbuka dan toleran.
2.3.3 Pengelolaan Laboratorium Kimia
Pengelolaan laboratorium kimia menurut Santosa (2009: 21) ditinjau dari
beberapa hal, antara lain:
(1) Desain, Perlengkapan, Dan Tata Ruang Laboratorium
A. Letak Laboratorium
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a. Letak terhadap lingkungan
(1)

Tidak terletak di arah angin, menghindari terjadinya pencemaran udara

(2)

Jarak dengan sumber air cukup jauh, untuk menghindari pencemaran air

(3)

Memiliki saluran pembuangan sendiri, untuk menghindari pencemaran
sumber air penduduk disekitarnya

(4)

Letak laboratorium cukup jauh terhadap bangunan yang lain, untuk
memberikan ventilasi dan penerangan alami yang optimal

(5)

Letak laboratorium mudah dikontrol dalam kompleks sekolah guna
menjaga keamanan dari pencurian, kebakaran dan lain-lain

b. Letak laboratorium terhadap laboratorium lain
Letak laboratorium-laboratorium IPA akan lebih menguntungkan apabila
saling berdekatan atau dalam satu daerah. Hal ini karena dapat mengurangi jarak
perpindahan siswa, guru maupun peralatan yang diperlukan.
B. Ruang Laboratorium
Laboratorium kimia memiliki ruangan-ruangan yang merupakan bagian dari
laboratorium yaitu ruang praktek dan ruang penunjang

untuk belajar kimia.

Ruangan-ruangan tersebut antara lain :
(1) Ruang untuk kegiatan belajar mengajar/ kegiatan praktikum
Ruang ini merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan praktikum. Luas
ruang ini minimal 2,5 m2 untuk setiap siswa. Ruang ini dapat berbentuk persegi
panjang, misalnya 9x12 m2. Laboratorium kimia menghendaki meja praktikum
siswa dipasang secara permanen, agar tidak mudah tergeser oleh singgungan
siswa saat sedang bekerja.
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(2) Ruang persiapan
Merupakan ruangan yang digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahanbahan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum.
(3) Ruang gudang
Ruang ini khusus untuk menyimpan alat-alat dan bahan-bahan yang jarang
digunakan. Untuk ruang ini diperlukan luas lantai 5x4 m2.
(4) Ruang gelap
Ruang gelap ialah ruang yang dapat digelapkan secara permanen. Ruangan ini
sangat berguna untuk melakukan percobaan yang harus menghindari sengatan
cahaya matahari.
(5) Ruang timbang
Ruang yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan yang akan digunakan
dalam praktikum atau percobaan. Biasanya dilengkapi dengan meja timbang yang
permanen.
(6) Ruang administrasi/ staf
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R. PERSIAPAN

9

GUDANG

3

5,5

2,5

R. PERSIAPAN

GUDANG

Gambar 2.2 Desain Ruangan Laboratorium Kimia (Lubis, 1993: 38)

Gambar 2.3 Desain Ruangan Laboratorium IPA (Santosa, 2009:119)
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(2) Pengaturan Penggunaan Laboratorium
(3) Keselamatan Di Laboratorium
Ada beberapa komponen yang erat hubungannya dengan keselamatan
pemakai laboratorium dan laboratorium itu sendiri, antara lain :
(1) Adanya air yang cukup;
(2) Instalasi gas dalam keadaan baik, kran-kran dapat ditutup dengan rapat;
(3) Instalasi listrik yang memenuhi syarat;
(4) Kotak P3K dengan isi yang lengkap;
(5) Alat pemadam api;
(6) Kotak berisi pasir serta sekopnya; dan
(7) Selimut anti api, baik dari tenunan fiberglass maupun asbes.
Menurut Arifin (2003: 190), tindakan pengelolaan atau pengorganisasian
laboratorium meliputi :
(1) Pembagian tugas
(2) Tata tertib
(3) Administrasi
Administrasi laboratorium ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang
keadaan fasilitas laboratorium, jenis dan jumlah kegiatan, kejadian-kejadian
penting, dll. Aspek-aspek yang perlu diadministrasikan dalam laboratorium antara
lain sebagai berikut :
(1) Pengadministrasian ruangan laboratorium
(2) Pengadministrasian fasilitas laboratorium
(3) Pengadministrasian alat dan bahan
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(4) Pengadministrasian ketenagaan
Struktur organisasi laboratorium sekolah menengah dapat dilihat pada gambar

Kepala Sekolah

Bagian Kurikulum

Koordinator lab.
Fisika

Guru Fisika

Penanggungjawab
Laboratorium

Koordinator
lab. Kimia

Guru Kimia

Teknisi /
Laboran

Koordinator
lab. Biologi

Guru Biologi

Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Laboratorium
Bagan struktur organisasi laboratorium diatas merupakan bagan struktur
organisasi laboratorium IPA yang mana kepala sekolah mengangkat penanggung
jawab laboratorium dari salah seorang guru IPA, selain itu bagian teknisi bertugas
membantu penyimpanan alat dan bahan sedangkan bagian menyiapkan bahanbahan/ alat-alat, pengecekan secara periodik, pemeliharaan dan penyimpanan alat
dan bahan. Sedangkan bagian kurikulum bertugas mengatur penjadwalan
pemakaian laboratorium IPA. Sedangkan bagian bawah langsung dari
penanggung jawab laboratorium yaitu koordinator laboratorium dari masingmasing mata pelajaran IPA.
Untuk kenyataan yang diperoleh di lapangan (SMA N 1 Jepara) terdapat
perbedaan pada struktur laboratorium IPA. Struktur organisasi laboratorium IPA
di SMA N 1 Jepara, bahwa dibawah kepala sekolah bukan wakil kepala sekolah
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bidang kurikulum, penanggung jawab laboratorium dan teknisi, tetapi kepala
sekolah, kepala laboratorium, pengelola, dan pembimbing praktikum. Untuk
koordinator laboratorium dan penanggunjawab laboratorium sama-sama diangkat
dari salah seorang guru IPA. Kemudian di bawah koordinator langsung yaitu guru
dari masing-masing mata pelajaran IPA, yang terakhir yaitu laboran dan teknisi.
Dari keempat SMA Negeri di Kabupaten Jepara yang menggunakan kurikulum
2013 (SMA N 1 Jepara, SMA N 1 Pecangaan, SMA N 1 Tahunan, SMA N 1
Bangsri) seluruhnya belum memiliki teknisi.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Laboratorium IPA (SMA N 1 Jepara)
(5) Pengadministrasian kegiatan laboratorium
Pengadministrasian kegiatan laboratorium meliputi waktu pelaksanaan
kegiatan, judul praktikum, pembimbing praktikum dan jumlah peserta.
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Sedangkan menurut Kancono (2010), pengelolaan laboratorium meliputi
beberapa aspek yaitu :
(1) Tata ruang laboratorium
(2) Penggunaan laboratorium
a.

Penjadwalan penggunaan laboratorium

b.

Penyediaan dan penyiapan alat dan bahan praktikum
Jenis alat dan jumlahnya perlu dipersiapkan sebanyak 1 set untuk setiap

percobaan. Jumlah masing-masing dilipatgandakan menurut banyaknya kelompok
per kelas jika praktikum dilakukan per kelompok. Persiapan/penyediaan bahan
praktikum harus diperhitungkan sesuai dengan perumusan sebagai berikut :

Keterangan :
JP

: Jumlah pereaksi/zat-zat yang akan direaksikan dalam gram atau mililiter

JK

: Jumlah kelompok praktikum dalam satu kelas

BK : Banyaknya kelas paralel yang akan melakukan praktikum
JZ

: Jumlah gram atau mililiter zat yang dibutuhkan untuk kali percobaan

FP

: Frekuensi pengulangan percobaan

25% : Persediaan alat dan bahan untuk percobaan yang gagal
c.

Pengelolaan kegiatan percobaan/ praktikum dan petunjuknya

d.

Administrasi penggunaan alat dan bahan
Untuk memudahkan pengecekan, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, dan

terutama pertanggungjawaban, semua fasilitas dan alat-alat/ bahan di laboratorium
harus diadministrasikan. Pengertian pengadministrasian disini adalah pencatatan
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nama alat/ bahan, jumlahnya, ukurannya, mereknya, nomor kodenya, dan tempat
penyimpanannya. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium ini
diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi:
1. Buku inventaris
2. Kartu stok
3. Kartu permintaan/ peminjaman alat/ bahan
4. Buku catatan harian
5. Kartu alat/ bahan yang rusak
6. Kartu reparasi
7. Format label
e.

Pengorganisasian pengelola laboratorium di sekolah

(3) Keselamatan kerja di laboratorium kimia
(4) Perawatan alat-alat kimia
Dalam pemeliharaan alat perlu diketahui sifat-sifat dasar alat, antara lain : zat
atau bahan dasar pembuatan, berat alat, kepekaan alat terhadap lingkungan,
pengaruh bahan kimia, pengaruh alat yang satu dengan alat yang lain, nilai/ harga
alat.
(5) Tata tertib praktikum
Dalam pelaksanaan pengelolaan laboratorium, ada beberapa petunjuk umum
dalam melakukan praktikum praktikum kimia, diantaranya :
(1)

Mencuci

alat

terlebih

dahulu

sebelum

digunakan.

Pencucian

menggunakan sabun atau deterjen dan air ledeng yang akhirnya dibilas
dengan aquadest;
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(2)

Mempelajari isi petunjuk praktikum sebelum melaksanakan praktikum;

(3)

Tiap percobaan dilakukan atas petunjuk asisten pembimbing. Praktikan
melaporkan hasil pengamatannya kepada asisten pembimbing dalam
bentuk laporan sementara, sedangkan laporan lengkapnya dikerjakan di
rumah (pada waktu lain); dan

(4)

Praktikan harus siap 15 menit sebelum kegiatan dimulai.

(6) Pengelolaan limbah
2.3.4 Anggaran Laboratorium
Yang dimaksud dengan anggaran disini adalah suatu proses yang meliputi
perencanaan sistematik untuk kegiatan laboratorium sains. Kegiatan oprasional
laboratorium sangat tergantung pada ketersediaan bahan dan peralatan. Menurut
Santosa (2009:16), sumber dana yang dapat diperoleh laboratorium untuk
memenuhi kebutuhan operasionalnya berasal dari: biaya dana SPP; anggaran
rutin; sponsor/ donator/ penyandang dana.
2.3.5 Perlengkapan Laboratorium Kimia
Di dalam laboratorium terdapat berbagai macam alat dan bahan serta
perlengkapan lainnya. Menurut Budiono (dalam Khakimah, 2008:9) secara
sederhana digolongkan sebagai berikut :
(1) Alat peraga pendidikan, misalnya instrument alat yang siap pakai (mikroskop,
pH meter), alat-alat gelas, buku-buku referensi dan sebagainya;
(2) Perabot: meja praktikum, meja demonstrasi, kursi, lemari,dan sebagainya;
(3) Perkakas yaitu alat yang digunakan untuk membuat alat lain, mereparasi alat
atau pertukangan, antara lain: gunting, martil;
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(4) Perlengkapan lain: alat pemadam kebakaran, perlengkapan P3K dan gas.
Berikut akan disajikan daftar sarana dan prasarana yang digunakan untuk
praktikum kimia sesuai dengan Permendiknas No. 24 Tahun 2007.
Tabel 2.3 Daftar Sarana Laboratorium Kimia
Nama Alat
I. Perabot
Kursi
Meja kerja
Meja demonstrasi
Meja persiapan
Lemari alat
Lemari bahan
Lemari asam
Bak cuci
2. Peralatan Pendidikan
Botol zat
Pipet tetes
Batang pengaduk
Gelas kimia
Labu erlenmeyer
Labu takar
Pipet volume
Corong
Mortal
Botol semprot
Gelas ukur
Buret + klem
Statif + klem
Kaca arloji

Nama Alat
Corong pisah
Alat destilasi
Neraca
pH meter
Centrifuge
Barometer
Termometer
Multimeter AC/ DC 10 kilo/ volt
Pembakar spirtus
Kaki tiga + kawat kasa
Stopwatch
Kalorimeter tekana tetap
Tabung reaksi
Rak tabung reaksi
Sikat tabung reaksi
Tabung centrifuge
Tabel periodik unsur
Model molekul
Petunjuk percobaan
3.Media pendidikan
Papan tulis
1. Bahan habis pakai (bahan-bahan)
2. Perlengkapan lain (jam, P3K)

2.4 Kesiapan
Menurut Armenakis (dalam Wiyono, 2008) definisi kesiapan (readiness)
adalah penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap
upaya perubahan. Menurut Clarke (1996) kesiapan dan penolakan terhadap
perubahan adalah hal yang berbeda namun merupakan konstruk yang
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berhubungan. Menurut Holt (2006) menyatakan definisi kesiapan untuk berubah
adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi
(contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan
diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan
terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk
berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu
atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional
untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang
bermaksud untuk mengubah status quo.
Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kesiapan adalah
kelengkapan atau jumlah alat-alat dan zat-zat kimia yang akan dipakai dalam
praktikum sesuai petunjuk praktikum yang ada dengan keberhasilan dalam
pelaksanaan kurikulum 2013. Sehingga kesiapan laboratorium dapat diartikan
sebagai kelengkapan sarana dan prasarana yang harus dimiliki suatu laboratorium
sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013.

2.5 Laboratorium Kimia di SMA Negeri di Kabupaten Jepara
Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2013, di Kabupaten Jepara terdapat 23
SMA baik negeri maupun swasta, dengan rincian 10 SMA negeri dan 13 SMA
swasta. Dari 10 SMA Negeri tersebut tidak semua menggunakan kurikulum 2013.
Ada 4 SMA yang pada semester genap ini menggunakan kurikulum 2013 yaitu
SMA N 1 Jepara, SMA N 1 Pecangaan, SMA N 1 Bangsri dan SMA N 1
Tahunan. Sedangkan 6 SMA Negeri lainnya kembali menggunakan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
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2.6 Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah/ madrasah,
bahwa seorang kepala laboratorium, teknisi laboratorium dan laboran haru
memiliki kualifikasi sebagai berikut :
2.6.1 Kepala Laboratorium Sekolah/ Madrasah
(1) Jalur guru
(1) Pendidikan minimal sarjana (S1)
(2) Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum
(3) Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/ madrasah dari
perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Jalur laboran/ teknisi
(1) Pendidikan minimal diploma tiga (D3)
(2) Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi
(3) Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/ madrasah dari
perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
2.6.2 Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah
(1) Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang relevan dengan peralatatan
laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan
oleh pemerintah.
(2) Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan
tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
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2.6.3 Laboran Sekolah/ Madrasah
(1) Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan

jenis

laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan
oleh pemerintah.
(2) Memiliki sertifikat laboran sekolah/madrasah dari perguruan tinggi yang
ditetapkan oleh pemerintah.

2.7 Kajian Penelitian Yang Relevan
Darsana (2014) telah melakukan penelitian mengenai Analisis Standar
Kebutuhan Laboratorium Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pada SMA
Negeri di Kabupaten Bangli. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai daya
dukung ketersediaan alat/ bahan laboratorium kimia, kebutuhan alat/ bahan
praktikum berdasarkan kurikulum 2013, efektifitas dari intensitas pemanfaatan
laboratorium terhadap capaian hasil belajar. Sumber data yang digunakan adalah
observasi, pencatatan dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis
secara deskriptif evaluatif dan penyimpulannya dideskripsikan secara kualitatif.
Rata-rata ketersediaan alat/ bahan adalah 81,2%. Identifikasi kebutuhan alat dan
bahan praktikum dengan rasio 62,61%, sehingga optimis kurikulum 2013
diimplementasikan.
Penelitian mengenai standar laboratorium juga telah dilakukan oleh Samiasih
(2013).

Penelitian

tentang

Analisis

Standar

Laboratorium

Kimia

dan

Efektifitasnya Terhadap Capaian Kompetensi Adaptif di SMK Negeri 2 Negara
ini bertujuan untuk menganalisis daya dukung fasilitas laboratorium, intensitas
penggunaan laboratorium dan penggunaan alat dan bahan serta penjabaran standar
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laboratorium. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah observasi,
pencatatan dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
diperolah data daya dukung fasilitas laboratorium yang sesuai standar meliputi
jenis ruang dan fasilitas umum 53% (kategori kurang), jumlah alat 45% (kategori
kurang), dan jumlah bahan kimia kategori kurang dengan presentase sebesar 48%.
Dengan demikian, pengelolaan labortorium dapat dikatakan dalam kategori
kurang optimal.
Indriyani

(2010)

pernah

melakukan

penelitian

mengenai

Kesiapan

Laboratorium Kimia Dalam Mendukung Pelaksanaan KTSP di SMA Negeri Se
Kabupaten Kendal. Dalam penelitin ini, peneliti mengambil sampel sejumlah 6
Sekolah yang memiliki laboratorium kimia baik yang terpisah dari laboratorium
IPA maupun yang menjadi satu dengan laboratorium IPA. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan laboratorium kimia di SMA
Negeri se Kabupaten Kendal dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1)
desain ruang laboratorium kimia, (2) administrasi laboratorium kimia, (3)
pengelolaan penyelenggaraan, (4) alat dan bahan praktikum. Hasil dari penelitian
ini menyimpulkan bahwa semua SMA Negeri di Kabupaten Kendal dalam
kategori sangat siap dengan presentase rata-rata 71,952%.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
3.1.1 Tempat Penelitian
Penelitian ini bertempat di seluruh SMA Negeri di Kabupaten Jepara yang
pada semester genap tahun ajaran 2014/ 2015 menggunakan kurikulum 2013,
yang meliputi SMA N 1 Jepara, SMA N 1 Pecangaan, SMA N 1 Bangsri dan
SMA N 1 Tahunan.
3.1.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2015. Dilakukan dalam
beberapa tahap sebagai berikut :
(1) Tahap persiapan meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal penelitian,
permohonan pembimbing dan permohonan survei ke sekolah yang
bersangkutan dilaksanakan pada bulan November-Januari 2014.
(2) Tahap pelaksanaan yaitu kegiatan yang dilaksanakan dilapangan, meliputi
kegiatan observasi, wawancara dan pengambilan data dilaksanakan pada
bulan Februari 2015.
(3) Tahap penyelesaian, meliputi analisis data, penyusunan laporan dan
konsultasi dengan pembimbing dilaksanakan dari bulan Maret – April 2015.

33

34

3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah kesiapan laboratorium kimia di SMA N seKabupaten Jepara dalam mendukung implementasi pelaksanaan kurikulum 2013
dengan indikator sebagai berikut :
(1) Desain ruang laboratorium kimia
(2) Administrasi laboratorium kimia
(3) Pengelolaan penyelenggaraan
(4) Alat dan bahan praktikum

3.3 Karakteristik
Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu bentuk penelitian
yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena
apa adanya. Dalam studi ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau
memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua
kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya (Sukmadinata, 2013: 18).
Dalam penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berbentuk
angka-angka, atau pendekatan kualitatif, penggambaran keadaan secara naratif
kualitatif. Arikunto (2010: 3) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi,
peristiwa, kegiatan, dan lain-lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan
penelitian. Penelitian deskriptif bukan hanya satu jenis kegiatan saja tetapi
sekurang-kurangnya ada lima jenis seperti yang dikemukakan Arikunto (2010: 3)
yaitu:
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3.3.1 Penelitian deskriptif murni
Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya
memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau
wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkelompokkan menurut sifat, jenis, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap
kemudian dibuat kesimpulan.
3.3.2 Penelitian korelasi atau penelitian hubungan
Penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk
mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan
perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada.
3.3.3 Penelitian komparasi
Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengadakan perbandingan kondisi
yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan,
dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik.
3.3.4 Penelitian penelusuran (Tracer Study)
Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui hal-hal yang
terjadi di masa lalu dan apa akibat masa lalu tersebut pada masa kini. Dengan kata
lain, sebetulnya peneliti ingin tahu tentang keefektifan kinerja masa lalu dan
dampaknya untuk masa sekarang.
3.3.5 Penelitian evaluasi
Merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan
menganalisis data secara sistematik untuk menentukan nilai atau manfaat dari
suatu praktik (pendidikan) (Sukmadinata, 2013:120). Untuk penelitian ini
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menggunakan pendekatan studi deskriptif yang berjenis penelitian deskriptif
murni, yaitu studi kasus, yaitu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit
sosial yang dilakukan secara mendalam.

3.4

Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini meliputi :
3.4.1 Informan
Informan diartikan sebagai seseorang atau lembaga yang dapat memberikan
informasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah kepala pengelola
laboratorium kimia, guru mata pelajaran kimia dan beberapa siswa di SMA
Negeri se-kabupaten Jepara yang menggunakan kurikulum 2013.
3.4.2 Dokumentasi
Menurut Arikunto (2010: 201) dokumen berasal dari kata “dokumen” yang
artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi,
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam
penelitian ini, yang menjadi sumber dokumen adalah buku inventris alat dan
bahan praktikum kimia, buku harian kegiatan laboratorium serta foto beberapa
alat dan bahan yang digunakan sebagai bukti. Metode dokumentasi ini
dilaksanakan dengan :
(1) Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang
akan dicari datanya.
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(2) Check-list, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal
ini peneliti tinggal memberikan tanda setiap kali pemunculan gejala yang
dimaksud.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan:
3.5.1 Observasi
Menurut Sukmadinata (2013:220), observasi atau pengamatan merupakan
suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan
terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu observasi non-sistematis (tidak menggunakan instrumen
pengamatan) dan observasi sistematis (menggunakan instrumen pengamatan).
Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara
langsung desain ruang laboratorium serta pengecekan alat dan bahan untuk
praktikum kimia. Untuk mempermudah peneliti melihat dan mengamati secara
langsung desain laboratorium, peneliti menngunakan jenis observasi sistematis
dengan membuat lembar observasi.
3.5.2 Angket
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau
hal-hal lain yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194). Penelitian ini menggunakan
angket langsung tertutup berupa pertanyaan yang dapat mengungkapkan tingkat
kesiapan laboratorium kimia dalam mendukung implementasi pelaksanaan
kurikulum 2013, dimana responden harus memilih jawaban yang sudah tersedia.
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3.5.2.1 Angket kepada guru
Angket yang diisi oleh guru ini merupakan data utama yang terdiri dari 22
pernyataan untuk indikator desain ruang laboratorium, 24 pernyataan untuk
indikator administrasi laboratorium dan 18 pernyataan untuk indiktor pengelolaan
penyelenggaraan laboratorium.
3.5.2.2 Angket kepada siswa
Angket yang diisi oleh siswa kelas X, XI, XII IPA ini merupakan data
pendukung. Angket ini berisi 21 pernyataan dan dilengkapi dengan daftar
kompetensi materi yang membutuhkan praktikum guna mengetahui praktikum apa
saja yang pernah dilakukan oleh siswa yang bersangkutan. Angket yang
digunakan dalam penelitian ini, merupakan modivikasi dari Indriyani (2010) yang
telah disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium sesuai dengan kurikulum 2013.
Dalam Indriyani (2010), angket untuk mengetahui kesiapan laboratoium terdiri
dari 51 pernyataan yang tidak terpisah antara masing-masing indikator, sehingga
peneliti mengalami kesulitan dalam analisis data. Selain itu, terdapat beberapa
pernyataan yang kurang sesuai dengan indikator yang digunakan. Oleh karena itu,
dalam penelitian ini angket kesiapan laboratoium dimodivikasi menjadi 22
pernyataan untuk indikator desain ruang laboratorium, 24 pernyataan untuk
indikator administrasi leboratorium dan 18 pernyataan untuk indiktor pengelolaan
penyelenggaraan laboratorium. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti
dalam menganalisis data. Selain itu, beberapa pernyataan diubah dan atau
ditambah sesuai dengan indikator yang digunakan, sehingga sesuai dengan
tuntutan kurikulum 2013.
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3.5.3 Dokumentasi
3.5.3.1 Buku inventaris
Buku inventaris alat dan bahan praktikum kimia digunakan untuk mengetahui
keberadaan jumlah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kimia
3.5.3.2 Buku harian kegiatan laboratorium
Buku harian laboratorium bertujuan untuk mengetahui/ mencatat kejadiankejadian selama berlangsungnya kegiatan laboratorium. Buku harian ini
digunakan untuk kroscek angket yang diisi oleh siswa tentang jenis praktikum
yang pernah dilakukan.
3.5.3.3 Foto
Foto digunakan untuk melengkapi data penelitian. Foto yang dimaksud
meliputi foto alat dan bahan serta ruangan-ruangan laboratorium.
3.5.4 Wawancara
Menurut Arikunto (2010: 198), wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Pelaksaan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara dan
booknote.

Pedoman

wawancara

digunakan

agar

mempermudah

peneliti

memfokuskan perhatian dalam pengumpulan data sedaangkan booknote
digunakan agar data yang dikumpulkan tidak terlupakan. Dalam penelitian ini
wawancara yag dilaksanakan ditujukan kepada guru pengampu mata kuliah kimia
dan pengelola laboratorium kimia.
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3.5.5 Validitas Data
Pemeriksaan validitas data hasil pengukuran digunakan teknik triangulasi,
yaitu suatu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain
diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data
itu (Sukmadinata, 2013: 104). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik
triangulasi dengan metode yang menggabungkan data hasil observasi dengan data
hasil wawancara dan angket sehingga saling melengkapi. Dalam penelitian ini
digunakan pula validitas pakar. Dimana validator merupakan guru kimia yang
telah mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan laboratorium IPA.

3.6 Analisis data
Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data dimulai dengan
menelaah seluruh sumber yaitu dari wawancara, pengamatan dan angket. Langkah
berikutnya adalah melakukan reduksi data yang telah diperoleh yang masih
bersifat acak. Reduksi data merupakan proses penilaian, penyederhanaan,
pengabsahan dan trasformasi data yang telah ditulis. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini dengan menggunkan metode kualitatif. Data yang berupa
angka, selanjutnya dideskripsikan dengan analisis deskriptif persentase. Adapun
rumus analisis deskriptif persentase menurut Ali (1994: 184) adalah :
%=
Keterangan :
n = nilai yang diperoleh responden
N = jumlah nilai maksimum responden
% = persentase
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Hasil analisis deskriptif persentase tingkat kesiapan laboratorium kimia
terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013 dapat dihitung
dengan kriteria tingkat kesiapan menurut Ali.
Tabel 3.1 Kritera Tingkat Kesiapan
Interval

Kriteria tingkat kesiapan

81,26% - 100%

Sangat siap

62,51% - 81,25%

Siap

43,76% – 62,50%

Kurang siap

25% - 43,75%

Tidak siap
(Ali 1994: 186)

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Sesuai langkah-langkah/ tahapan-tahapan penelitian yang dilaksanakan dalam
penelitian ini, didapat data yang secara keseluruhan berasal dari beberapa sumber,
diantaranya pendidik yang memberikan gambaran mengenai keadaan sekolah
untuk

mengungkap

indikator

desain

ruang

laboratorium,

administrasi

laboratorium dan pengelolaan penyelenggaraan laboratorium. Selain itu sumber
data juga berasal dari dokumentasi keadaan laboratorium yang menyangkut data
inventaris alat dan bahan laboratorium pada masing-masing sekolah yang
dihubungkan terhadap standar kebutuhan alat dan bahan laboratorium sesuai
Permendiknas No. 24 tahun 2007. Data kondisi laboratorium diperoleh dengan
membandingkan nilai yang diperoleh responden yang dalam hal ini adalah
pendidik dibagi

dengan nilai

maksimal,

juga dengan membandingkan

ketersediaan alat/ bahan terhadap standar minimal yang telah ditentukan rasionya.
Dari rangkuman data penelitian diperoleh hasil analisis data dalam bentuk
persentase kesiapan laboratorium yang meliputi desain ruang, administrasi,
pengelolaan penyelenggaraan laboratorium dan ketersediaan alat dan bahan sesuai
standar yang ditetapkan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Data-data yang
diperoleh untuk mengungkapkan kesiapan laboratorium kimia di SMA Negeri se-
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Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum
2013 dapat dideskriptifkan sebagai berikut.
4.1.1 Desain Ruang Laboratorium Kimia
Berdasarkan data hasil observasi dan angket mengenai kesiapan laboratorium,
desain ruang laboratorium kimia di setiap SMA di Kabupaten Jepara memiliki
kondisi beragam seperti yang tertera pada Lampiran 3. Desain ruang laboratorium
kimia SMA Negeri di Kabupaten Jepara beberapa sudah sesuai dengan apa yang
dikemukakan oleh Santosa (2009), bahwa suatu laboratorium harus memiliki letak
yang strategis, fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar serta
memiliki ruang yang memadai untuk kegiatan belajar-mengajar seperti ruang
praktikum, ruang untuk guru dan laboran, ruang timbang, ruang gudang dan juga
ruang gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA negeri di kabupaten
Jepara seluruhnya belum memiliki ruang timbang. Namun demikian, keadaan ini
menurut guru kimia maupun pengelola laboratorium tidak menganggu jalannya
kegiatan praktikum. Kegiatan menimbang biasanya dilakukan di ruang praktikum
siswa. Hal ini menguatkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Narawati
(2011), bahwa semua SMA RSBI di Bali juga tidak memiliki ruang timbang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat sekolah yang diteliti satu
diantaranya berada dalam kondisi kurang siap sedangkan tiga sekolah lainnya
dalam kondisis siap seperti yang terlihat pada Gambar 1.
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Gambar 4.1 Skor Kesiapan Laboratorium Kimia Indikator Desain Ruang
4.1.1.1 S-01 (SMA N 1 Pecangaan)
Laboratorium kimia di SMA N 1 Pecangaan sudah mempunyai desain ruang
laboratorium yang sesuai untuk kegiatan belajar mengajar dengan persentase
sebesar 74,19%. Laboratorium tersebut menempati ruangan seluas 168 m2 (21 m x
8 m) dengan kapasitas siswa setiap praktikum sebanyak 40 siswa. Luas tersebut
bukan hanya ruang praktikum, tetapi juga ruang staf, gudang dan tempat
penyimpanan alat dan bahan. Letak laboratorium kimia ini bersebelahan dengan
laboratorium fisika maupun biologi. Laboratorium kimia di SMA N 1 Pecangaan
memiliki dua buah pintu yang terletak di depan dan di belakang, laboratorium
memiliki jendela sejumlah 16 buah yang terletak disekeliling ruangan.
Fasilitas umum yang ada di ruangan laboratorium kimia meliputi penerangan
(listrik), ventilasi, sumber air dan enam buah bak cuci dalam keadaan baik.
Sedangkan fasilitas khusus meliputi meja demonstrasi, meja siswa, kursi siswa,
kursi guru, papan tulis. Fasilitas khusus yang belum ada di SMA N 1 Pecangaan
yaitu alat pemadam kebakaran dan perlengkapan P3K. Desain ruang laboratorium
kimia SMA N 1 Pecangaan dapat digambarkan seperti yang ada pada Gambar 4.2.

GUDANG

R. PERSIAPAN
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Gambar 4.2. Desain Ruang Laboratorium Kimia SMA N 1 Pecangaan
4.1.1.2 S-02 (SMA N 1 Tahunan)
Laboratorium kimia di SMA N 1 Tahunan sudah mempunyai desain ruang
laboratorium yang sesuai untuk kegiatan belajar mengajar dengan persentase
sebesar 77,42%. Laboratorium tersebut menempati ruangan seluas 124 m2 (18 m x
8 m) dengan kapasitas siswa setiap praktikum sebanyak 40 siswa. Luas tersebut
bukan hanya ruang praktikum, tetapi juga ruang staf dan ruang gudang. SMA N 1
Tahunan hanya memiliki dua laboratorium IPA yaitu laboratorium kimia dan
biologi. Laboratorium kimia SMA N 1 Tahunan memiliki dua buah pintu yang
terletak di depan dan belakang. Laboratorium kimia SMA N 1 Tahunan memiliki
jendela sejumlah 16 buah yang terletak disekeliling ruangan.
Sama halnya dengan SMA N 1 Pecangaan, fasilitas umum yang ada di
ruangan laboratorium kimia SMA N 1 Tahunan meliputi penerangan (listrik),
ventilasi, sumber air dan enam buah bak cuci dalam keadaan baik. Sedangkan
fasilitas khusus meliputi meja demonstrasi yang sekarang digunakan sebagai meja
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guru, meja siswa, kursi siswa maupun guru dan papan tulis yang semuanya dalam
keadaan baik. Fasilitas khusus yang tidak ada yaitu alat pemadam kebakaran dan
juga perlengkapan P3K. Desain ruang laboratorium kimia SMA N 1 Tahunan

GUDANG

R. PERSIAPAN

dapat digambarkan seperti yang ada pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Desain Ruang Laboratorium Kimia SMA N 1 Tahunan
4.1.1.3 S-03 (SMA N 1 Jepara)
Laboratorium kimia di SMA N 1 Jepara sudah mempunyai desain ruang
laboratorium yang cukup sesuai untuk kegiatan belajar mengajar dengan
persentase sebesar 70,97%. Laboratorium tersebut menempati ruangan seluas
112,5 m2 (15 m x 7,5 m) dengan kapasitas maksimal siswa setiap praktikum
sebanyak 42 siswa. Letak laboratorium kimia ini berdekatan dengan laboratorium
fisika maupun biologi. Laboratorium kimia di SMA N 1 Jepara memiliki satu
buah pintu yang terletak di depan dan memiliki jendela sejumlah 12 buah yang
terletak disekeliling ruangan.
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Fasilitas umum yang ada di ruangan laboratorium kimia meliputi penerangan
(listrik), ventilasi, sumber air dan tujuh buah bak cuci dalam keadaan baik.
Sedangkan fasilitas khusus meliputi meja demonstrasi, meja siswa yang sudah
dibuat permanen, meja guru, kursi siswa maupun guru, papan tulis, tempat
sampah, jam dinding, alat pemadam kebakaran dan juga perlengkapan P3K yang
semuanya berada dalam kondisi baik. Desain ruang laboratorium kimia SMA N 1
Jepara dapat digambarkan seperti yang ada pada Gambar 4.4.
GUDANG
R. ALAT
RUANG
PERSIAPAN

Gambar 4.4. Desain Ruang Laboratorium Kimia SMA N 1 Jepara
4.1.1.4 S-04 (SMA N 1 Bangsri)
Laboratorium kimia di SMA N 1 Bangsri mempunyai desain ruang
laboratorium yang kurang sesuai untuk kegiatan belajar mengajar dengan
persentase sebesar 61,29%. Laboratorium tersebut menempati ruangan seluas 112
m2 (16 m x 7 m) dengan kapasitas siswa setiap praktikum sebanyak 40 siswa.
Sama halnya dengan SMA N 1 Tahunan, luas ruangan tersebut bukan hanya untuk
ruang praktikum tetapi juga ruang gudang. Letak laboratorium kimia ini
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berdekatan dengan laboratorium fisika maupun biologi. Laboratorium kimia di
SMA N 1 Bangsri memiliki dua buah pintu yang terletak di depan dan belakang
serta memiliki jendela sejumlah 12 buah yang terletak disekeliling ruangan.
Fasilitas umum yang ada di ruangan laboratorium kimia meliputi penerangan
(listrik), ventilasi, sumber air dan empat buah bak cuci dalam keadaan baik dan
dua lainnya dalam keadaan rusak. Sedangkan fasilitas khusus meliputi meja siswa
yang belu dibuat permanen, kursi siswa maupun guru, papan tulis, alat pemadam
kebakaran yang berada dalam keadaan baik. Perlengkapan khusus yag belum ada
yaitu meja demonstrasi, sedangkan untuk perlengkapan P3K ada namun belum
lengkap. Desain ruang laboratorium kimia SMA N Bangsri dapat digambarkan

R. PERSIAPAN

GUDANG

seperti yang ada pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5. Desain Ruang Laboratorium Kimia SMA N 1 Bangsri
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4.1.2 Administrasi Laboratorium Kimia
Hasil

rata-rata

kesiapan

laboratorium

kimia

indikator

administrasi

laboratorium kimia dapat dilihat pada Gambar 4.6. Terlihat bahwa dari empat
sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, hanya ada satu SMA yang
administrasi laboratorium kimianya dalam kategori sangat siap, satu SMA dalam
kategori kurang siap dan dua SMA dalam kategori tidak siap.
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Gambar 4.6 Skor Kesiapan Laboratorium Kimia Indikator Administrasi
Selain dari angket, berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi
menunjukkan bahwa kelengkapan administrasi yang ada di laboratorium kimia
meliputi buku peminjaman alat dan bahan praktikum, buku inventarisasi alat dan
bahan praktikum, buku daftar kerusakan alat dan bahan, buku keluar masuk alat
dan bahan, buku daftar pemakaian alat dan bahan serta jurnal pemakaian
laboratorium. Buku daftar kerusakan alat dan bahan praktikum kimia bermanfaat
ketika ada alat yang rusak atau hilang, sehingga dapat segera diperbaiki atau
diadakan lagi. Begitu pula apabila terdapat bahan yang habis, maka petugas bisa
langsung membelinya. Buku daftar kerusakan alat juga dapat berfungsi sebagai
pengontrol ketika siswa memecahkan alat. Buku peminjaman alat dan bahan
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praktikum digunakan untuk mengecek setiap alat ataupun bahan yang keluar
masuk laboratorium setiap sebelum atau sesudah praktikum. Sedangkan buku
inventarisasi digunakan untuk mendata atau mengetahui alat dan bahan apa saja
yang berada di laboratorium kimia.
Dari hasil pengamatan, keberadaan laboran sangat berpengaruh terhadap
kelengkapan administrasi laboratorium kimia. Hal ini terbukti dari hasil penelitian
yang telah dilakukan. Sekolah yang memiliki seorang laboran cenderung lebih
baik dalam kelengkapan administrasinya dibandingkan dengan sekolah yang tidak
memiliki seorang laboran dan hanya mengandalkan tenaga guru dalam hal
administrasinya (S-01 dan S-02). Laboran atau pengelola laboratorium membantu
dalam kegiatan pengadministrasian baik itu administrasi ruangan laboratorium,
administrasi fasilitas laboratorium, administrasi alat dan bahan, administrasi
ketenagaan dan juga administrasi kegiatan laboratorium. Sekolah yang memiliki
laboran cenderung lebih baik dalam hal administrasi (Darsana, 2014).
4.1.3 Pengelolaan Penyelenggaraan
Berbeda dengan indikator administrasi dalam kesiapan laboratorium,
indikator pengelolaan penyelenggaraan memiliki persentase yang jauh lebih besar
untuk masing-masing sekolah. Berdasarkan data hasil penelitian (angket kesiapan
laboratrium), pengelolaan penyelenggaran laboratorium kimia di SMA Negeri seKabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 4.7, sedangkan untuk rekapitulasi
perhitungan kesiapannya dapat dilihat pada Lampiran 3.
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Gambar 4.7 Skor Kesiapan Laboratorium Indikator Pengelolaan Penyelenggaraan
Gambar 4.7 menunjukkan bahwa satu dari empat sekolah yang diteliti
memiliki persentase yang rendah yakni S-01 dengan persentase sebesar 61,48%.
Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi ini dikarenakan tidak adanya tenaga
pengelola laboratorium dan guru yang sibuk mengajar dikelas, sehingga
pengelolaan penyelenggaraan laboratorium kurang dapat berjalan dengan optimal.
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Darsana (2011), bahwa
pengelola laboratorium sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan kegiatan
laboratorium. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan karena laboratorium yang
ada tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Laboratorium yang harusnya
digunakan untuk praktikum dan menunjang kegiatan belajar mengajar justru
dimanfaatkan sebagai ruang kelas.
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium yang berjalan dengan baik akan
mendukung kesiapan laboratorium kimia dalam pelaksanaan pembelajaran
(Indriyani, 2010). Guru memanfaatkan laboratorium kimia sebagai salah satu
sarana pembelajaran dengan melakukan praktikum yang melengkapi dan
mendukung teori di kelas. Akan tetapi, guru juga melakukan metode lain dalam
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pembelajarannya seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, pendekatan
kontekstual, inquiri dan problem solving. Berdasarkan angket siswa yang berupa
rincian jenis kegiatan praktikum yang pernah dilakukan oleh siswa di SMA
Negeri se-Kabupaten Jepara dan dari buku jurnal kegiatan praktikum, peneliti
memperoleh informasi kegiatan praktikum apa saja yang dilakukan oleh siswa.
Tabel 4.1 Jenis Kegiatan Praktikum Kimia yang Pernah Dilakukan oleh Siswa
Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013
Kegiatan Praktikum
Kelas X
Percobaan mengeni kerja ilmiah
Menyelidiki kepolaran senyawa dan hubungannya
dengan keelektronegatifan
Mengidentifikasi larutan elektrolit dan non
elektrolit
Mengidentifikasi unsur karbon
Membuktikan hukum lavoisier
Kelas XI
Mengamati reaksi eksoterm dan endoterm
Menentukan harga entalphi reaksi menggunakan
kalorimeter sederhana
Menentukan kalor pembakaran bahan bakar
Mengamati pengaruh konsentrasi pereaksi, luas
permukaan sentuh, suhu dan katalis terhadap laju
reaksi
Mengamati pengaruh konsentrasi, volume, tekanan
dan suhu terhadap pergeseran kesetimbangan
Uji larutan asam basa dengan indikator universal
dan PH Meter
Melakukan titrasi asam basa
Mengukur PH larutan garam
Mempelajari sifat larutan penyangga dan larutan
bukan penyangga pada penambahan sedikit asam,
basa atau pengenceran

Kode Sekolah
S-01 S-02 S-03 S-04
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

Tabel 4.1 menunjukkan mata praktikum yang harus dilaksanakan siswa
sampai kelas XI, karena kelas XII masih menggunakan kurikulum lama yaitu
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kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dari tabel tersebut dapat diketahui
bahwa ke-empat sekolah yang diteliti masing-masing melaksanakan kegiatan
praktikum yang berbeda-beda selama tahun ajaran 2013/ 2014. S-01 (SMA N 1
Pecangaan) hanya melaksnakan 3 praktikum dari total 14 praktikum yaitu uji
kepolaran senyawa, uji larutan asam basa dan titrasi asam basa, S-02 (SMA N 1
Tahunan) hanya melaksanakan 2 praktikum yaitu uji larutan asam basa dan titrasi
asam basa, S-03 (SMA N 1 Jepara) melaksanakan 7 dari total 14 praktikum yang
harusnya dilaksanakan, diantaranya adalah identifikasi larutan elektrolit dan non
elektrolit, identifikasi senyawa karbon, menentukan harga entalpi reaksi, uji
larutan asam basa, titrasi asam basa, mengukur PH larutan garam dan penyangga.
Sedangkan S-04 (SMA N 1 Bangsri) melaksanakan 4 praktikum yaitu identifikasi
larutan elektrolit dan non elektrolit, uji larutan asam basa, titrasi asam basa dan
penyangga. Dari beberapa mata praktikum tersebut, hanya uji larutan asam basa
dan titrasi asam basa yang dilaksanakan oleh ke-empat sekolah. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pengelola laboratorium maupun guru mata pelajaran kimia,
hal ini karena dua materi tersebut mudah untuk dipraktikkan, selain itu alat dan
bahan juga sudah tersedia dan memenuhi untuk dilaksanakan kegiatan praktikum
larutan asam basa dan titrasi asam basa.
Dari Tabel 4.1 juga dapat memberikan informasi bahwa semua SMA Negeri
di Kabupaten Jepara tidak maksimal dalam memanfatkan laboratorium sebagai
sarana penunjang dalam kegiatan belajar mengajar, walaupun sebenarnya siswa
sangat antusias apabila melaksanakan kegiatan praktikum. Namun demikian, dari
berbagai macam kompetensi dasar yang memerlukan kegiatan praktikum tidak
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semuanya dapat dilaksanakan, hal ini dikarena beberapa faktor diantaranya (1)
beberapa sekolah memfungsikan laboratorium

sebagai

kelas, (2) guru

menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran sebagai pengganti
praktikum, (3) waktu yang ada digunakan untuk mengejar materi pelajaran, (4)
jumlah alat dan bahan yang tidak mencukupi untuk menunjang kegiatan
praktikum.
4.1.4 Alat dan Bahan Praktikum Kimia
Berdasarkan hasil penelitian yang secara keseluruhan berasal dari 3 sumber
yaitu data dokumentasi keadaan laboratorium yang menyangkut data inventaris
alat dan bahan laboratorium, jurnal pelaksanaan kegiatan praktikum pada masingmasing sekolah yang dihubungkan terhadap standar kebutuhan alat dan bahan
laboratorium sesuai Permendiknas No. 24 tahun 2007 serta dikaitkan dengan
implementasi kurikulum 2013 dan data yang bersumber dari pendidik maupun
tenaga kependidikan mengenai pelaksanaan kegiatan praktikum, diperoleh hasil
analisis data dalam bentuk persentase ketersediaan alat maupun bahan yang dapat
dilihat pada Lampiran 6.
Data penelitian menyangkut tentang kajian dokumen kurikulum 2013 berupa
identifikasi kebutuhan alat dan bahan praktikum kimia SMA berdasarkan
kompetensi dasar dan indikator sesuai Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menegah Atas/ madrasah
Aliyah dan Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
dapat dideskripsikan sebagai berikut, terdapat 5 judul percobaan untuk kelas X
peminatan Matematika dan Ilmu Alam, 11 judul percobaan untuk kelas XI
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peminatan Matematika dan Ilmu Alam dan 7 judul percobaan untuk kelas XII
peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Dari analisis kebutuhan alat dan bahan
untuk 23 jenis judul percobaan tersebut didapatkan persentase ketersediaan alat
dan bahan untuk masing-masing sekolah seperti yang ada pada Gambar 4.8 dan
4.9.
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Gambar 4.8 Skor Kesiapan Laboratorium Indikator Alat
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Gambar 4.9 Skor Kesiapan Laboratorium Indikator Bahan
Keberhasilan program implementasi kurikulum 2013 sangat ditentukan oleh
faktor daya dukung ketersediaan alat dan bahan praktikum mengingat hakekat dari
kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis saintifik dan menuntut siswa untuk
mencari tahu (Discovery learning), sistem penilaian bersifat autentik dengan
mengedepankan pada proses kerja peserta didik bukan hasil kerjanya sehingga
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pembelajaran dengan metode eksperimen untuk pelajaran kimia sangat tepat,
akibatnya pengelola pendidikan wajib menyiapkan sarana dan prasarana
laboratorium. Mengacu pada kompetensi inti (KI) dari KI 1 sampai KI 4 sudah
sangat jelas tersirat bahwa tujuan pembelajaran saintifik yang merupakan basis
dari implementasi kurikulum 2013 dapat terwujud melalui pembelajaran dengan
mengefektifkan penggunaan laboratorium. Berdasarkan kajian pembahasan
tersebut maka keberhasilan implementasi kurikulum 2013 akan tergantung dari
sejauh mana pemerintah mampu memicu, memacu dan memotifasi baik melalui
pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium dan perumusan kebijakan yang
berpihak pada komitmen untuk mengubah mindset guru untuk melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan hakekat kurikulum 2013. Dari hasil penelitian,
terbukti bahwa guru kurang maksimal dalam memanfaatkan laboratorium kimia
dalam proses belajar mengajar, seperti yang ditertera pada Tabel 2.
Tabel 4.2. Jumlah Praktikum Yang Pernah Dilaksanakan Siswa
Kode
Sekolah

S-01
S-02
S-03
S-04

Jumlah Praktikum
Yang Pernah
Dilaksanakan
Kelas X
Kelas XI
1
2
0
2
2
5
1
3

Total

Persentase

3
2
7
4

21,43%
14,26%
50,00%
28,52%

Dari Tabel 4.2 dapat kita ketahui bahwa ketersediaan alat dan bahan
praktikum yang baik tidak otomatis membuat penggunaan laboratorium untuk
kegiatan pembelajaran menjadi optimal pula. Terbukti rata-rata persentase
penggunaan laboratorium kimia dari empat sekolah hanya sebesar 28,55%.
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Jumlah ini sangat tidak maksimal dibandingkan dengan ketersediaan alat dan
bahan yang ada. Berpijak pada hal tersebut dapat dirangkum bahwa efektivitas
dari intensitas pemanfaatan alat dan bahan laboratorium kimia menujukan
kualifikasi sangat kurang.

4.2 Pembahasan
Berdasarkan data-data penelitian yang sudah dideskripsikan, menunjukkan
bahwa laboratorium kimia di SMA Negeri se-Kabupaten Jepara memiliki kondisi
yang beragam untuk masing-masing indikator kesiapan laboratorium yang ada,
(Lampiran 14). Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang diuraikan pada
masing-masing sekolah, yaitu sebagai berikut.
4.2.1 S-01 (SMA N 1 Pecangaan)
4.2.1.1 Desain Ruang Laboratorium Kimia
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Pecangaan sudah mempunyai desain
ruangan yang sangat sesuai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan
persentase sebesar 74,19 %. Laboratorium ini terbagi menjadi tiga ruang yaitu
ruang praktik, ruang staf dan ruang gudang. Laboratorium kimia SMA Negeri 1
Pecangaan memang tidak selengkap yang dikemukakan Santosa (2009), namun
praktikum tetap dapat berjalan dengan baik karena ruang praktik dapat juga
difungsikan sebagai ruang timbang dan ruang persiapan, mengingat menimbang
bahan kimia dan mempersiapkan alat dan bahan kimia dianggap sebagai
rangkaian dari kegiatan mempersiapkan praktikum. Kegiatan praktikum yang
membutuhkan ruang gelap biasanya memanfaatkan laci atau kardus yang diberi
sedikit lubang untuk memasukkan tangan guna menghindarkan zat dengan
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cahaya. Sedangkan untuk alat dan bahan yang tidak terpakai diletakkan di ruang
gudang.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Pecangaan tidak terletak di arah mata
angin, sehingga terhindar dari pencemaran udara. Jarak antara laboratorium
dengan sumber air cukup jauh, sehingga limbah tidak mencemari sumber air.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Pecangaan berdekatan dengan ruangan yang
lain, namun demikian ruang laboratorium masih mendapatkan pencahayaan atau
penerangan alami yang baik. Laboratorium terletak di dalam kompleks sekolah,
sehingga keamanan terjamin. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum,
seperti papan tulis, meja, kursi, almari, dll.
Laboratorium kimia di SMA N 1 Pecangaan memiliki luas bangunan sebesar
168 m2 dengan panjang 21 m dan lebar 8 m. Luas ini sudah termasuk dengan
ruang staf dan ruang gudang. Luas ruangan untuk praktikum di laboratorium
kimia SMA N 1 Pecangaan sebesar 144 m2 dengan kapasitas laboratoriumnya
untuk 40 siswa. Hal ini sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
yang menyatakan bahwa luas ruang praktikum minimal 2,5 m2 untuk setiap siswa.
4.2.1.2 Administrasi Laboratorium Kimia
Administrasi laboratorium kimia SMA N 1 Pecangaan berada dalam kategori
tidak siap, dengan persentase 35,13%. Kelengkapan administrasi laboratorium
yang dimiliki antara lain: buku inventaris alat, buku inventaris bahan, buku
persediaan alat dan bahan, buku petunjuk penggunaan alat dan bahan serta buku
harian kegiatan laboratorium yang seluruhnya belum lengkap/ rinci dalam
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pengadministrasiannya. Administrasi laboratorium SMA Negeri 1 Pecangaan
sudah mengacu pada pendapat Arifin (2003) yaitu melaksanakan administrasi
ruangan laboratorium, mengadministrasi fasilitas laboratorium, mengadministrasi
kegiatan laboratorium, mengadministrasi alat dan bahan serta mengadministrasi
ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium seperti kepala
laboratorium, koordinator mata pelajaran dan guru mata pelajaran.
Kelengkapan administrasi yang belum maksimal di SMA Negeri 1 Pecangaan
dikarenakan sekolah ini belum mempunyai seorang laboran. Sehingga untuk
mengadministrasikan dan mengelola kegiatan laboratorium dilakukan oleh guru
bidang studi masing-masing. Sebagai pengelola laboratorium kimia, guru dalam
kategori kurang baik dalam pengelolaannya dengan persentase 65,38%. Dari hasil
wawancara dengan guru yang bersangkutan, dalam kegiatan pengadministrasian
dirasa cukup berat karena harus dilaksanakan sendiri tanpa bantuan dari seorang
laboran, sedangkan guru juga masih memiliki tanggung jawab untuk mengajar.
4.2.1.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium Kimia
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium di SMA Negeri 1 Pecangaan
berada dalam kategori kurang siap dengan persentase 61,54%. Karena jumlah
murid yang melebihi kapasitas ruangan kelas yang ada, laboratorium kimia SMA
Negeri 1 Pecangaan sudah dua tahun ini difungsikan sebagai kelas. Sehingga
dalam pengelolaannya belum bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk sementara
waktu, pelaksanaan pembelajaran kimia yang memerlukan praktikum belum bisa
dilaksanakan di laboratorium. Kegiatan praktikum yang harusnya dapat
dilaksanakan di laboratorium terpaksa dilaksanakan di kelas atau bahkan tidak
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dilaksanakan praktikum sama sekali. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan pembelajaran kimia terutama utuk materi yang memerlukan
praktikum. Hasil angket siswa tentang pelaksanan praktikum kimia di SMA N 1
Pecangaan baru mencapai 21,43%. Dari 14 mata praktikum yang harusnya
dilaksanakan, hanya ada 3 praktikum yang sudah dilaksanakan. Hal ini
membuktikan bahwa kurangnya peran laboratorium dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia, pelaksanaan
pembelajaran untuk materi yang memerlukan praktikum dilaksanakan dikelas
masing-masing dengan alat dan bahan mengambil dari laboratorium. Namun,
metode ini dirasa kurang efektif karena dapat memperbesar tingkat kerusakan alat
maupun bahan. Selain itu, ketersediaan air pun tidak memadai jika praktikum
dilaksanakan di kelas. Untuk mensiasati hal tersebut, maka digunakan metode
demonstrasi untuk materi yang memerlukan praktikum. Berdasarkan hasil
wawancara dan angket, siswa sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan
praktikum. Namun demikian, dari berbagai macam

kompetensi dasar yang

memerlukan kegiatan praktikum tidak semuanya dilaksanakan, karena:
(1) Laboratorium yang difungsikan sebagai kelas
(2) Guru menggunakan metode demonstrasi
(3) Waktu yang ada digunakan untuk mengejar materi pelajaran
(4) Jumlah alat dan bahan yang tidak mencukupi
(5) Tidak adanya tenaga laboran yang membantu dalam persiapan praktikum
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4.2.1.4 Alat dan Bahan Praktikum Kimia
Ketersediaan alat untuk kegiatan praktikum di SMA Negeri 1 Pecangaan
cukup memadai dengan persentase 64,29% dan untuk bahan dengan persentase
70,27%. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa untuk mendapatkan alat dan
bahan praktikum berasal dari subsidi pemerintah. Untuk pengadaan secara
mandiri tidak pernah dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dari
pihak sekolah. Dalam pelaksanaan praktikum, terkadang siswa membawa sendiri
bahan yang digunakan untuk praktikum. Umumnya, yang dibebankan pada siswa
adalah yang mudah, murah dan yang ada disekitar tempat tinggal siswa (misalnya
garam dapur dan cuka).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA N 1 Pecangaan,
menunjukkan hasil yang beragam untuk masing-masing indikator kesiapan. Dari
keempat indikator kesiapan yang ada, desain ruang serta keterediaan alat dan
bahan di SMA N 1 Pecangaan dapat dikatakan dalam kondisi baik. Sedangkan
kelengkapan administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan laboratorium
menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini dikarenakan kurangnya fungsi
kontrol dari pihak pengelola laboratorium sekolah, baik itu dari kepala
laboratorium maupun guru mata pelajaran. Selain itu, pihak sekolah mestinya
lebih memperhatikan mengenai adanya tenaga laboran untuk membantu dalam hal
pengelolaan laboratorium. Laboratorium yang difungsikan sebagai kelas juga
menjadi faktor rendahnya pengelolaan penyelenggaraan laboratorium di SMA N 1
Pecangaan.

Kegiatan

praktikum

yang harusnya

dapat

dilaksanakan

di

62

laboratorium terpaksa dilaksanakan di kelas atau bahkan tidak dilaksanakan
praktikum sama sekali.
4.2.2 S-02 (SMA N 1 Tahunan)
4.2.2.1 Desain Ruang Laboratorium Kimia
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tahunan sudah mempunyai desain
ruangan yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan
persentase sebesar 77,42%. Laboratorium ini terbagi menjadi tiga ruang yaitu
ruang praktik, ruang staf dan ruang gudang. Laboratorium kimia SMA Negeri 1
Tahunan memang tidak selengkap yang dikemukakan Santosa (2009), namun
praktikum tetap dapat berjalan dengan baik karena ruang praktik dapat juga
difungsikan sebagai ruang timbang dan ruang persiapan, mengingat menimbang
bahan kimia dan mempersiapkan alat dan bahan kimia dianggap sebagai
rangkaian dari kegiatan mempersiapkan praktikum. Kegiatan praktikum yang
membutuhkan ruang gelap biasanya memanfaatkan laci atau kardus yang diberi
sedikit lubang untuk memasukkan tangan guna menghindarkan zat dengan
cahaya. Sedangkan untuk alat dan bahan yang tidak terpakai diletakkan di ruang
gudang.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tahunan tidak terletak di arah mata
angin, sehingga terhindar dari pencemaran udara. Jarak antara laboratorium
dengan sumber air cukup jauh, sehingga limbah tidak mencemari sumber air.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tahunan berdekatan dengan ruangan yang
lain, namun demikian ruang laboratorium masih mendapatkan pencahayaan atau
penerangan alami yang baik. Laboratorium terletak di dalam kompleks sekolah,
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sehingga keamanan terjamin. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum,
seperti papan tulis, meja, kursi, almari, dll.
Laboratorium kimia di SMA N 1 Tahunan memiliki luas bangunan sebesar
144 m2 dengan panjang 18 m dan lebar 8 m. Luas ini sudah termasuk dengan
ruang staf dan ruang gudang. Luas ruangan untuk praktikum di laboratorium
kimia SMA N 1 Tahunan sebesar 124 m2 dengan kapasitas laboratoriumnya untuk
40 siswa. Hal ini sudah sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang
menyatakan bahwa luas ruang praktikum minimal 2,5 m2 untuk setiap siswa.
4.2.2.2 Administrasi Laboratorium Kimia
Administrasi laboratorium kimia SMA N 1 Tahunan berada dalam kategori
tidak siap dengan persentase 43,24 %. Kelengkapan administrasi laboratorium
yang dimiliki antara lain: buku inventaris alat, buku inventaris bahan, buku
petunjuk penggunaan alat dan bahan, serta buku harian kegiatan laboratorium.
Buku administrasi yang belum ada yaitu daftar persediaan alat dan bahan, buku
keluar masuk alat dan bahan serta buku catatan untuk siswa yang memecahkan
alat. Administrasi laboratorium SMA Negeri 1 Tahunan sudah mengacu pada
pendapat Arifin (2003) yaitu melaksanakan administrasi ruangan laboratorium,
mengadministrasi fasilitas laboratorium, mengadministrasi kegiatan laboratorium,
mengadministrasi alat dan bahan serta mengadministrasi ketenagaan yang terlibat
dalam pengelolaan laboratorium seperti kepala laboratorium, koordinator mata
pelajaran dan guru mata pelajaran. SMA Negeri 1 Tahunan belum mempunyai
seorang laboran dan juga teknisi. Dalam mengadministrasikan dan mengelola
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kegiatan laboratorium dilakukan oleh guru bidang studi masing-masing. Sebagai
pengelola laboratorium kimia, guru dalam kategori baik dalam pengelolaannya
dengan persentase 65,38%.
4.2.2.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium Kimia
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium di SMA Negeri 1 Tahunan berada
dalam kategori siap dengan persentase 69,23%. Sama halnya dengan SMA Negeri
1 Pecangaan, laboratorium kimia SMA Negeri 1 Tahunan juga difungsikan
sebagai kelas. Sehingga, untuk sementara waktu pelaksanaan pembelajaran kimia
yang memerlukan praktikum belum bisa dilaksanakan secara optimal.
Berdasarkan angket siswa tentang pelaksanan praktikum kimia di SMA N 1
Tahunan baru mencapai 14,26%. Merupakan jumlah yang sangat rendah apabila
dibandingkan dengan jumlah praktikum yang harusnya dilaksanakan sejumlah 14
mata praktikum dan yang sudah dilaksanakan hanya ada dua praktikum. Hal ini
membuktikan bahwa kurangnya peran laboratorium dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia, untuk
mensiasati kurangya fungsi laboratorium tersebut, maka untuk pelaksanaan materi
pembelajaran yang memerlukan praktikum dilaksanakan diluar jam sekolah yaitu
sesudah pulang sekolah. Selain itu, digunakan pula metode demonstrasi di kelas.
Padahal, siswa sangat antusias apabila dapat melaksanakan kegiatan praktikum.
Namun demikian, dari berbagai macam kompetensi dasar yang memerlukan
kegiatan praktikum tidak semuanya dilaksanakan, karena:
(1) Laboratorium yang difungsikan sebagai kelas
(2) Guru menggunakan metode demonstrasi
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(3) Waktu yang ada digunakan untuk mengejar materi pelajaran
(4) Jumlah alat dan bahan yang tidak mencukupi
(5) Tidak adanya tenaga laboran yang membantu dalam persiapan praktikum
4.2.2.4 Alat dan Bahan Praktikum Kimia
Ketersediaan alat untuk kegiatan praktikum di SMA Negeri 1 Tahunan bisa
dikatakan kurang memadai dengan persentase 57,14 % dan untuk bahan sudah
memadai dengan persentase 67,57%. Rendahnya persentase ketersediaan alat
yang ada di SMA N 1 Tahunan dikarenakan kurangnya perawatan terhadap alatalat yang ada. Ruang laboratorium yang mestinya digunakan untuk praktikum
tetapi

justru

difungsikan

menjadi

ruang

kelas

mengakibatkan

jarang

dilaksanakannya kegiatan praktikum, sehingga alat dan bahan yang ada pun
jarang digunakan. Hal tersebut mengakibatkan atal-alat praktikum yang ada
kurang dapat terkelola dengan baik, sebagian rusak, pecah serta berdebu dan
kotor. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa untuk mendapatkan alat dan bahan
praktikum berasal dari subsidi pemerintah dan juga anggaran dari komite. Namun
demikian, dalam pelaksanaan praktikum terkadang siswa juga ditugaskan untuk
membawa sendiri bahan yang digunakan untuk praktikum. Umumnya, yang
dibebankan pada siswa adalah yang mudah, murah dan yang ada disekitar tempat
tinggal siswa (misalnya garam dapur dan cuka).
4.2.3 S-03 (SMA N 1 Jepara)
4.2.3.1 Desain Ruang Laboratorium Kimia
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Jepara sudah mempunyai desain ruangan
yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan persentase
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sebesar 70,97%. Laboratorium ini terbagi menjadi empat ruang yaitu ruang
praktik, ruang staf, ruang penyimpanan alat dan bahan serta ruang gudang.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Jepara memang tidak selengkap yang
dikemukakan Santosa (2009), namun praktikum tetap dapat berjalan dengan baik
karena ruang praktik dapat juga difungsikan sebagai ruang timbang dan ruang
persiapan, mengingat menimbang bahan kimia dan mempersiapkan alat dan bahan
kimia dianggap sebagai rangkaian dari kegiatan mempersiapkan praktikum.
Kegiatan praktikum yang membutuhkan ruang gelap biasanya memanfaatkan laci
atau kardus yang diberi sedikit lubang untuk memasukkan tangan guna
menghindarkan zat dengan cahaya. Sedangkan untuk alat dan bahan yang tidak
terpakai diletakkan di ruang gudang.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Jepara tidak terletak di arah mata angin,
sehingga terhindar dari pencemaran udara. Jarak antara laboratorium dengan
sumber air cukup jauh, sehingga limbah tidak mencemari sumber air.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Jepara berdekatan dengan ruangan yang lain,
namun demikian ruang laboratorium masih mendapatkan pencahayaan atau
penerangan alami yang baik. Laboratorium terletak di dalam kompleks sekolah,
sehingga keamanan terjamin. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum. Hal
ini sejalan dengan pendapat Santosa (2009) tentang tata letak laboratorium.
Laboratorium kimia di SMA N 1 Jepara memiliki luas bangunan sebesar
112,5 m2 dengan panjang 15 m dan lebar 7,5 m. Luas ini sudah termasuk dengan
ruang staf, ruang alat dan bahan serta ruang gudang. Sehingga luas ruangan untuk
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praktikum hanya sebesar 97,5 m2 dengan kapasitas laboratoriumnya untuk 42
siswa. Hal ini kurang sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang
menyatakan bahwa luas ruang praktikum minimal 2,5 m2 untuk setiap siswa.
4.2.3.2 Administrasi Laboratorium Kimia
Administrasi laboratorium kimia SMA N 1 Jepara berada dalam kategori
sangat siap, dengan persentase 83,78%. Kelengkapan administrasi laboratorium
yang dimiliki antara lain: buku inventaris alat, buku inventaris bahan, buku daftar
pemakaian alat, buku daftar pemakaian bahan, jurnal kegiatan praktikum, buku
daftar kerusakan alat dan bahan, buku daftar siswa yang memecahkan alat, buku
daftar pembelian alat, buku daftar pembelian bahan. Buku administrasi yang
belum ada di laboratorium kimia SMA N 1 Jepara adalah buku daftar peminjaman
alat dan bahan.
Administrasi laboratorium SMA Negeri 1 Jepara sudah mengacu pada
pendapat Arifin (2003) yaitu melaksanakan administrasi ruangan laboratorium,
mengadministrasi fasilitas laboratorium, mengadministrasi kegiatan laboratorium,
mengadministrasi alat dan bahan serta mengadministrasi ketenagaan yang terlibat
dalam pengelolaan laboratorium seperti kepala laboratorium, laboran, koordinator
mata pelajaran dan guru mata pelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran
kimia, SMA N 1 Jepara dibantu oleh tia orang guru kimia. Sedangkan untuk
mengadministrasikan dan mengelola kegiatan laboratorium dibantu oleh seorang
laboran yang juga merangkap sebagai staf tata usaha. Berdasarkan peraturan
menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang
standar tenaga laboratorium sekolah/ madrasah, maka laboran di SMA N 1 Jepara
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telah sangat baik (88,46%) dalam melaksanakan kompetensi laboran/ pengelola
laboratorium kimia sekolah.
4.2.3.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium Kimia
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium di SMA Negeri 1 Jepara berada
dalam kategori sangat siap dengan persentase 84,61%. Keadaan ini tidak langsung
membuat pelaksanaan praktikumnya menjadi baik, terbukti dari hasil angket siswa
tentang pelaksanaan praktikum kimia yang baru mencapai 50%. Jika
dibandingkan dengan tiga sekolah yang lain, SMA N 1 Jepara memiliki persentase
pelaksanaan praktikum yang jauh lebih besar. Namun demikian, jumlah tersebut
masih kurang maksimal jika melihat banyaknya materi yang harusnya dipraktikan.
Berdasarkan hasil wawancara dan angket, dari berbagai macam kompetensi dasar
yang memerlukan praktikum tidak semuanya dilaksanakan karena:
(1) Guru menggunakan metode demonstrasi
(2) Waktu yang ada digunakan untuk mengejar materi pelajaran
(3) Jumlah alat dan bahan yang tidak mencukupi
4.2.3.4 Alat dan Bahan Praktikum Kimia
Ketersediaan alat untuk kegiatan praktikum di SMA Negeri 1 Jepara sudah
memadai dengan persentase 66,67% dan untuk bahan dengan persentase 78,38%.
Dari hasil wawancara, diketahui bahwa untuk mendapatkan alat dan bahan
praktikum berasal dari subsidi pemerintah dan juga anggaran dari komite. Sama
halnya dengan SMAN 1 Tahunan, dalam pelaksanaan praktikum terkadang siswa
juga ditugaskan untuk membawa sendiri bahan yang digunakan untuk praktikum.
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Umumnya, yang dibebankan pada siswa adalah yang mudah, murah dan yang ada
disekitar tempat tinggal siswa (misalnya garam dapur dan cuka).
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikakukan di empat sekolah yang
menggunakan kurikulum 2013, SMA N 1 Jepara memiliki persentase yang cukup
tinggi bila dibandingkan dengan ketiga sekolah yang lain. Perencanaan sangat
berpengaruh terhadap pengelolaan laboratorium. Pembuatan program kerja di
awal tahun ajaran sangat menentukan kelangsungan kegiatan laboratorium selama
satu tahun ajaran tersebut. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang ada, sekolah
yang tidak memiliki program kerja di awal tahun ajaran cenderung kurang dalam
pengelolaan laboratoriumnya.
4.2.4 S-04 (SMA N 1 Bangsri)
4.2.4.1 Desain Ruang Laboratorium Kimia
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Bangsri mempunyai desain ruangan yang
kurang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan persentase
sebesar 61,29 %. Laboratorium ini terbagi menjadi dua ruang yaitu ruang praktik
dan ruang gudang. Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Bangsri memang tidak
selengkap yang dikemukakan Santosa (2009), namun praktikum tetap dapat
berjalan dengan baik karena ruang praktik dapat juga difungsikan sebagai ruang
timbang dan ruang persiapan, mengingat menimbang bahan kimia dan
mempersiapkan alat dan bahan kimia dianggap sebagai rangkaian dari kegiatan
mempersiapkan praktikum. Kegiatan praktikum yang membutuhkan ruang gelap
biasanya memanfaatkan laci atau kardus yang diberi sedikit lubang untuk
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memasukkan tangan guna menghindarkan zat dengan cahaya. Sedangkan untuk
alat dan bahan yang tidak terpakai diletakkan di ruang gudang.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Bangsri tidak terletak di arah mata angin,
sehingga terhindar dari pencemaran udara. Jarak antara laboratorium dengan
sumber air cukup jauh, sehingga limbah tidak mencemari sumber air.
Laboratorium kimia SMA Negeri 1 Bangsri berdekatan dengan ruangan yang lain,
namun demikian ruang laboratorium masih mendapatkan pencahayaan atau
penerangan alami yang baik. Laboratorium terletak di dalam kompleks sekolah,
sehingga keamanan terjamin. Selain itu, laboratorium juga dilengkapi dengan
berbagai macam fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum,
seperti papan tulis, meja, kursi, almari, dll.
Laboratorium kimia di SMA N 1 Bangsri memiliki luas bangunan sebesar
112 m2 dengan panjang 15 m dan lebar 7 m. Luas ini sudah termasuk dengan
ruang gudang yang luasnya 17,5 m2. Luas ruangan untuk praktikum di
laboratorium kimia SMA N 1 Bangsri sebesar 94,5 m2 dengan kapasitas
laboratoriumnya untuk 40 siswa. Hal ini belum sesuai dengan Permendiknas
Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa luas ruang praktikum minimal
2,5 m2 untuk setiap siswa.
4.2.4.2 Administrasi Laboratorium Kimia
Administrasi laboratorium kimia SMA N 1 Bangsri berada dalam kategori
kurang siap, dengan persentase 62,16%. Kelengkapan administrasi laboratorium
yang dimiliki antara lain: buku inventaris alat, buku inventaris bahan, buku
petunjuk penggunaan alat dan bahan, jurnal kegiatan praktikum serta buku daftar
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persediaan alat dan bahan. Buku administrasi yang belum ada di laboratorium
kimia SMA N 1 Bangsri adalah buku catatan siswa yang memecahkan alat serta
buku keluar masuk alat dan bahan.
Administrasi laboratorium SMA Negeri 1 Bangsri sudah mengacu pada
pendapat Arifin (2003) yaitu melaksanakan administrasi ruangan laboratorium,
mengadministrasi fasilitas laboratorium, mengadministrasi kegiatan laboratorium,
mengadministrasi alat dan bahan serta mengadministrasi ketenagaan yang terlibat
dalam pengelolaan laboratorium seperti kepala laboratorium, laboran, koordinator
mata pelajaran dan guru mata pelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran
kimia, SMA N 1 Bangsri dibantu oleh dua orang guru kimia dan untuk mengelola
laboratorium

dibantu oleh seorang laboran.

Meskipun dalam kegiatan

pengadministrasian SMA N 1 Bangsri dibantu oleh seorang laboran,

namun

persentase kesiapannya masih tergolong kurang siap. Hal ini karena laboran yang
ada tidak hanya bertugas sebagai laboran saja, tetapi juga merangkap sebagai
karyawan TU dan juga bendahara sekolah, sehingga dalam hal administrasi
menjadi kurang optimal. Dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium, laboran
berada dalam kategori baik dengan persentse 80,77%.
4.2.4.3 Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium Kimia
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium di SMA Negeri 1 Bangsri berada
dalam kategori siap dengan persentase 65,38%. Berdasarkan angket siswa tentang
pelaksanan praktikum kimia di SMA N 1 Bangsri baru mencapai 28,53%.
Merupakan jumlah yang sangat rendah dilihat dari jumlah praktikum yang
harusnya dilaksanakan berjumlah empat belas mata praktikum dan yang sudah

72

dilaksanakan hanya ada empat praktikum. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya
peran laboratorium dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dan angket, dari berbagai macam kompetensi dasar
yang memerlukan praktikum tidak semuanya dilaksanakan karena:
(1) Guru menggunakan metode demonstrasi
(2) Waktu yang ada digunakan untuk mengejar materi pelajaran
(3) Jumlah alat dan bahan yang tidak mencukup
4.2.4.4 Alat dan Bahan Praktikum Kimia
Ketersediaan alat untuk kegiatan praktikum di SMA Negeri 1 Bangsri sudah
memadai dengan persentase 65,48 % dan untuk bahan dengan persentase 70,27%.
Dari hasil wawancara, diketahui bahwa untuk mendapatkan alat dan bahan
praktikum berasal dari subsidi pemerintah dan juga anggaran dari komite. Namun
demikian, dalam pelaksanaan praktikum terkadang terdapat kekurangan alat dan
bahan, sehingga praktikum kurang dapat berjalan dengan optimal. Dalam
pelaksanaan praktikum, siswa juga ditugaskan untuk membawa sendiri bahan
yang digunakan untuk praktikum. Umumnya, yang dibebankan pada siswa adalah
yang mudah, murah dan yang ada disekitar tempat tinggal siswa (misalnya garam
dapur dan cuka).

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah laboratorium kimia di SMA Negeri sekabupaten Jepara memiliki kondisi yang beragam dalam mendukung pelaksanaan
kurikulum 2013. Kesiapan laboratorium dapat dilihat dari indikator desain ruang
laboratorium, administrasi laboratorium, pengelolaan penyelengaraan serta
kelengkapan alat dan bahan untuk praktikum dalam mendukung pembelajaran.
Bahwa dari empat SMA Negeri di Kabupaten Jepara yang menggunakan
kurikulum 2013, tiga diantaranya dalam kategori siap dan satu yang lain dalam
kategori kurang siap. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kesiapan
laboratorium masing-masing sekolah yaitu sebesar 61,08%; 62,92%; 78,38% dan
64,91%.

Sedangkan

untuk

pengelola

laboratorium

dalam

menjalankan

kompetensinya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah/
madrasah berada dalam kategori siap dengan rincian masing-masing sekolah
sebesar 65,38%, 65,38%, 88,46% dan 80,77%.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran
antara lain:
(1) Guru hendaknya dapat memanfaatkan laboratorium secara maksimal
dalam pembelajaran.
(2) Sekolah hendaknya tidak memfungsikan laboratorium sebagai kelas, agar
pembelajaran tetap dapat berjalan dengan optimal.
(3) Sekolah hendaknya lebih memperhatikan sarana prasarana atau fasilitas
yang mendukung kegiatan pembelajaran, seperti laboratorium.
(4) Sekolah hendaknya lebih memperhatikan adanya pengelola laboratorium
(kepala laboratorium, laboran, teknisi) di sekolah, agar materi pelajaran
yang membutuhkan praktikum dapat terlaksana dengan optimal.
(5) Dinas pendidikan kabupaten Jepara hendaknya lebih memperhatikan
kondisi sarana prasarana pendidikan demi kemajuan daerah.
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Lampiran 1
KISI-KISI PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI KESIAPAN
LABORATORIUM
1. Desain ruang laboratorium
Untuk desain ruang laboratorium terdiri dari 22 pernyataan dengan skor
maksimal 31, dengan rincian sebagai berikut :
No.
1

Pernyataan

Poin

Letak laboratorium kimia
a. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain kurang

1

dari/ sama dengan 10 m
b. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain lebih

0

dari 10 m
2

Limbah laboratorium
a. Sekolah memiliki sarana pengolahan tersendiri untuk limbah

2

dari laboratorium
b. Limbah cair dibuang pada bak cuci dan limbah padat pada

1

tempat sampah
c. Limbah cair maupun padat dibuang sembarangan
3

0

Letak laboratorium kimia dari bangunan lain
a. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain lebih

1

dari 10 m
b. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain kurang

0

dari/ sama dengan 10 m
4

Kebutuhan air
a. Memiliki sumber air tersendiri dan tidak pernah kekurangan

2

air untuk keperluan praktikum
b. Kebutuhan air untuk praktikum kurang terpenuhi dengan
baik
c. Laboratorium tidak memiliki sumber air untuk keperluan

1
0
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praktikum
5

Luas ruang laboratorium kimia
a. Luas laboratorium kimia lebih dari 2,5 m2 untuk setiap siswa

2

b. Luas laboratorium kimia sama sekitar 2,5 m2 untuk setiap
siswa
c. Luas laboratorium kimia kurang dari 2,5 m

1
2

untuk setiap

siswa
6

0

Ruang timbang
a. Laboratorium memiliki ruang tersendiri untuk menimbang

1

bahan
b. Laboratorium tidak memiliki ruang tersendiri untuk

0

menimbang bahan
7

Ruang gudang
a. Laboratorium memiliki ruang gudang untuk menyimpan

1

peralatan yang tidak terpakai/ b. Laboratorium tidak
memiliki ruang gudang tetapi menggunakan almari untuk
menyimpan peralatan yang tidak terpakai
b. Laboratorium tidak memiliki ruang gudang dan juga almari

0

untuk menyimpan peralatan yang tidak terpakai
8

Pintu Ruang laboratorium
a. Laboratorium kimia memiliki 2 pintu yang keduanya dibuka

2

pada saat kegiatan praktikum
b. Laboratorium kimia memiliki 2 pintu dan dibuka salah satu

1

saat melaksanakan kegiatan praktikum
c. Laboratorim kimia hanya memiliki satu pintu
9

10

0

Ventilasi
a. Laboratorium dilengkapi dengan ventilasi

1

b. Laboratorium tidak memiliki ventilasi

0

Ruang persiapan
a. Laboratorium kimia memiliki ruang tersendiri untuk guru

1

77

dan laboran

0

b. Laboratorium kimia tidak memiliki ruang tersendiri untuk
guru dan laboran
11

Bak cuci
a. Laboratorium kimia memiliki bak cuci lebih dari 1 buah

3

untuk 2 kelompok
b. Laboratorium kimia memiliki 1 buah bak cuci untuk 2

2

kelompok
c. Laboratorium kimia memiliki 1 buah bak cuci yang

1

digunakan lebih dari 2 kelompok
d. Laboratorium tidak memiliki bak cuci
12

0

Meja siswa
a. Dalam laboratorium terdapat meja siswa yang dibuat

1

permanen
b. Dalam laboratorium terdapat meja siswa yang tidak dibuat

0

secara permanen
13

Kursi siswa
a. Laboratorium memiliki kursi lebih dari jumlah siswa yang

2

melaksanakan praktikum
b. Laboratorium

memiliki

kursi

sejumlah

siswa

yang

1

c. Laboratorium memiliki kursi kurang dari jumlah siswa yang

0

melaksanakan praktikum

melaksanakan praktikum
14

15

16

Meja demonstrasi
a. Laboratorium memiliki meja untuk demonstrasi

1

b. Laboratorium tidak memiliki meja untuk demonstrasi

0

Meja dan kursi guru
a. Laboratorium memiliki meja dan kursi untuk guru

1

b. Laboratorium tidak memiliki meja dan kursi untuk guru

0

Papan tulis
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17

18

19

20

21

a. Laboratorium memiliki papan tulis

1

b. Laboratorium tidak memiliki papan tulis

0

Almari asam
a. Laboratorium memiliki almari asam yang masih berfungsi

1

b. Laboratorium tidak memiliki almari asam

0

Almari alat
a. Laboratorium memiliki almari alat

1

b. Laboratorium tidak memiliki almari alat

0

Almari bahan
a.

Laboratorium memiliki lebih dari satu buah almari bahan

2

b.

Laboratorium memiliki satu buah almari bahan

1

c.

Laboratorium tidak memiliki almari bahan

0

Alat pemadam kebakaran
a. Laboratorium memiliki alat pemadam kebakaran

1

b. Laboratorium tidak memiliki alat pemadam kebakaran

0

Pintu jendela
a.

Laboratorium memiliki pintu jendela yang diberi kawat

1

kassa agar serangga dan burung tidak dapat masuk
b.
22

Pintu jendela tidak diberi diberi kawat kassa

0

Kotak P3K
a.

Laboratorium dilengkapi dengan kotak P3K dengan isi

2

yang lengkap
b.

Laboratorium dilengkapi dengan kotak P3K dengan isi

1

yang kurang lengkap
c.

Laboratorium tidak dilengkapi dengan kotak P3K

0
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2. Administrasi laboratorium
Untuk indikator Administrasi laboratorium terdiri dari 24 pernyataan dengan
skor maksimal 37, dengan rincian sebagai berikut :
No
1

Pernyataan

Poin

Buku/ daftar inventarisasi perlengkapan laboratorium
a.

Laboratorium

memiliki

buku/

daftar

inventarisasi

2

inventarisasi

1

perlengkapan laboratorium yang lengkap
b.

Laboratorium

memiliki

buku/

daftar

perlengkapan laboratorium yang kurang lengkap
c.

Laboratorium tidak memiliki buku/ daftar inventarisasi

0

perlengkapan laboratorium
2

Buku petunjuk penggunaan alat
a.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan

2

alat yang lengkap
b.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan

1

alat yang kurang lengkap
c.

laboratorium

kimia

tidak

memiliki

buku

petunjuk

0

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan

2

penggunaan alat
3

Buku petunjuk penggunaan bahan
a.

bahan yang lengkap
b.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan

1

bahan yang kurang lengkap
c.

laboratorium

kimia

tidak

memiliki

buku

petunjuk

0

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan alat

2

penggunaan bahan
4

Buku/ kartu persediaan alat
a.

yang lengkap
b.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan alat
yang kurang lengkap

1
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c.

Laboratorium kimia tidak memiliki buku/ kartu persediaan

0

alat
5

Buku/ kartu persediaan bahan
a.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan

2

bahan yang lengkap
b.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan

1

bahan yang kurang lengkap
c.

Laboratorium kimia tidak memiliki buku/ kartu persediaan

0

bahan
6

7

8

Laboran
a.

Laboratorium kimia memiliki laboran

1

b.

Laboratorium kimia tidak memiliki laboran

0

a.

Laboratorium kimia memiliki teknisi

1

b.

Laboratorium kimia tidak memiliki teknisi

0

Teknisi

Menyiapkan alat dan bahan
a.

Untuk kegiatan praktikum, dalam menyiapkan alat dan

1

bahan dibantu oleh laboran maupun siswa
b.

Menyiapkan sendiri alat dan bahan yang akan digunakan

0

untuk praktikum
9

Tata tertib pemakaian laboratorium kimia
a. Bapak/ ibu

guru menyusun tata tertib pemakaian

2

laboratorium kimia
b. Bapak/ ibu guru tidak menyusun tata tertib pemakaian

1

laboratorium kimia karena sudah ada sebelumnya
c. Bapak/ Ibu guru tidak menyusun tata tertib dan tidak ada

0

sebelumnya
10

Tata tertib
a. Tata tertib ditempelkan di ruang laboratorium/ dibacakan
setiap praktikum

1

81

b. Tata tertib tidak ditempelkan di ruang laboratorium dan

0

tidak dibacakan setiap praktikum
11

Sangsi bagi siswa yang melanggar tata tertib
a. Bapak/ Ibu guru memberikan sangsi pada siswa yang

1

melanggar tata tertib
b. Bapak/ ibu guru tidak memberikan sangsi pada siswa yang

0

melanggar tata tertib
12

Jadwal pemakaian laboratorium
a. Ada jadwal untuk pemakaian laboratorium kimia

2

b. Ada jadwal untuk pemakaian laboratorium kimia tetapi
tidak berjalan dengan baik

1

c. Penggunaan laboratorium kimia menyesuaikan dengan
rencana praktikum dari masing-masing guru kimia
13

0

Pengadaan alat dan bahan yang rusak
a. Mengadakan alat dan bahan setiap kali ada alat/ bahan

1

yang rusak
b. Pengadaan alat dan bahan menunggu bantuan dari

0

pemerintah
14

Pengaturan alat dan bahan
a. Seluruh Alat dan bahan diatur sesuai dengan kelompoknya

2

(alat kaca, alat plastik, dll)
b. Sebagian

Alat

dan

bahan

diatur

sesuai

dengan

1

kelompoknya (alat kaca, alat plastik, dll)
c. Tidak ada pengaturan khusus untuk alat dan bahan
15

16

0

Pelabelan
a. Seluruh Bahan diberi label pada botol zat nya

2

b. Sebagian Bahan diberi label pada botol zat nya

1

c. Tidak ada pelabelan pada botol zat

0

Daftar alat (katalog alat)
a. Laboratorium kimia memiliki daftar alat (katalog alat)

2
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dengan data yang lengkap
b. Laboratorium kimia memiliki daftar alat (katalog alat)

1

dengan data yang kurang lengkap
c. Laboratorium tidak kimia memiliki daftar alat (katalog

0

alat)
17

Daftar bahan (katalog bahan)
a. Laboratorium kimia memiliki daftar bahan (katalog bahan)

2

dengan data yang lengkap
b. Laboratorium kimia memiliki daftar bahan (katalog bahan)

1

dengan data yang kurang lengkap
c. Laboratorium tidak kimia memiliki daftar bahan (katalog

0

bahan)
18

Keluar masuk alat dn bahan
a. Ada pencatatan untuk alat dan bahan yang keluar masuk

1

b. Tidak ada pencatatan untuk alat dan bahan yang keluar

0

masuk
19

Buku catatan untuk siswa
a. Laboratorium memiliki buku catatan untuk siswa yang

1

memecahkan/ merusakkan alat/ bahan
b. Tidak ada buku catatan untuk siswa yang memecahkan/

0

merusakkan alat/ bahan
20

Pengecekan alat dan bahan
a. Bapak/ Ibu guru selalu melakukan pengecekan terhadap

2

kondisi alat dan bahan sebelum maupun sesudah
melaksanakan kegiatan praktikum
b. Bapak/ Ibu guru melakukan pengecekan terhadap kondisi

1

alat dan bahan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum
c. Bapak/ Ibu guru melakukan pengecekan terhadap kondisi

1

alat dan bahan sesudah melaksanakan kegiatan praktikum
d. Bapak/ Ibu guru tidak melakukan pengecekan terhadap

0
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kondisi alat dan bahan sebelum maupun sesudah
melaksanakan kegiatan praktikum
21

Pengadaan alat dan bahan
a. Pengadaan alat dan bahan dilakukan sendiri berdasarkan

1

anggaran dari pihak sekolah
b. Pengadaan alat dan bahan menunggu bantuan dari

0

pemerintah
22

Rapat
a. Sekolah mengadakan rapat guna membahas pengadaan alat

2

dan bahan untuk keperluan praktikum selama satu tahun
saat awal tahun ajaran
b. Sekolah mengadakan rapat guna membahas pengadaan alat

1

dan bahan untuk keperluan praktikum selama satu tahun
saat pertengahan tahun ajaran
c. Tidak ada rapat dari pihak sekolah mupun pengelola

0

laboratorium guna membahas pengadaan alat dan bahan
untuk keperluan praktikum selama satu tahun
23

Daftar alat/ bahan yang rusak
a. Laboratorium kimia memiliki daftar/ catatan untuk alat

1

yang rusak
b. Laboratorium kimia tidak memiliki daftar/ catatan untuk

0

alat yang rusak
24

Bahan yang rusak
a.

Laboratorium kimia memiliki catatan untuk bahan yang

1

rusak
b.

Laboratorium kimia tidak memiliki catatan untuk bahan
yang rusak

0
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3. Pengelolaan Laboratorium
Untuk indikator pengelolaan laboratorium terdiri dari 18 pernyataan dengan
skor maksimal 26, dengan rincian sebagai berikut :
No.
1

Pernyataan

Poin

Koordinasi dengan pihak sekolah
a. Mengadakan

rapat/

koordinasi

antara

pengelola

1

b. Tidak ada rapat/ koordinasi antara pengelola laboratorium

0

laboratoium dengan pihak sekolah

dengan pihak sekolah
2

Struktur organisasi laboratorium
a. Laboratorium kimia memiliki struktur organisasi dan

2

masing-masing individu melaksanakan tugasnya dengan
baik
b. Laboratorium memiliki struktur organisasi namun dalam

1

pembagian tugas belum dilaksanakan secara optimal
c. Laboratorium belum memiliki struktur organisasi
3

0

Praktikum
a. 75% dari materi yang membutuhkan praktikum selalu

3

dipraktekkan
b. 50% dari materi yang membutuhkan praktikum selalu

2

dipraktekkan
c. Kurang dari 50% dari materi yang membutuhkan

1

praktikum selalu dipraktekkan
d. Tidak ada kegiatan praktikum untuk materi

yang

0

a. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium selalu

1

membutuhkan praktikum
4

Program kerja

menyusun program kerja terlebih dahulu
b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium tidak
berdasarkan program kerja tetapi menyesuaikan dengan

0
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kondisi yang ada pada saat pelaksanaan
5

Petunjuk praktikum
a. Dalam pelaksanaan praktikum, berdasarkan pada petunjuk

2

praktikum yang dibuat oleh guru
b. Dalam pelaksanaan praktikum, berdasarkan pada petunjuk

1

praktikum yang ada pada buku/ LKS
c. Tidak ada petunjuk praktikum untuk kegiatan praktikum
6

0

Apakah bapak/ ibu selalu menyusun lembar pengamatan
a. Dalam kegiatan praktikum bapak/ ibu menyusun sendiri

2

lembar pengamatan
b. Dalam kegiatan praktikum lembar pengamatan diperoleh

1

dari buku/ LKS
c. Tidak menggunakan lembar pengamatan dalam kegiatan

0

praktikum
7

Pelatihan kegiatan praktikum
a. Untuk mendukung kegiatan praktikum, bapak/ ibu guru

1

melakukan pelatihan/ seminar berkaitan dengan metode
pembelajaran kimia yang di dalamnya berisi kegiatan
praktikum
b. Bapak/ ibu guru melaksanakan kegiatan praktikum seperti
pembelajaran

biasanya

(tidak

melakukan

0

seminar/

pelatihan)
8

Petunjuk praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu mempelajari petunjuk praktikum

1

sebelum melaksanakan praktikum
b. Bapak/

ibu

guru

melaksanakan

praktikum

tanpa

0

mempelajari petunjuk praktikum karena sudah menguasai
materi yang akan dipraktekkan
9

Pelaksanaan praktikum
a. Bapak/ ibu mencoba kegiatan praktikum terlebih dahulu

1
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sebelum melaksanakan praktikum untuk mengetahui
tingkat keberhasilannya
b. Tingkat keberhasilan diketahui pada saat melaksanakan

0

praktikum dan tidak perlu dicoba sebelumnya
10

Kesiapan siswa
a. Bapak/ ibu guru mengadakan pretest/ post test sebelum/

1

sesudah praktikum untuk mengetahui tingkat kesiapan
siswa
b. Tidak ada pretest/ post test sebelum/ sesudah praktikum
karena siswa sudah menguasai materi

yang akan

0

dipraktekkan
11

12

Orientasi/ pengenalan laboratorium
a. Siswa mendapatkan orientasi/ pengenalan laboratorium

1

b. Tidak ada orientasi/ pengenalan laboratorium untuk siswa

0

Laporan praktikum
a. Siswa diminta untuk membuat laporan praktikum setelah

1

melaksanakan kegiatan praktikum
b. Siswa tidak diharuskan untuk membuat laporan praktikum

0

setelah melaksanakan kegiatan praktikum
13

Evaluasi
a. Pengelola

laboratorium

beserta

pihak

sekolah

1

melaksanakan evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran
sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan laboratorium
untuk tahun berikutnya
b. Tidak ada evaluasi dari pengelola laboratorium maupun

0

pihak sekolah terkait penyelenggaraan laboratorium
14

Pelaksanaan kegiatan praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu mendampingi kegiatan praktikum

2

sampai selesai
b. Bapak/ ibu guru mendampingi kegiatan praktikum di awal

1
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kemudian siswa dibiarkan untuk melakukan percobaan
sendiri
c. Bapak/ ibu guru tidak mendampingi siswa dalam

0

melaksnakan kegiatan praktikum
15

Pembahasan setelah praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu membahas hasil dari kegiatan

1

praktikum yang telah dilaksanakan
b. Bapak/ ibu guru tidak membahas hasil dari kegiatan
praktikum yang telah dilaksanakan karena siswa sudah

0

memahami materi tersebut
16

17

Respon siswa terhadap praktikum
a. Siswa sangat antusias setiap ada kegiatan praktikum

2

b. Siswa kurang antusias setiap ada kegiatan praktikum

1

c. Siswa tidak antusias setiap ada kegiatan praktikum

0

Kegiatan penelitian selain kegiatan praktikum
a. Siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan penelitian

1

selain kegiatan praktikum
b. Tidak ada bimbingan/ pelatihan kepada siswa secara

0

khusus untuk kegiatan penelitian selain kegiatan praktikum
18

Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktikum
a. Bapak/

ibu

tidak

pernah

merasa

kesulitan

dalam

2

b. Bapak/ ibu kadang merasa kesulitan dalam melaksanakan

1

melaksanakan kegiatan praktikum

kegiatan praktikum
c. Bapak/ ibu sering merasa kesulitan dalam melaksanakan
kegiatan praktikum

0

88

4. Alat dan bahan
-

Untuk indikator bahan terdiri dari 40 jenis bahan yang merupakan
bahan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan praktikum pada
kurikulum 2013.

-

Untuk indikator alat terdiri dari 38 jenis alat yang merupakan daftar
alat yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum 2013.

-

Penskoran untuk indikator alat dan bahan ini dimulai dari nilai 0
sampai 2. Nilai 0 apabila alat/ bahan yang tersedia kurang dari 50%,
nilai 1 apabila alat dan bahan yang tersedia lebih dari 50% dan kurang
dari 75%, nilai 2 apabila alat dan bahan yang tersedia lebih dari 75%.
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Lampiran 2
ANGKET KESIAPAN LABORATORIUM KIMIA
Sekolah

:

1. Angket ini terdiri dari 3 indikator kesiapan yang meliputi desain ruang
laboratorium, administrasi laboratorium dan pengelolaan penyelenggaraan
lboratorium
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti, apabila kurang jelas
dapat ditanyakan pada observer
3. Berilah tanda pada pilihan jawaban yang sesuai.
Misal : laboratorium memiliki ruang gelap untuk praktikum yang tidak
memerlukan cahaya matahari
a. Tidak mempunyai ruang gelap
b. Mempunyai ruang gelap, tetapi tidak digunakan untuk praktikum/
penelitian
c. Mempunyai ruang gelap dan digunakan untuk praktikum maupun
penelitian

A. DESAIN RUANG LABORATORIUM
No.
1

Pernyataan
Letak laboratorium
a.

Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain kurang
dari/ sama dengan 10 m

b.

Jarak antara laboratorium IPA satu dengan yang lain lebih
dari 10 m

2

Limbah laboratorium
a. Sekolah memiliki sarana pengolahan tersendiri untuk limbah
dari laboratorium
b. Limbah cair dibuang pada bak cuci dan limbah padat pada
tempat sampah

Poin
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c. Limbah cair maupun padat dibuang sembarangan
3

Letak laboratorium kimia dengan bangunan lain
a. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan bangunan yang
lain lebih dari 10 m
b. Jarak antara laboratorium IPA satu dengan bangunan yang
lain kurang dari/ sama dengan 10 m

4

Kebutuhan air
a. Memiliki sumber air tersendiri dan tidak pernah kekurangan
air untuk keperluan praktikum
b. Kebutuhan air untuk praktikum kurang terpenuhi dengan
baik
c. Laboratorium tidak memiliki sumber air untuk keperluan
praktikum

5

Luas ruang laboratorium
a. Luas laboratorium kimia lebih dari 2,5 m2untuk setiap siswa
b. Luas laboratorium kimia sama sekitar 2,5 m2 untuk setiap
siswa
c. Luas laboratorium kimia kurang dari 2,5 m2 untuk setiap
siswa

6

Ruang timbang
a. Laboratorium memiliki ruang tersendiri untuk menimbang
bahan
b. Laboratorium tidak memiliki ruang tersendiri untuk
menimbang bahan

7

Ruang gudang
a. Laboratorium memiliki ruang gudang untuk menyimpan
peralatan yang tidak terpakai
b. Laboratorium

tidak

memiliki

ruang

gudang

tetapi

menggunakan almari untuk menyimpan peralatan yang tidak
terpakai
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c. Laboratorium tidak memiliki ruang gudang dan juga almari
untuk menyimpan peralatan yang tidak terpakai
8

Pintu ruang laboratorium
a. Laboratorium kimia memiliki 2 pintu yang keduanya dibuka
pada saat kegiatan praktikum
b. Laboratorium kimia memiliki 2 pintu dan dibuka salah satu
saat melaksanakan kegiatan praktikum
c. Laboratorim kimia hanya memiliki satu pintu

9

Ventilasi
a. Laboratorium dilengkapi dengan ventilasi
b. Laboratorium tidak memiliki ventilasi

10

Ruang persiapan
a. Laboratorium kimia memiliki ruang tersendiri untuk guru
dan laboran
b. Laboratorium kimia tidak memiliki ruang tersendiri untuk
guru dan laboran

11

Bak cuci
a. Laboratorium kimia memiliki bak cuci lebih dari 1 buah
untuk 2 kelompok
b. Laboratorium kimia memiliki 1 buah bak cuci untuk 2
kelompok
c. Laboratorium kimia memiliki 1 buah bak cuci yang
digunakan lebih dari 2 kelompok
d. Laboratorium kimia tidak memiliki bak cuci

12

Meja siswa
a. Dalam laboratorium terdapat meja siswa yang dibuat
permanen
b. Dalam laboratorium terdapat meja siswa yang tidak dibuat
secara permanen

13

Kursi siswa
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a. Laboratorium memiliki kursi lebih dari jumlah siswa yang
melaksanakan praktikum
b. Laboratorium

memiliki

kursi

sejumlah

siswa

yang

melaksanakan praktikum
c. Laboratorium memiliki kursi kurang dari jumlah siswa yang
melaksanakan praktikum
14

Meja demonstrasi
a. Laboratorium memiliki meja untuk demonstrasi
b. Laboratorium tidak memiliki meja untuk demonstrasi

15

Meja dan kursi guru
a. Laboratorium memiliki meja dan kursi untuk guru
b. Laboratorium tidak memiliki meja dan kursi untuk guru

16

Papan tulis
a. Laboratorium memiliki papan tulis
b. Laboratorium tidak memiliki papan tulis

17

Almari asam
a. Laboratorium memiliki almari asam yang masih berfungsi
b. Laboratorium tidak memiliki almari asam

18

Almari alat
a. Laboratorium memiliki almari alat
b. Laboratorium tidak memiliki almari alat

19

Almari bahan
a. Laboratorium memiliki lebih dari satu buah almari bahan
b. Laboratorium memiliki satu buah almari bahan
c. Laboratorium memiliki almari bahan
d. Laboratorium tidak memiliki almari bahan

20

21

Alat pemadam kebakaran
a.

Laboratorium memiliki alat pemadam kebakaran

b.

Laboratorium tidak memiliki alat pemadam kebakaran

Pintu jendela
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a. Laboratorium memiliki pintu jendela yang diberi kawat
kassa agar serangga dan burung tidak dapat masuk
b. Pintu jendela tidak diberi diberi kawat kassa
22

Kotak P3K
a. Laboratorium dilengkapi dengan kotak P3K dengan isi yang
lengkap
b. Laboratorium dilengkapi dengan kotak P3K dengan isi yang
kurang lengkap
c. Laboratorium tidak dilengkapi dengan kotak P3K

B. ADMINISTRASI LABORATORIUM
No
1

Pernyataan

Poin

Buku/ daftar inventarisasi perlengkapan laboratorium
a.

Laboratorium

memiliki

buku/

daftar

inventarisasi

perlengkapan laboratorium yang lengkap
b.

Laboratorium

memiliki

buku/

daftar

inventarisasi

perlengkapan laboratorium yang kurang lengkap
c.

Laboratorium tidak memiliki buku/ daftar inventarisasi
perlengkapan laboratorium

2

Buku petunjuk penggunaan alat
a.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan
alat yang lengkap

b.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan
alat yang kurang lengkap

c.

laboratorium

kimia

tidak

memiliki

buku

petunjuk

penggunaan alat
3

Buku petunjuk penggunaan bahan
a.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan
bahan yang lengkap

b.

Laboratorium kimia memiliki buku petunjuk penggunaan
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bahan yang kurang lengkap
c.

laboratorium

kimia

tidak

memiliki

buku

petunjuk

penggunaan bahan
4

Buku/ kartu persediaan alat
a.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan alat
yang lengkap

b.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan alat
yang kurang lengkap

c.

Laboratorium kimia tidak memiliki buku/ kartu persediaan
alat

5

Buku/ kartu persediaan bahan
a.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan bahan
yang lengkap

b.

Laboratorium kimia memiliki buku/ kartu persediaan bahan
yang kurang lengkap

c.

Laboratorium kimia tidak memiliki buku/ kartu persediaan
bahan

6

7

8

Laboran
a.

Laboratorium kimia memiliki laboran

b.

Laboratorium kimia tidak memiliki laboran

Teknisi
a.

Laboratorium kimia memiliki teknisi

b.

Laboratorium kimia tidak memiliki teknisi

Menyiapkan alat dan bahan
a.

Untuk kegiatan praktikum, dalam menyiapkan alat dan
bahan dibantu oleh laboran maupun siswa

b.

Menyiapkan sendiri alat dan bahan yang akan digunakan
untuk praktikum

9

Tata tertib pemakaian laboratorium kimia
a. Bapak/

ibu

guru

menyusun

tata

tertib

pemakaian
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laboratorium kimia
b. Bapak/ ibu guru tidak menyusun tata tertib pemakaian
laboratorium kimia karena sudah ada sebelumnya
c. Bapak/ Ibu guru tidak menyusun tata tertib dan tidak ada
sebelumnya
10

Tata tertib
a. Tata tertib ditempelkan di ruang laboratorium/ dibacakan
setiap praktikum
b. Tata tertib tidak ditempelkan di ruang laboratorium dan
tidak dibacakan setiap praktikum

11

Sangsi bagi siswa yang melanggar tata tertib
a. Bapak/ Ibu guru memberikan sangsi pada siswa yang
melanggar tata tertib
b. Bapak/ ibu guru tidak memberikan sangsi pada siswa yang
melanggar tata tertib

12

Jadwal pemakaian laboratorium
a. Ada jadwal untuk pemakaian laboratorium kimia
b. Ada jadwal untuk pemakaian laboratorium kimia tetapi tidak
berjalan dengan baik
c. Penggunaan laboratorium kimia menyesuaikan dengan
rencana praktikum dari masing-masing guru kimia

13

Pengadaan alat dan bahan yang rusak
a. Mengadakan alat dan bahan setiap kali ada alat/ bahan yang
rusak
b. Pengadaan alat dan bahan menunggu bantuan dari
pemerintah

14

Pengaturan alat dan bahan
a. Seluruh Alat dan bahan diatur sesuai dengan kelompoknya
(alat kaca, alat plastik, dll)
b. Sebagian Alat dan bahan diatur sesuai dengan kelompoknya
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(alat kaca, alat plastik, dll)
c. Tidak ada pengaturan khusus untuk alat dan bahan
15

Pelabelan
a. Seluruh Bahan diberi label pada botol zat nya
b. Sebagian Bahan diberi label pada botol zat nya
c. Tidak ada pelabelan pada botol zat

16

Daftar alat (katalog alat)
a. Laboratorium kimia memiliki daftar alat (katalog alat)
dengan data yang lengkap
b. Laboratorium kimia memiliki daftar alat (katalog alat)
dengan data yang kurang lengkap
c. Laboratorium tidak kimia memiliki daftar alat (katalog alat)

17

Daftar bahan (katalog bahan)
a. Laboratorium kimia memiliki daftar bahan (katalog bahan)
dengan data yang lengkap
b. Laboratorium kimia memiliki daftar bahan (katalog bahan)
dengan data yang kurang lengkap
c. Laboratorium tidak kimia memiliki daftar bahan (katalog
bahan)

18

Keluar masuk alat dn bahan
c. Ada pencatatan untuk alat dan bahan yang keluar masuk
d. Tidak ada pencatatan untuk alat dan bahan yang keluar
masuk

19

Buku catatan untuk siswa
a. Laboratorium memiliki buku catatan untuk siswa yang
memecahkan/ merusakkan alat/ bahan
b. Tidak ada buku catatan untuk siswa yang memecahkan/
merusakkan alat/ bahan

20

Pengecekan alat dan bahan
a. Bapak/ Ibu guru selalu melakukan pengecekan terhadap
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kondisi

alat

dan

bahan

sebelum

maupun

sesudah

melaksanakan kegiatan praktikum
b. Bapak/ Ibu guru melakukan pengecekan terhadap kondisi
alat dan bahan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum
c. Bapak/ Ibu guru melakukan pengecekan terhadap kondisi
alat dan bahan sesudah melaksanakan kegiatan praktikum
d. Bapak/ Ibu guru tidak melakukan pengecekan terhadap
kondisi

alat

dan

bahan

sebelum

maupun

sesudah

melaksanakan kegiatan praktikum
21

Pengadaan alat dan bahan
a. Pengadaan alat dan bahan dilakukan sendiri berdasarkan
anggaran dari pihak sekolah
b. Pengadaan alat dan bahan menunggu bantuan dari
pemerintah

22

Rapat
a. Sekolah mengadakan rapat guna membahas pengadaan alat
dan bahan untuk keperluan praktikum selama satu tahun saat
awal tahun ajaran
b. Sekolah mengadakan rapat guna membahas pengadaan alat
dan bahan untuk keperluan praktikum selama satu tahun saat
pertengahan tahun ajaran
c. Tidak ada rapat dari pihak sekolah mupun pengelola
laboratorium guna membahas pengadaan alat dan bahan
untuk keperluan praktikum selama satu tahun

23

Daftar alat/ bahan yang rusak
a. Laboratorium kimia memiliki daftar/ catatan untuk alat yang
rusak
b. Laboratorium kimia tidak memiliki daftar/ catatan untuk alat
yang rusak

24

Bahan yang rusak
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a.

Laboratorium kimia memiliki catatan untuk bahan yang
rusak

b.

Laboratorium kimia tidak memiliki catatan untuk bahan
yang rusak

C. PENGELOLAAN LABORATORIUM
No.
1

Pernyataan

Poin

Koordinasi dengan pihak sekolah
a. Mengadakan rapat/ koordinasi antara pengelola laboratoium
dengan pihak sekolah
b. Tidak ada rapat/ koordinasi antara pengelola laboratorium
dengan pihak sekolah

2

Struktur organisasi laboratorium
a. Laboratorium kimia memiliki struktur organisasi dan
masing-masing individu melaksanakan tugasnya dengan
baik
b. Laboratorium memiliki struktur organisasi namun dalam
pembagian tugas belum dilaksanakan secara optimal
c. Laboratorium belum memiliki struktur organisasi

3

Praktikum
a. 75% dari materi yang membutuhkan praktikum selalu
dipraktekkan
b. 50% dari materi yang membutuhkan praktikum selalu
dipraktekkan
c. Kurang dari 50% dari materi yang membutuhkan praktikum
selalu dipraktekkan
d. Tidak

ada

kegiatan

praktikum

untuk

materi

yang

membutuhkan praktikum
4

Program kerja
a. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium selalu
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menyusun program kerja terlebih dahulu
b. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan laboratorium tidak
berdasarkan program kerja tetapi menyesuaikan dengan
kondisi yang ada pada saat pelaksanaan
5

Petunjuk praktikum
a. Dalam pelaksanaan praktikum, berdasarkan pada petunjuk
praktikum yang dibuat oleh guru
b. Dalam pelaksanaan praktikum, berdasarkan pada petunjuk
praktikum yang ada pada buku/ LKS
c. Tidak ada petunjuk praktikum untuk kegiatan praktikum

6

Apakah bapak/ ibu selalu menyusun lembar pengamatan
a. Dalam kegiatan praktikum bapak/ ibu menyusun sendiri
lembar pengamatan
b. Dalam kegiatan praktikum lembar pengamatan diperoleh
dari buku/ LKS
c. Tidak menggunakan lembar pengamatan dalam kegiatan
praktikum

7

Pelatihan kegiatan praktikum
a. Untuk mendukung kegiatan praktikum, bapak/ ibu guru
melakukan pelatihan/ seminar berkaitan dengan metode
pembelajaran kimia yang di dalamnya berisi kegiatan
praktikum
b. Bapak/ ibu guru melaksanakan kegiatan praktikum seperti
pembelajaran biasanya (tidak melakukan seminar/ pelatihan)

8

Petunjuk praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu mempelajari petunjuk praktikum
sebelum melaksanakan praktikum
b. Bapak/ ibu guru melaksanakan praktikum tanpa mempelajari
petunjuk praktikum karena sudah menguasai materi yang
akan dipraktekkan
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9

Pelaksanaan praktikum
a. Bapak/ ibu mencoba kegiatan praktikum terlebih dahulu
sebelum melaksanakan praktikum untuk mengetahui tingkat
keberhasilannya
b. Tingkat keberhasilan diketahui pada saat melaksanakan
praktikum dan tidak perlu dicoba sebelumnya

10

Kesiapan siswa
a. Bapak/ ibu guru mengadakan pretest/ post test sebelum/
sesudah praktikum untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa
b. Tidak ada pretest/ post test sebelum/ sesudah praktikum
karena

siswa

sudah

menguasai

materi

yang

akan

dipraktekkan
11

Orientasi/ pengenalan laboratorium
a. Siswa mendapatkan orientasi/ pengenalan laboratorium
b. Tidak ada orientasi/ pengenalan laboratorium untuk siswa

12

Laporan praktikum
a. Siswa diminta untuk membuat laporan praktikum setelah
melaksanakan kegiatan praktikum
b. Siswa tidak diharuskan untuk membuat laporan praktikum
setelah melaksanakan kegiatan praktikum

13

Evaluasi
a. Pengelola laboratorium beserta pihak sekolah melaksanakan
evaluasi pada setiap akhir tahun ajaran sebagai bahan
perbaikan

penyelenggaraan

laboratorium

untuk

tahun

berikutnya
b. Tidak ada evaluasi dari pengelola laboratorium maupun
pihak sekolah terkait penyelenggaraan laboratorium
14

Pelaksanaan kegiatan praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu mendampingi kegiatan praktikum
sampai selesai
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b. Bapak/ ibu guru mendampingi kegiatan praktikum di awal
kemudian siswa dibiarkan untuk melakukan percobaan
sendiri
c. Bapak/

ibu

guru

tidak

mendampingi

siswa

dalam

melaksnakan kegiatan praktikum
15

Pembahasan setelah praktikum
a. Bapak/ ibu guru selalu membahas hasil dari kegiatan
praktikum yang telah dilaksanakan
b. Bapak/ ibu guru tidak membahas hasil dari kegiatan
praktikum yang telah dilaksanakan karena siswa sudah
memahami materi tersebut

16

Respon siswa terhadap praktikum
a. Siswa sangat antusias setiap ada kegiatan praktikum
b. Siswa kurang antusias setiap ada kegiatan praktikum
c. Siswa tidak antusias setiap ada kegiatan praktikum

17

Kegiatan penelitian selain kegiatan praktikum
a. Siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan penelitian selain
kegiatan praktikum
b. Tidak ada bimbingan/ pelatihan kepada siswa secara khusus
untuk kegiatan penelitian selain kegiatan praktikum

18

Kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktikum
a. Bapak/

ibu

tidak

pernah

merasa

kesulitan

dalam

melaksanakan kegiatan praktikum
b. Bapak/ ibu kadang merasa kesulitan dalam melaksanakan
kegiatan praktikum
c. Bapak/ ibu sering merasa kesulitan dalam melaksanakan
kegiatan praktikum
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Lampiran 3
DATA PENELITIAN TENTANG KESIAPAN LABORATORIUM KIMIA DI SMA NEGERI SE-KABUPATEN JEPARA
A. Desain Ruang Laboratorium
Kode
Sekolah
S-01
S-02
S-03
S-04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

∑

%

Ket.

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

2
2
2
2

2
2
0
0

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
0
2

1
1
1
1

1
0
1
0

2
3
3
2

0
0
1
0

2
2
1
1

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

0
1
2
1

23
24
22
19

74,19
77,42
70,97
61,29

S
S
S
KS

B. Administrasi Laboratorium
Kode
Sekolah
S-01
S-02
S-03
S-04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

∑

%

Ket.

1
1
2
1

0
1
1
1

0
1
1
2

1
0
2
1

1
0
2
1

0
0
1
1

0
0
0
0

0
1
1
1

2
1
2
2

0
1
0
1

1
1
1
1

0
1
0
1

0
1
1
1

2
1
2
2

2
1
2
2

1
1
2
1

1
1
2
1

0
0
1
0

0
1
1
0

1
2
2
1

0
1
1
1

0
0
2
0

0
0
1
1

0
0
1
0

13
16
31
23

35,13
43,24
83,78
62,16

TS
TS
SS
KS
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C. Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium

Kode
Sekolah
S-01
S-02
S-03
S-04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

∑

%

Ket.

0
0
1
1

1
1
2
1

1
1
2
1

0
0
0
1

1
2
2
1

1
2
2
1

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
1
0

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
1

1
1
1
1

1
1
2
1

16
18
22
17

61,54
69,23
84,61
65,38

KS
S
SS
S

Keterangan
S-01
S-02
S-03
S-04

: SMA N 1 Pecangaan
: SMA N 1 Tahunan
: SMA N 1 Jepara
: SMA N 1 Bngsri

SS

: Sangat Siap

S

: Siap

KS

: Kurang siap

TS

: Tidak siap
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Lampiran 4
Daftar Kebutuhan Alat Laboratorium Kimia
(Permendiknas No. 24 Tahun 2007)
No

Jenis

1

Perabot

1.1

Kursi

Rasio

Deskripsi

1 buah/peserta

Kuat, stabil, aman, dan mudah

didik,

dipindahkan.

ditambah
1 buah/guru
1.2

Meja kerja

1 buah/

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran

7 peserta didik

memadai untuk menampung
kegiatan peserta didik secara
berkelompok maksimum 7
orang.

1.3

Meja demonstrasi

1 buah/ lab

Kuat, stabil, dan aman. Luas
meja memungkinkan untuk
melakukan demonstrasi dan
menampung peralatan dan
bahan yang diperlukan. Tinggi
meja memungkinkan seluruh
peserta didik dapat mengamati
percobaan
yangdidemonstrasikan.

1.4

Meja persiapan

1 buah/ lab

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran
memadai untuk menyiapkan
materi percobaan.

1.5

Lemari alat

1 buah/ lab

Kuat, stabil, dan aman.
Tertutup dan dapat dikunci.
Ukuran memadai untuk
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menampung semua alat.
1.6

Lemari bahan

2 buah/ lab

Kuat, stabil, dan aman. Cukup
untuk menyimpan seluruh
bahan, tidak mudah berkarat,
rak tersangga dengan kuat.
Pintu geser, berkunci.

1.7

Lemari asam

1 buah/ lab

Kuat, stabil, dan aman. Ukuran
ruang dalam lemari minimum
0,9 m x 0,6 m x 0,9 m. Tinggi
bidang kerja dari lantai 70 cm.
Materi tahan karat, tahan asam,
mempunyai pintu kaca yang
dapat dibuka-tutup sebagian,
mempunyai pencahayaan yang
baik, saluran buangan gas
langsung keluar dan terpompa,
mempunyai saluran air bersih
dan buangan

1.8

Bak cuci

1 buah/

Tersedia air bersih dalam

2 kelompok,

jumlah

ditambah

yang memadai.

1 buah di ruang
persiapan.
2

Peralatan pendidikan

2.1

Botol zat

2.2

Pipet tetes

Masing-masing

Bertutup. Volume: 100 ml, 250

24 buah/lab

ml, dan 500 ml.

100 buah/lab

Ujung panjang, dengan karet.
Ukuran 20 cm.

2.3

Batang pengaduk

Masing-masing

Diameter: 5 mm dan 10 mm,

25 buah/lab

panjang 20 cm.

106

2.4

2.5

Gelas kimia

Gelas kimia

Masing-masing

Volume: 50 ml, 150 ml, dan

12 buah/lab

250 ml

Masing-masing

Volume: 500 ml, 1000 ml, dan

3 buah/lab

2000 ml

2.6

Labu erlenmeyer

25 buah/lab

Volume 250 ml

2.7

Labu takar

Masing-masing

Volume: 50 ml, 100 ml, dan

50, 50, dan 3

1000 ml

buah/lab
2.8

2.9

Pipet volume

Corong

Masing-masing

Skala permanen.

30 buah/lab

Volume: 5 ml dan 10 ml.

Masing-masing

Diameter: 5 cm dan 10 cm.

30 dan 3
buah/lab
2.10

2.11

Mortar

Botol semprot

Masing-masing

Bahan keramik, bagian dalam

6 dan 1

berglasur. Diameter: 7cm

buah/lab

dan15cm.

15 buah/lab

Bahan plastik lentur.
Volume 500 ml

2.12

Gelas ukur

Masing-masing

Volume: 10 ml, 50 ml, 100 ml,

15, 15,15, 3,

500 ml, dan 1000 ml.

dan
3 buah/lab
2.13

Buret + klem

10 buah/lab

Skala permanen, tangan klem
buret mudah digerakkan, kelas
B. Volume 50 ml.

2.14

Statif + klem

Masing-masing

Besi, tahan karat, stabil, kuat,

10 buah/lab

permukaan halus. Klem boss
clamp.

2.15

Kaca arloji

10 buah/ lab

Bahan gelas. Volume 100 ml

2.16

Alat destilasi

2 set/ lab

Bahan gelas. Volume labu 100
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ml.
2.17

Neraca

2 set/ lab

Ketelitian 10 mg.

2.18

pHmeter

2 set/lab

Ketelitian 0,2 (analog) dan 0,1
(digital)

2.19

Centrifuge

1 buah/lab

Menggunakan daya listrik,
minimum 4 tabung.

2.20

Barometer

1 buah/lab

Untuk di dinding lab,
dilengkapi
termometer.

2.21

Termometer

6 buah/lab

Dapat mengukur suhu 0 -100
°C, ketelitan 1 °C, tidak
mengandung merkuri.

2.22

Multimeter

6 buah/lab

Dapat mengukur tegangan,

AC/DC,

arus

10 kilo ohm/volt

dan hambatan. Batas ukur arus
minimum 100 mA-5 A. Batas
minimum ukur tegangan untuk
DC 100 mV-50 V. Batas
minimum ukur tegangan untuk
AC 0-250 V

2.23

Pembakar spiritus

8 buah/lab

Bahan gelas, bertutup.

2.24

Kaki tiga + alas

8 buah/lab

Tinggi disesuaikan tinggi

kasa

pembakar spiritus.

Kawat
2.25

Stopwatch

8 buah/lab

Tinggi disesuaikan tinggi
pembakar spiritus.

2.26

Kalorimeter
tekanan tetap

6 buah/lab

Dapat memberikan data untuk
pembelajaran entalpi reaksi.
Kapasitas panas bahan rendah.
Volume 250 ml.
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2.27

Tabung reaksi

100 buah/lab

Gelas. Volume 20 ml.

2.28

Rak tabung reaksi

7 buah/lab

Kayu. Kapasitas minimum 10
tabung.

2.29

Sikat tabung

10 buah/lab

Bulu halus. Diameter 1 cm

8 buah/lab

Kaca, ukuran sesuai dengan

reaksi
2.30

Tabung centrifuge

centrifuge.
2.31

Tabel Periodik

1 buah/lab

Unsur

Poster, kertas 220 gram,
laminasi,
dapat digantung.

2.32

Model molekul

6 set/lab

Minimum dapat menunjukkan
atom hidrogen, oksigen,
nitrogen,
sulfur dan karbon, serta dapat
dirangkai menjadi molekul.

2.33

Petunjuk

6 Buah/

percobaan

Percobaan

3

Media Pendidikan

3.1

Papan tulis

1 buah/lab

Ukuran minimum 90 cm x 200
cm.
Ditempatkan pada posisi yang
memungkinkan seluruh peserta
didik melihatnya dengan jelas.

4

Bahan Habis Pakai
Bahan habis pakai tersedia di laboratorium meliputi bahan kimia,
dengan banyak
setiap saat 1,2 x banyak yang dibutuhkan. Bahan kimia meliputi zat-zat
yang
diperlukan dalam percobaan–percobaan: Pengenalan Reaksi Kimia,
Teknik
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Pemisahan dan Pemurnian, Titrasi Asam-Basa,Elektrokimia,
Energetika, Pembuatan Produk Terapan Pengetahuan Kimia.
5

Perlengkapan lain

5.1

Kotak kontak

9 buah/lab

1 buah untuk tiap meja peserta
didik, 2 buah untuk meja
demo,
2 buah untuk di ruang
persiapan.

5.2

Alat pemadam

1 buah/lab

Mudah dioperasikan.

1 buah/lab

Terdiri dari kotak P3K dan

kebakaran
5.3

Peralatan P3K

isinya
tidak kadaluarsa termasuk obat
P3K untuk luka bakar dan luka
terbuka
5.4

Tempat sampah

1 buah/lab

5.5

Jam dinding

1 buah/lab
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Lampiran 5
LEMBAR OBSERVASI LABORATORIUM KIMIA

I.

Desain Laboratorium
Luas bangunan ....................m2, panjang .........m, lebar ...........m
Kapasitas .........siswa
Letak terhadap ruang yang lain

: ...........m

Letak terhadap sumber air

: ...........m

Jumlah pintu ......... buah, jumlah jendela ................ buah
Jumlah meja...........buah, jumlah kursi.......buah
II.

Fasilitas Laboratorium
Beri tanda (√) bila ada dan (-) bila tidak ada

No

Kriteria

Rasio

1.

Stop kontak

9 buah/ lab

2.

Bak cuci

1 buah/ 2
kelompok

3.

Tempat sampah

1 buah/ lab

4.

Jam dinding

1 buah/ lab

5.

Meja demonstrasi 1 buah/ lab

6.

Meja guru

1 buah/ lab

7.

Meja siswa

1 buah/ 7
peserta

8.

Kursi guru

1 buah/ lab

9.

Kursi siswa

1

buah/

peserta
10.

Papan tulis : *

1 buah/ lab

Blackboard/
Whiteboard
11.

Almari alat

1 buah/ lab

12.

Almari bahan

2 buah/ lab

Ada

Tidak

Jumlah

Ket.
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13.

Almari asam

1 buah/ lab

14.

Perlengkapan

1 buah/ lab

P3K
15.

Pemadam

1 buah/ lab

Kebakaran
*Coret yang tidak perlu
III.

Daftar Alat yang ada di Laboratorium kimia

No

Kriteria

Rasio

1

Botol zat

24 buah/ lab

2

Pipet tetes

100 buah/lab

3

Batang pengaduk

25 buah/lab

4

Gelas kimia 50

12 buah/lab

ml
5

Gelas kimia 150

12 buah/lab

ml
6

Gelas kimia 250

12 buah/lab

ml
7

Gelas kimia 500

3 buah/lab

ml
8

Gelas kimia 1000 3 buah/lab
ml

9

Gelas kimia 2000 3 buah/lab
ml

10

Labu erlenmeyer

25 buah/lab

11

Labu takar 50 ml 50 buah/ lab

12

Labu takar 100

50 buah/ lab

ml
13

Labu takar 1000

3 buah/ lab

ml
14

Pipet volume

30 buah/lab

Ada

Tidak

Jumlah

Ket.
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15

Corong

30 buah/lab

16

Mortar

6 dan 1
buah/lab

17

Botol semprot

15 buah/ lab

18

Gelas ukur 10 ml

15 buah/lab

19

Gelas ukur 50

15 buah/lab

20

Gelas ukur 100

15 buah/lab

21

Gelas ukur 500

3 buah/lab

22

Gelas ukur 1000

3 buah/lab

ml
23

Buret + klem

10 buah/lab

24

Statif + klem

10 buah/lab

25

Kaca arloji

10 buah/ lab

26

Alat destilasi

2 set/ lab

27

Neraca

2 set/ lab

28

pH meter

2 set/lab

29

Centrifuge

1 buah/lab

30

Barometer

1 buah/lab

31

Termometer

6 buah/lab

32

Multimeter

6 buah/lab

AC/DC,
10 kilo ohm/volt
33

Pembakar

8 buah/lab

spiritus
34

Kaki tiga + alas

8 buah/lab

kasa Kawat
35

Stopwatch

8 buah/lab

36

Kalorimeter

6 buah/lab

tekanan tetap
37

Tabung reaksi

100 buah/lab

113

38

Rak tabung

7 buah/lab

reaksi
39

Sikat tabung

10 buah/lab

reaksi
40

Tabung

8 buah/lab

centrifuge
41

Tabel Periodik

1 buah/lab

Unsur
42

Model molekul

IV.

Daftar bahan/ zat untuk praktikum
Nama Bahan

No

6 set/lab

1

Kloroform

2

Aseton

3

Benzena

4

NaCl

5

HCl

6

NaOH

7

NH3

8

CH3COOH

9

Alkohol

10

Ca(OH)2

11

Pb(NO3)2

12

KI

13

CuSO4

14

CaO

15

NH4Cl

16

Serbuk belerang

17

Kertas lakmus

Bahan Pengganti

KCl

Ba(OH)2

NaI

Logam Mg

Ada

Tidak

Ket.
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18

Pualam

19

Na2S2O3

20

H2O2

21

FeCl3

22

Kristal Na2HPO4

23

KSCN

24

Indikator PP

25

CH3COONa

26

CaCl2

27

H2SO4

28

KBr

29

Larutan klorin

BaCl2

NaBr
Larutan

bromin/

iodin
30

Urea

31

Na2SO4

32

CHCl2

33

Fehling

A+Fehling

B
34

Asam formiat

35

Etanol

36

Benedict

37

HNO3

Asam asetat
Metanol/
Isobutanol
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Lampiran 6
HASIL OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA
LABORATORIUM KIMIA

No
I
1.
2.

Uraian
Desain Ruang Laboratorium
Luas Bangunan (m2)
Kapasitas

S-01

S-02

S-03

S-04

168
40

144
40

112,5
42

112
40

3.

Letak terhadap ruang yang lain

1m

1m

1m

1m

4.

Jumlah pintu

2

2

1

2

5.

Jumlah jendela

16

16

12

12

II
1.

Fasilitas Laboratorium
Stop kontak

4

3

9

4

2.

Bak cuci

6

6

7

4

3.

Tempat sampah

-

1

1

1

4.

Jam dinding

1

1

-

1

5.

Meja demonstrasi

1

1

1

-

6.

Meja guru

1

1

1

1

7.

Meja siswa

12

18

3

8

8.

Kursi guru

1

1

1

1

9.

Kursi siswa

43

42

42

43

10.

Papan tulis : *

2

1

1

1

Blackboard/ Whiteboard
11.

Almari alat

3

3

4

3

12.

Almari bahan

1

2

2

1

13.

Almari asam

1

1

1

1

14.

Perlengkapan P3K

-

1

1

1

15.

Pemadam Kebakaran

1

1

2

1

III
1

Alat Praktikum
Botol zat

1

2

2

1

Pipet tetes

1

1

1

1

2
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3

Batang pengaduk

1

1

2

1

4

Gelas kimia 50 ml

2

1

2

2

5

Gelas kimia 150 ml

2

1

2

2

6

Gelas kimia 250 ml

2

2

2

2

7

Gelas kimia 500 ml

2

2

2

2

8

Gelas kimia 1000 ml

2

2

2

2

9

Gelas kimia 2000 ml

0

0

0

0

10

Labu erlenmeyer

2

2

2

2

11

Labu takar 50 ml

0

0

0

0

12

Labu takar 100 ml

0

0

1

0

13

Labu takar 1000 ml

0

0

2

0

14

Pipet volume

1

1

2

1

15

Corong

2

2

2

1

16

Mortar

2

2

2

2

17

Botol semprot

0

2

0

0

18

Gelas ukur 10 ml

0

0

0

0

19

Gelas ukur 50 ml

1

1

1

1

20

Gelas ukur 100 ml

2

1

2

2

21

Gelas ukur 500 ml

2

1

1

2

22

Gelas ukur 1000 ml

2

1

2

2

23

Buret + klem

2

2

2

2

24

Statif + klem

2

2

2

2

25

Kaca arloji

2

2

2

2

26

Alat destilasi

2

2

2

2

27

Neraca

2

2

2

2

28

pH meter

2

2

2

2

29

Centrifuge

2

0

0

0

30

Barometer

0

0

0

0

31

Termometer

2

2

2

2

32

Multimeter AC/DC,

1

0

0

1
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10 kilo ohm/volt
33

Pembakar spiritus

2

2

2

2

34

Kaki tiga + alas kasa Kawat

2

2

2

2

35

Stopwatch

0

0

1

0

36

Kalorimeter tekanan tetap

0

0

2

0

37

Tabung reaksi

2

2

2

2

38

Rak tabung reaksi

2

2

2

2

39

Sikat tabung reaksi

1

1

2

2

40

Tabung centrifuge

1

0

0

0

41

Tabel Periodik Unsur

0

0

0

2

42

Model molekul

0

0

0

2

54
64,28
S

48
57,14
KS

58
69,04
S

55
65,48
S

Jumlah
Persen
Kategori
IV Bahan Praktikum
1

Kloroform

0

0

0

0

2

Aseton

0

0

2

0

3

Benzena

0

0

0

0

4

NaCl

2

2

2

2

5

HCl

2

2

2

2

6

NaOH

2

2

2

2

7

NH3

2

2

2

2

8

CH3COOH

2

2

2

2

9

Alkohol

2

2

2

2

10

Ca(OH)2/ Ba(OH)2

2

2

2

2

11

Pb(NO3)2

0

0

0

0

12

KI/ NaI

2

2

2

2

13

CuSO4

2

2

2

2

14

CaO

0

0

0

0

15

NH4Cl

2

0

2

2

16

Serbuk belerang/Logam Mg

0

2

2

0
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17

Kertas lakmus

2

2

2

2

18

Pualam

0

0

0

0

19

Na2S2O3

2

2

2

2

20

H2O2

2

0

2

0

21

FeCl3

2

0

2

2

22

Kristal Na2HPO4

0

0

2

0

23

KSCN

2

2

2

2

24

Indikator PP

2

2

2

2

25

CH3COONa

2

2

2

2

26

CaCl2/ BaCl2

0

2

0

2

27

H2SO4

2

2

2

2

28

KBr

2

2

2

2

29

Larutan klorin/ bromin/ iodin

2

2

2

2

30

Urea

2

2

2

2

31

Na2SO4

2

2

2

2

32

CHCl2

0

0

0

0

33

Fehling A+Fehling B

2

2

2

2

34

Asam formiat/ asetat

2

2

2

2

35

Etanol

0

0

0

0

36

Benedict

2

2

2

2

37

HNO3

2

2

2

2

52
70,27
S

50
67,57
S

58
78,38
S

52
70,27
S

Jumlah
Persen
Kategori

119

Lampiran 7
KOMPETENSI LABORAN/ PENGELOLAAN LABORATORIUM KIMIA

DIMENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

S-01

S-02

S-03

S-04

1.1 Menampilkan

1.1.1 Bertindak secara konsisten sesuai dengan

Tidak diteliti karena kepribadian

KOMPETENSI
1. Kompetensi
Kepribadian

diri sebagai

norma agama, hukum, sosial, dan budaya

seseorang tidak dapat diketahui secara

pribadi yang

nasional Indonesia

pasti

dewasa, mantap,

1.1.2 Berperilaku arif

dan berakhlak

1.1.3 Berperilaku jujur

mulia

1.1.4 Menunjukkan kemandirian
1.1.5 Menunjukkan rasa percaya diri
1.1.6 Berupaya meningkatkan kemampuan diri

1.2 Menunjukkan

1.2.1 Berperilaku disiplin

komitmen

1.2.2 Beretos kerja yang tinggi

terhadap tugas

1.2.3 Bertanggung jawab terhadap tugas
1.2.4 Tekun, teliti, dan hati-hati dalam
melaksanakan tugas

JML
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1.2.5 Kreatif dalam memecahkan masalah yang
berkaitan dengan tugas profesinya
1.2.6 Berorientasi pada kualitas
2. Kompetensi

2.1 Bekerja sama

Sosial

dalam
pelaksanaan
tugas

2.1.1 Menyadari kekuatan dan kelemahan diri

Tidak diteliti karena kehidupan sosial

2.1.2 Memiliki wawasan tentang pihak lain

seseorang tidak dapat diketahui secara

yang dapat diajak kerja sama

pasti

2.1.3 Bekerjasama dengan berbagai pihak
secara efektif

2.2 Berkomunikasi
secara lisan dan
tulisan

2.2.1 Berkomunikasi dengan berbagai pihak
secara santun, empatik, dan efektif
2.2.2 Memanfaatkan berbagai peralatan TIK
untuk berkomunikasi

3. Kompetensi
Administratif

3.1

3.1.1 Mencatat bahan laboratorium

1

1

1

1

4

Menginventarisasi

3.1.2 Mencatat penggunaan bahan

0

0

1

1

2

0

0

1

1

2

1

1

1

0

3

bahan praktikum

laboratorium
3.1.3 Melaporkan penggunaan bahan
laboratorium

3.2 Mencatat

3.2.1 Mencatat kehadiran guru dan peserta

121

kegiatan
praktikum

didik
3.2.2 Mencatat penggunaan alat

0

0

1

1

2

3.2.3 Mencatat penggunaan penuntun

0

0

0

0

0

3.2.4 Mencatat kerusakan alat

0

0

1

1

2

3.2.5 Melaporkan keseluruhan kegiatan

0

0

1

0

1

4.1.1 Menata ruang laboratorium

1

1

1

1

4

4.1.2 Menjaga kebersihan ruangan

1

1

1

1

4

4.1.3 Mengamankan ruang laboratorium

1

1

1

1

4

4.2.1 Mengklasifikasikan bahan dan peralatan

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

0

0

1

0

1

4.2.4 Menjaga kebersihan alat laboratorium

1

1

1

1

4

4.2.5 Mengamankan bahan dan peralatan

1

1

1

1

4

praktikum

praktikum secara periodik
4. Kompetensi
Profesional

4.1 Merawat ruang
laboratorium
sekolah/
madrasah
4.2 Mengelola bahan
dan peralatan
laboratorium

laboratorium

praktikum
4.2.2 Menata bahan dan peralatan praktikum

sekolah/madrasah 4.2.3 Mengidentifikasi kerusakan bahan,
peralatan, dan fasilitas laboratorium
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laboratorium
4.3 Melayani
kegiatan
praktikum

4.3.1 Menyiapkan bahan sesuai dengan

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

penuntun praktikum
4.3.2 Menyiapkan peralatan sesuai dengan
penuntun praktikum
4.3.3 Melayani guru dan peserta didik dalam
pelaksanaan praktikum
4.3.4 Menyiapkan kelengkapan pendukung
praktikum (lembar kerja, lembar rekam
data, dan lain-lain)

4.4 Menjaga
kesehatan dan

4.4.1 Menjaga kesehatan diri dan lingkungan
kerja

keselamatan kerja 4.4.2 Menggunakan peralatan kesehatan dan
di laboratorium

keselamatan kerja di laboratorium

sekolah/madrasah 4.4.3 Menangani bahan-bahan berbahaya dan
beracun sesuai dengan prosedur yang
berlaku
4.4.4 Menangani limbah laboratorium sesuai
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dengan prosedur yang berlaku
4.4.5 Memberikan pertolongan pertama pada

1

1

1

1

4

17

17

23

21

78

65,38%

65,38%

88,46%

80,77%

75%

S

S

SS

S

S

kecelakaan
JUMLAH
PERSENTASE
KATEGORI

Keterangan
S-01
S-02
S-03
S-04

: SMA N 1 Pecangaan
: SMA N 1 Tahunan
: SMA N 1 Jepara
: SMA N 1 Bangsri

SS

: Sangat Siap

S

: Siap

KS

: Kurang siap

TS

: Tidak siap

124

Lampiran 8
Pedoman Wawancara Kesiapan Laboratorium
A. Guru Mata Pelajaran Kimia
1. Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan laboratorium untuk mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum 2013?
2. Persiapan apa saja yang dilakukan agar laboratorium dapat mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum 2013?
3. Selain menggunakan metode praktikum metode apa yang dilakukan
guna mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 untuk materi yang
memerlukan praktikum?
4. Apakah ada kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktikum?
5. Jika ada, bagaimana cara untuk mengatasi kesulitan tersebut?
6. Apakah semua materi yang memerlukan kegiatan praktikum selalu
dipraktekkan?
7. Apakah Bapak/ Ibu berusaha mengetahui kesiapan siswa sebelum
praktikum?
8. Bagaimana cara yang digunakan untuk mengeahui tingkat kesiapan
tersebut?
9. Apakah Bapak/ Ibu selalu menjelaskan terlebih dahulu praktikum yang
akan dilaksanakan?
10. Siapakah yang menyusun tata tertib dalam pelaksanaan praktikum?
11. Apakah Bapak/ Ibu pernah membacakan tata tertib sebelum
pembelajaran dilaksanakan?
12. Apakah Bapak/ Ibu selalu memonitoring kegiatan praktikum yang
sedang berjalan?
13. Apakah ada pembagian jadwal untuk penggunaan laboratorium untuk
setiap kelas?
14. Apakah Bapak/ Ibu selalu membahas hasil kerja dari siswa setelah
selesai melaksanakan praktikum?
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15. Apakah pernah terjadi kecelakaan pada saat kegiatan praktikum
berlangsung?
16. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum apakah Bapak/ Ibu dibantu
oleh asisten?
17. Jika ya, dari mana dan tugasnya apa?
18. Apakah para siswa sangat berminat dalam mengikuti kegiatan
praktikum?
19. Apakah ada pembuatan program kerja untuk penggunaan/ pelaksanaan
praktikum selama satu tahun/ satu semester ?
20. Bagaimanakah prosedur pengadaan alat dan bahan praktikum?
B. Laboran
1. Bagaimanakah tugas Bapak/ Ibu sebagai seorang laboran?
2. Bagaimana pengelolaan laboratorium (misal : pelabelan bahan dan
alat, penataan)
di sekolah Bapak/ Ibu?
3. Kelengkapan administrasi apa saja yang ada di laboratorium?
4. Apa saja yang di inventarisasi dalam laboratorium?
5. Dari mana sajakah biaya untuk pengadaan alat dan bahan yang
digunakan untuk praktikum?
6. Bagaimanakah prosedur pengadaan alat dan bahan jika ada alat dan
bahan yang habis?
7. Apakah pernah mendapatkan bantuan / sumbangan alat dan bahan
untuk kegiatan praktikum? Jika pernah, dari mana saja? Sebutkan!
8. Siapakah yang membuat tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan
praktikum?
9. Siapakah yang menyiapkan alat dan bahan sebelum melaksanakan
kegiatan praktikum?

126

Lampiran 9
Rekap Hasil Wawancara Guru
Sekolah

: SMA N 1 Tahunan

Nama Guru

: Saidatur Rokhmah, M. Si

No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
laboratorium untuk mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Jawaban
Ya, laboratorium digunakan dalam
pelaksanaan pembelajaran kurikulum
2013

2.

Persiapan apa saja yang dilakukan
agar laboratorium dapat mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Persiapan alat dan bahan terutama,
agar dapat memenuhi jika digunakan
untuk praktikum

3.

Selain menggunakan metode
praktikum metode apa yang
dilakukan guna mendukung
pelaksanaan kurikulum 2013 untuk
materi yang memerlukan praktikum?

Menggunakan metode ceramah,
demonstrasi, menggunakan video
praktikum

4.

Apakah ada kesulitan dalam
melaksanakan kegiatan praktikum?

Ada, karena kurangnya persediaan
alat dan bahan sehingga kegiatan
praktikum kurang dapat dilaksanakan
secara optimal. Juga tidak adanya
tenaga laboran sehingga persiapan
dilaksanakan sendiri oleh guru yang
bersangkutan

5.

Jika ada, bagaimana cara untuk
mengatasi kesulitan tersebut?

Praktikum menyesuaikan alat dan
bahan yang tersedia. Misalnya bahan
dapat diganti, maka diganti dengan
bahan lain yang ada di laboratorium

6.

Apakah semua materi yang
memerlukan kegiatan praktikum
selalu dipraktekkan?

Tidak, tidak semua materi
dipraktekkan. Hal ini karena
kurangnya alat dan bahan, juga
waktu yang ada digunakan untuk
memperdalam materi

7.

Apakah Bapak/ Ibu berusaha
mengetahui kesiapan siswa sebelum

Ya, ada.
Sebelum praktikum, siswa benar-
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praktikum?

8.

benar dipersiapkan mengenai materi,
sehingga siswa paham betul sebelum
melakanakan praktikum
Bagaimana cara yang digunakan Terkadang dilaksanakan preetest
untuk mengeahui tingkat kesiapan untuk mengetahui tingkat
tersebut?
pemahaman siswa terhadap materi
yang akan dipraktekkan

9.

Apakah
Bapak/
Ibu
selalu Ya, karena jika tidak dijelaskan
menjelaskan
terlebih
dahulu siswa tidak akan paham
praktikum yang akan dilaksanakan?

10.

Siapakah yang menyusun tata tertib Seharusnya Kepala Laboratorium,
dalam pelaksanaan praktikum?
tapi selama ini tidak karena tata
tertib sudah satu paket dengan bagan
struktur organisasi (membeli)

11.

Apakah Bapak/ Ibu pernah
membacakan tata tertib sebelum
pembelajaran dilaksanakan?

Tidak, karena tata tertib sudah
ditempelkan di ruang laboratorium

12.

Apakah Bapak/ Ibu selalu
memonitoring kegiatan praktikum
yang sedang berjalan?

Ya, pendampingan dari awal
kegiatan praktikum sampai selesai

13.

Apakah ada pembagian jadwal untuk
penggunaan laboratorium untuk
setiap kelas?

Tidak ada, penggunaan laboratorium
menyesuaikan dari guru kelas
masing-masing

14.

Apakah Bapak/ Ibu selalu membahas
hasil kerja dari siswa setelah selesai
melaksanakan praktikum?

Iya, hasil praktikum siswa selalu
dibahas

15.

Apakah pernah terjadi kecelakaan
pada saat kegiatan praktikum
berlangsung?

Tidak ada

16.

Dalam pelaksanaan kegiatan
praktikum apakah Bapak/ Ibu
dibantu oleh asisten?

Tidak

17.

Jika ya, dari mana dan tugasnya apa?

18.

Apakah para siswa sangat berminat
dalam mengikuti kegiatan
praktikum?

_
Ya, siswa sangat antusias sertiap ada
kegiatan praktikun
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19.

Apakah ada pembuatan program
Tidak ada
kerja untuk penggunaan/ pelaksanaan
praktikum selama satu tahun/ satu
semester ?

20.

Bagaimanakah prosedur pengadaan
alat dan bahan?

Biasanya pengadaan secara mandiri
atau mendapat bantuan dari
pemerintah

Sekolah

: SMA N 1 Jepara

Nama Guru

: Maria Yekiana Mulyahati, M.Si

No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
laboratorium untuk mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Jawaban
Ya, memanfaatkan laboratorium

2.

Persiapan apa saja yang dilakukan agar
laboratorium dapat mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Persiapan alat dan bahan, persiapan
siswa

3.

Selain menggunakan metode praktikum
metode apa yang dilakukan guna
mendukung pelaksanaan kurikulum
2013 untuk materi yang memerlukan
praktikum?

Menggunakan metode ceramah,
demonstrasi, menggunakan video
praktikum

4.

Apakah ada kesulitan dalam
melaksanakan kegiatan praktikum?

Tidak ada, karena semuanya dapat
dilaksanakan dengan baik

5.

Jika ada, bagaimana cara untuk
mengatasi kesulitan tersebut?

6.

Apakah semua materi yang memerlukan Tidak, hanya beberapa materi yang
kegiatan praktikum selalu
dipraktekkan. Karena
dipraktekkan?
menyesuaikan dengan alat dan
bahan yang tersedia
Apakah Bapak/ Ibu berusaha
Tidak, karena sudah dijelaskan
mengetahui kesiapan siswa sebelum
sebelumnya
praktikum?

7.

_
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8.

Bagaimana cara yang digunakan untuk
mengeahui tingkat kesiapan tersebut?

_

9.

Apakah Bapak/ Ibu selalu menjelaskan Ya, karena jika tidak dijelaskan
terlebih dahulu praktikum yang akan siswa tidak akan paham
dilaksanakan?

10.

Siapakah yang menyusun tata tertib Yang menyusun tata tertib adalah
dalam pelaksanaan praktikum?
Kepala laboratorium

11.

Apakah Bapak/ Ibu pernah
membacakan tata tertib sebelum
pembelajaran dilaksanakan?

Tidak

12.

Apakah Bapak/ Ibu selalu
memonitoring kegiatan praktikum yang
sedang berjalan?

Ya, pendampingan dari awal
kegiatan praktikum sampai selesai

13.

Apakah ada pembagian jadwal untuk
penggunaan laboratorium untuk setiap
kelas?

Tidak ada, penggunaan
laboratorium menyesuaikan dari
guru kelas masing-masing

14.

Apakah Bapak/ Ibu selalu membahas
hasil kerja dari siswa setelah selesai
melaksanakan praktikum?

Iya, hasil praktikum siswa selalu
dibahas

15.

Apakah pernah terjadi kecelakaan pada
saat kegiatan praktikum berlangsung?

Tidak ada, karena alat dan bahan
yang digunakan tidak berbahaya

16.

Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum
apakah Bapak/ Ibu dibantu oleh asisten?

Iya, dalam menyiapkan dibantu
oleh laboran dan siswa

17.

Jika ya, dari mana dan tugasnya apa?

18.

Apakah para siswa sangat berminat
dalam mengikuti kegiatan praktikum?

Tugasnya mengelola laboratorium,
mulai dari menyiapkan alat dan
bahan sampai mengadministrasi
inventaris laboratorium
Ya, siswa sangat antusias sertiap
ada kegiatan praktikun

19.

Apakah ada pembuatan program kerja
untuk penggunaan/ pelaksanaan
praktikum selama satu tahun/ satu
semester ?

Ada, tetapi tidak berjalan dengan
optimal

20.

Bagaimanakah prosedur pengadaan alat

Biasanya dari laboran melapor
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dan bahan?

Sekolah

: SMA N 1 Pecangaan

Nama Guru

: Muhail, S.Pd

kepada koordinator laboratorium
kimia, dari koordinator
laboratorium kimia kemudian
dilaporkan kepada kepala
laboratorium dan yng terakhir ke
waka. Kurikulum

No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
laboratorium untuk mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Jawaban
Ya, laboratorium dimanfaatkan

2.

Persiapan apa saja yang dilakukan agar
laboratorium dapat mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Persiapan alat dan bahan sebelum
praktikum

3.

Selain menggunakan metode praktikum
metode apa yang dilakukan guna
mendukung pelaksanaan kurikulum
2013 untuk materi yang memerlukan
praktikum?

Menggunakan metode ceramah,
demonstrasi, menggunakan video
praktikum

4.

Apakah ada kesulitan dalam
melaksanakan kegiatan praktikum?

Ada, karena kurangnya persediaan
alat dan bahan sehingga kegiatan
praktikum kurang dapat
dilaksanakan secara optimal. Selain
itu, tidak adanya tenaga laboran
sehingga persiapan dilaksanakan
sendiri oleh guru yang
bersangkutan

5.

Jika ada, bagaimana cara untuk
mengatasi kesulitan tersebut?

Praktikum menyesuaikan alat dan
bahan yang tersedia. Misalnya
bahan dapat diganti, maka diganti
dengan bahan lain yang ada di
laboratorium

6.

Apakah semua materi yang memerlukan Tidak, tidak semua materi
kegiatan praktikum selalu
dipraktekkan. Hal ini karena
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dipraktekkan?

kurangnya alat dan bahan, selain
itu terkadang waktu yang ada
digunakan untuk memperdalam
materi

7.

Apakah Bapak/ Ibu berusaha
mengetahui kesiapan siswa sebelum
praktikum?

Tidak, karena sudah dijelaskan
sebelumnya

8.

Bagaimana cara yang digunakan untuk
mengeahui tingkat kesiapan tersebut?

9.

Apakah Bapak/ Ibu selalu menjelaskan Ya, karena jika tidak dijelaskan
terlebih dahulu praktikum yang akan siswa tidak akan paham
dilaksanakan?

10.

Siapakah yang menyusun tata tertib Tata tertib sudah ada satu paket
dalam pelaksanaan praktikum?
dengan bagan struktur, jadi tidak
disusun ulang

11.

Apakah Bapak/ Ibu pernah
membacakan tata tertib sebelum
pembelajaran dilaksanakan?

Tidak, karena tata tertib sudah
ditempelkan di ruang laboratorium

12.

Apakah Bapak/ Ibu selalu
memonitoring kegiatan praktikum yang
sedang berjalan?

Ya, pendampingan dari awal
kegiatan praktikum sampai selesai

13.

Apakah ada pembagian jadwal untuk
penggunaan laboratorium untuk setiap
kelas?

Tidak ada, penggunaan
laboratorium menyesuaikan dari
guru kelas masing-masing

14.

Apakah Bapak/ Ibu selalu membahas
hasil kerja dari siswa setelah selesai
melaksanakan praktikum?

Iya, hasil praktikum siswa selalu
dibahas

15.

Apakah pernah terjadi kecelakaan pada
saat kegiatan praktikum berlangsung?

Tidak ada

16.

Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum
apakah Bapak/ Ibu dibantu oleh asisten?

Tidak

17.

Jika ya, dari mana dan tugasnya apa?

_

_
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18.

Apakah para siswa sangat berminat
dalam mengikuti kegiatan praktikum?

Ya, siswa sangat antusias sertiap
ada kegiatan praktikun

19.

Apakah ada pembuatan program kerja
untuk penggunaan/ pelaksanaan
praktikum selama satu tahun/ satu
semester ?

Tidak ada

20.

Bagaimanakah prosedur pengadaan alat
dan bahan?

Dari bantuan pemerintah

Sekolah

: SMA N 1 Bangsri

Nama Guru

: Dra. Sriyatmi

No.
Pertanyaan
1.
Apakah Bapak/ Ibu memanfaatkan
laboratorium untuk mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Jawaban
Ya, laboratorium digunakan dalam
pelaksanaan pembelajaran
kurikulum 2013

2.

Persiapan apa saja yang dilakukan agar
laboratorium dapat mendukung
implementasi pelaksanaan kurikulum
2013?

Persiapan alat dan bahan terutama,
agar dapat memenuhi jika
digunakan untuk praktikum

3.

Selain menggunakan metode praktikum
metode apa yang dilakukan guna
mendukung pelaksanaan kurikulum
2013 untuk materi yang memerlukan
praktikum?

Menggunakan metode ceramah,
demonstrasi, menggunakan video
praktikum

4.

Apakah ada kesulitan dalam
melaksanakan kegiatan praktikum?

Ada, karena kurangnya persediaan
alat dan bahan sehingga kegiatan
praktikum kurang dapat
dilaksanakan secara optimal.

5.

Jika ada, bagaimana cara untuk
mengatasi kesulitan tersebut?

Praktikum menyesuaikan alat dan
bahan yang tersedia. Misalnya
bahan dapat diganti, maka diganti
dengan bahan lain yang ada di
laboratorium

6.

Apakah semua materi yang memerlukan Tidak, tidak semua materi
kegiatan praktikum selalu
dipraktekkan. Hal ini karena
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dipraktekkan?

kurangnya alat dan bahan, selain
itu terkadang waktu yang ada
digunakan untuk memperdalam
materi

7.

Apakah Bapak/ Ibu berusaha
mengetahui kesiapan siswa sebelum
praktikum?

Ya, ada.
Sebelum praktikum, siswa benarbenar dipersiapkan mengenai
materi, sehingga siswa paham betul
sebelum melakanakan praktikum

8.

Bagaimana cara yang digunakan untuk Terkadang dilaksanakan preetest
mengeahui tingkat kesiapan tersebut?
untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa terhadap materi
yang akan dipraktekkan

9.

Apakah Bapak/ Ibu selalu menjelaskan Ya, karena jika tidak dijelaskan
terlebih dahulu praktikum yang akan siswa tidak akan paham
dilaksanakan?

10.

Siapakah yang menyusun tata tertib Kepala Laboratorium
dalam pelaksanaan praktikum?

11.

Apakah Bapak/ Ibu pernah
membacakan tata tertib sebelum
pembelajaran dilaksanakan?

Tidak, karena tata tertib sudah
ditempelkan di ruang laboratorium

12.

Apakah Bapak/ Ibu selalu
memonitoring kegiatan praktikum yang
sedang berjalan?

Ya, pendampingan dari awal
kegiatan praktikum sampai selesai

13.

Apakah ada pembagian jadwal untuk
penggunaan laboratorium untuk setiap
kelas?

Tidak ada, penggunaan
laboratorium menyesuaikan dari
guru kelas masing-masing

14.

Apakah Bapak/ Ibu selalu membahas
hasil kerja dari siswa setelah selesai
melaksanakan praktikum?

Iya, hasil praktikum siswa selalu
dibahas

15.

Apakah pernah terjadi kecelakaan pada
saat kegiatan praktikum berlangsung?

Tidak

16.

Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum
apakah Bapak/ Ibu dibantu oleh asisten?

Iya

17.

Jika ya, dari mana dan tugasnya apa?

Asisten sekaligus merangkap
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pegawai TU
Ya, siswa sangat antusias sertiap
ada kegiatan praktikun

18.

Apakah para siswa sangat berminat
dalam mengikuti kegiatan praktikum?

19.

Apakah ada pembuatan program kerja
untuk penggunaan/ pelaksanaan
praktikum selama satu tahun/ satu
semester ?

Tidak ada

20.

Bagaimanakah prosedur pengadaan alat
dan bahan?

Dari laboran melaporkan kepada
guru kimia, guru kimia melapor ke
kurikulum

Rekap Hasil Wawancara Laboran
Sekolah

: SMA N 1 Jepara

Nama Laboran

: Nurul Khomariyah, S. Si

No.
Pertanyaan
Jawaban
1.
Bagaimanakah tugas Bapak/ Ibu sebagai Bertugas untuk mengelola
seorang laboran?
laboratorium, mulai dari
pengelolaaan alat dan bahan,
administrasi, inventarisasi dan
kegiatan harian laboratorium
2.

Bagaimana pengelolaan laboratorium
(misal: pelabelan bahan dan alat,
penataan) di sekolah Bapak/ Ibu?

Semua alat dan bahan sudah diberi
label. Alat disesuaikan dengan
jenisnya dan bahan disesuaikan
dengan huruf depannya

3.

Kelengkapan administrasi apa saja yang
ada di laboratorium?

Buku persediaan alat dan bahan,
buku penggunaan alat dan bahan,
buku petunjuk penggunaan alat dan
bahan, buku persediaan/ inventaris
alat dan bahan, buku catatan untuk
siswa yang memecahkan alat,
jurnal kegiatan penggunaan
laboratorium

4.

Apa saja yang di inventarisasi dalam Alat-alat khusus seperti meja,
laboratorium?
kursi, almari, papan tulis.
Alat dan bahan praktikum
Dari mana sajakah biaya untuk
Dari uang komite dan juga dari
pengadaan alat dan bahan yang
bantuan pemerintah

5.
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digunakan untuk praktikum?
6.

7.

8.
9.

Bagaimanakah prosedur pengadaan alat Laboran melaporkan pada
dan bahan jika ada alat dan bahan yang koordinator laboratorium kimia,
habis?
koordinator melapor pada kepala
laboratorium dan atau waka.
Kurikulum
Apakah pernah mendapatkan bantuan /
Pernah, dari pemerintah daerah
sumbangan alat dan bahan untuk
kegiatan praktikum? Jika pernah, dari
mana saja? Sebutkan!
Siapakah yang membuat tata tertib
Yang membuat tata tertib adalah
dalam pelaksanaan kegiatan praktikum? kepala laboratorium
Siapakah yang menyiapkan alat dan
Laboran, terkadang dibantu oleh
bahan sebelum melaksanakan kegiatan
guru dan siswa
praktikum?

Sekolah

: SMA N 1 Bangsri

Nama Laboran

: Utsman I, Amd

No.
Pertanyaan
Jawaban
1.
Bagaimanakah tugas Bapak/ Ibu sebagai Bertugas untuk mengelola
seorang laboran?
laboratorium, mulai dari
pengelolaaan alat dan bahan,
administrasi, inventarisasi dan
kegiatan harian laboratorium
2.

Bagaimana pengelolaan laboratorium
(misal: pelabelan bahan dan alat,
penataan) di sekolah Bapak/ Ibu?

Semua alat dan bahan sudah diberi
label. Alat disesuaikan dengan
jenisnya dan bahan disesuaikan
dengan nama depan (unsurnya)

3.

Kelengkapan administrasi apa saja yang
ada di laboratorium?

Buku persediaan alat dan bahan,
buku penggunaan alat dan bahan,
buku persediaan/ inventaris alat
dan bahan, buku catatan untuk
siswa yang memecahkan alat,
jurnal kegiatan penggunaan
laboratorium

4.

Apa saja yang di inventarisasi dalam Alat-alat khusus seperti meja,
laboratorium?
kursi, almari, papan tulis.
Alat dan bahan praktikum
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5.

Dari mana sajakah biaya untuk
pengadaan alat dan bahan yang
digunakan untuk praktikum?

6.

Bagaimanakah prosedur pengadaan alat Dari laboran melaporkan kepada
dan bahan jika ada alat dan bahan yang guru kimia, guru kimia melapor
habis?
kepada waka. kurikulum

7.

Apakah pernah mendapatkan bantuan/
sumbangan alat dan bahan untuk
kegiatan praktikum? Jika pernah, dari
mana saja? Sebutkan!
Siapakah yang membuat tata tertib
dalam pelaksanaan kegiatan praktikum?

Pernah, dari pemerintah daerah

Siapakah yang menyiapkan alat dan
bahan sebelum melaksanakan kegiatan
praktikum?

Laboran dan guru mata pelajaran

8.

9.

Dari uang komite dan juga dari
bantuan pemerintah

Yang membuat tata tertib adalah
kepala laboratorium
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Lampiran 10
ANGKET UNTUK SISWA
Nama siswa

:

Kelas

:

Sekolah

:

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya!
1. Apakah anda pernah masuk ke laboratorium kimia?
a.

Ya

b. Tidak

2. Apakah anda pernah melaksanakan praktikum kimia?
a. Ya

b. Tidak

3. Jika ya, apakah kegiatan praktikum dilaksanakan didalam laboratorium
kimia?
a. Ya

b. Tidak

4. Jika no. 3 tidak, dimana kegiatan praktikum dilaksanakan?
a. Ya

b. Tidak

5. Apakah bapak/ ibu guru membacakan tata tertib pemakaian laboratorium
setiap ada kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

6. Apakah bapak/ ibu guru selalu menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan
praktikum?
a. Ya

b. Tidak

7. Apakah anda pernah membantu bapak/ ibu guru untuk menyiapkan alat
dan bahan sebelum melaksanakan kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

8. Apakah ada buku khusus untuk petunjuk pelaksanaan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

9. Jika jawaban no. 7 tidak, apakah kegiatan praktikum berdasarkan buku
pegangan siswa/ LKS?
a.

Ya

b. Tidak
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10. Apakah bapak/ ibu guru selalu menyampaikan tujuan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

11. Apakah bapak/ ibu guru menjelaskan terlebih dahulu kegiatan praktikum
yang akan dilaksanakan?
a. Ya

b. Tidak

12. Apakah anda selalu membuat laporan hasil praktikum setiap kali kegiatan
praktikum selesai dilaksanakan?
a. Ya

b. Tidak

13. Apakah bapak/ ibu guru selalu mendampingi selama kegiatan praktikum
berlangsung?
a. Ya

b. Tidak

14. Apakah siswa selalu memakai jas praktikum selama praktikum
berlangsung?
a. Ya

b. Tidak

15. Apakah bapak/ ibu guru membahas/ mendiskusikan hasil praktikum?
a. Ya

b. Tidak

16. Apakah anda pernah pree tes selama kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

17. Apakah anda pernah post tes selama kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

18. Apakah anda mengetahui semua alat dan bahan yang akan digunakan
selama kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

19. Jika jawaban tidak, apakah anda bertanya pada bapak/ ibu guru?
a. Ya

b. Tidak

20. Apakah anda merasa antusias setiap ada kegiatan praktikum?
a. Ya

b. Tidak

21. Apakah anda pernah mendapatkan orientasi/ pengenalan laboratorium?
a. Ya

b. Tidak
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22. Selama ini kegiatan praktikum apa saja yang pernah anda lakukan?
Isilah sesuai dengan kegiatan praktikum yang pernah anda
laksanakan (kelas X, XI dan XII). Berilah tanda √ pada kolom!
Kelas X
Kegiatan Praktikum
Ya
Percobaan mengeni kerja ilmiah
Menyelidiki kepolaran senyawa dan hubungannya
dengan keelektronegatifan
Mengidentifikasi larutan elektrolit dan non eektrolit
Mengidentifikasi unsur karbon
Membuktikan hukum lavoisier
Kelas XI
Kegiatan Praktikum
Ya
Mengamati reaksi eksoterm dan endoterm
Menentukan harga entalphi reaksi menggunakan
kalorimeter sederhana
Menentukan kalor pembakaran bahan bakar
Mengamati pengaruh konsentrasi pereaksi, luas
permukaan sentuh, suhu dan katalis terhadap laju reaksi
Mengamati pengaruh konsentrasi, volum, tekanan dan
suhu terhadap pergeseran kesetimbangan
Uji larutan asam basa dengan indikator universal dan
PH Meter
Melakukan titrasi asam basa
Mengukur PH larutan garam
Mempelajari sifat larutan penyangga dan larutan bukan
penyangga pada penambahan sedikit asam, basa atau
pengenceran
Melakukan percobaan kelarutan suatu zat
Percobaan Sistem koloid
Kelas XII
Kegiatan praktikum
Ya
Menentukan penurunan titik beku suatu zat akibat
penambahan zat tertentu
Melakukan percobaan sel elektrokimia (sel volta dan
elektrolisis)
Mengidentifikasi sifat-sifat fisis dan sifat-sifat kimia
unsur
Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon
Pembuatan alkil alkanoat
Melakukan uji glukosa, selulosa dan amilum
Mengidentifikasi protein dalam makanan

Tidak

Keterangan

Tidak

Keterangan

Tidak

Keterangan
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Lampiran 11
Pelaksanaan Praktikum Kimia SMA Sesuai dengan Tuntutan Kurikulum 2013
No. Nama Praktikum
1
Percobaan mengeni kerja ilmiah
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Menyelidiki kepolaran senyawa dan
hubungannya dengan keelektronegatifan
Mengidentifikasi larutan elektrolit dan non
eektrolit
Mengidentifikasi unsur karbon
Membuktikan hukum lavoisier
Mengamati reaksi eksoterm dan endoterm
Menentukan harga entalphi reaksi
menggunakan kalorimeter sederhana
Menentukan kalor pembakaran bahan bakar
Mengamati pengaruh konsentrasi pereaksi,
luas permukaan sentuh, suhu dan katalis
terhadap laju reaksi
Mengamati pengaruh konsentrasi, volume,
tekanan dan suhu terhadap pergeseran
kesetimbangan
Uji larutan asam basa dengan indikator
universal dan PH Meter
Melakukan titrasi asam basa
Mengukur PH larutan garam
Mempelajari sifat larutan penyangga dan
larutan bukan penyangga pada penambahan
sedikit asam, basa atau pengenceran
Melakukan percobaan kelarutan suatu zat
Percobaan mengenai sistem koloid
Menentukan penurunan titik beku suatu zat
akibat penambahan zat tertentu
Melakukan percobaan sel elektrokimia (sel
volta dan elektrolisis)
Mengidentifikasi sifat-sifat fisis dan sifatsifat kimia unsur
Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa
karbon
Pembuatan alkil alkanoat
Melakukan uji glukosa, selulosa dan
amilum
Mengidentifikasi protein dalam makanan

Materi Pokok
Hakekat ilmu
kimia
Ikatan kimia

Kelas
X
X

Elektrolit dan non
elektrolit
Hidrokarbon
Hukum dasar
kimia
Termokimia
Termokimia

X

XI
XI

Termokimia
Laju reaksi

XI
XI

Kesetimbangan

XI

Asam basa

XI

Asam basa
Hidrolisis
Larutan
Penyangga

XI
XI
XI

Ksp
Koloid
Sifat koliatif
larutan
Elekrtokimia

XI

XII

Kimia unsur

XII

Hidrokarbon

XII

Hidrokarbon
Biokimia

XII
XII

Biokimia

XII

X
X

XI
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Lampiran 12
Daftar Kebutuhan Alat dan Bahan Praktikum Kimia Sesuai Kurikulum 2013
 Menyelidiki kepolaran senyawa
Alat
Jumlah
Bahan
Buret/ pipet tetes yang 1
Air
dimodifikasi
Statif dan klem
1
CCl4
Gelas kimia
4
Aseton
Penggaris polietilena atau 1
Cairan Benzena
batang kaca
Kain wool atau rambut
1
 Menyelidiki daya hantar larutan elektrolit dan non elektrolit
Alat
Alat uji elektrolit
Kertas tisu
Baterai

Jumlah
1
1
1

Bahan
Air suling
NaCl
HCl
NaOH
Gula pasir
NH3
CH3COOH
Alkohol

 Membuktikan reaksi pembakaran
Alat
Pembakar spirtus

Jumlah
1

Tabung reaksi
2
Pipa kapiler atau selang
1
Sumbat berlubang
1
Penjepit tabung
1
Korek api
1
Pipet tetes
1
 Membuktikan berlakunya hukum lavoisier
Alat
Tabung reaksi
Erlenmeyer
Sumbat
Neraca
Pipet tetes

Jumlah
1
1
4
1
4

Bahan
Ca(OH)2
atau
Ba(OH)2
Senyawa karbon

Bahan
Pb(NO3)2
KI
CuSO4
NaOH
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 Mengamati reaksi eksoterm dan endoterm
Alat
Gelas kimia
Spatula
Tabung reaksi
Penjepit tabung reaksi
Cawan porselen

Jumlah
3
1
1
1
1

Bahan
Air
CaO
Ba(OH)2. 8H2O
NH4Cl
Logam Mg/
Serbuk belerang
Kertas lakmus

Pipet tetes
1
Pengaduk
 Menentukan harga entalphi reaksi menggunakan kalorimeter sederhana
Alat
Jumlah
Bahan
Kalorimeter
1
NaOH
Gelas ukur
1
HCl
Pengaduk
1
Thermometer
1
Pipet tetes
2
 Menentukan kalor pembakaran bahan bakar
Alat
Jumlah
Bahan
Termometer
1
Spirtus
Kalorimeter
1
Gelas kimia
1
Pembakar spirtus
1
Kaki tiga
1
 Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
Alat
Pipet tetes
Tabung reaksi
Rak tabung reaksi
Gelas ukur
Gelas kimia
Gelas kimia besar
Pembakar spirtus
Kaki tiga
Thermometer
Stopwatch
Pipet tetes
Stopwatch
Mortar

Jumlah
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
5
1
1

Bahan
Pualam kering
Pualam serbuk
HCl
Na2S2O3
H2O2
FeCl3
NaCl
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan
Alat
Jumlah
Bahan
Tabung reaksi
7
Aquades
Rak tabung reaksi
1
FeCl3
Pipet tetes
2
Kristal Na2HPO4
Gelas ukur
1
KSCN
Gelas kimia
2
Air teh
Pengaduk
1
 Uji larutan asam basa dengan indikator universal dan PH Meter
Alat
Plat tetes
Pipet tetes
Rak tabung reaksi
Gelas kimia

Jumlah
1
5

Bahan
Air sumur
HCl
NaOH
Larutan gula
CH3COOH
Air jeruk
Air sabun

Alat
Erlenmeyer
Buret/
dapat
diganti
dengan silinder ukur
Statif dan klem
Gelas ukur
Corong kaca
Pipet volume
 Mengukur pH larutan garam

Jumlah
3
1

Bahan
Indikator PP
NaOH

1
1
1
1

HCl

Alat
Buret
Erlenmeyer
Pipet tetes
Labu takar
Gelas kimia
Corong
Pipet volume
 Sistem koloid
Alat
Gelas kimia
Lampu senter

Jumlah
1
1
2
1
1
1
1

Bahan
Asam cuka
Indikator PP
NaOH

Jumlah
4
1

Bahan
Gula pasir
Susu
bubuk/
santan
Pasir

 Titrasi asam basa

Corong
Erlenmeyer
Kertas saring

1
1
secukupnya
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 Larutan penyangga
Alat
Erlenmeyer
Pipet tetes
Gelas ukur
Tabung reaksi
Rak tabung

Jumlah
2
2
2
6
1

Bahan
HCl
NaOH
CH3COOH
CH3COONa
NH4Cl
NH3
Indikator PP
Aquades
 Kelarutan suatu zat (memperkirakan terjadinya endapan)
Alat
Tabung reaksi sedang

Jumlah
10

Alat
Tabung reaksi
Rak tabung reaksi
Pipet tetes

Jumlah
9
1
7

Bahan
Larutan CaCl2/
BaCl2
Rak tabung reaksi
1
Larutan KI
Gelas ukur
2
Larutan H2SO4
Pipet tetes
2
Aquades
Gelas kimia
4
Larutan
Pb(NO3)
 Kimia unsur (daya pengoksidasi halogen dan daya pereduksi halida)
Bahan
Kloroform
KCl/ NaCl
KBr/ NaBr
KI/NaI
Larutan klorin
Larutan bromin
Larutn iodin

 Pengaruh zat terhadap titik beku
Alat
Jumlah
Gelas kimia
1
Tabung reaksi
5
Rak tabung
1
Thermometer
1
Pengaduk kaca/ Sendok 1
makan
Pipet tetes
1

Bahan
Es
NaCl
Aquades
Urea
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 Elektrolisis
Alat
Tabung U
Elektroda karbon
Kabel
Baterai

Jumlah
2
2
2
4

Bahan
Na2SO4
KI
PP
Indicator
universal
Amilum/ kanji

Statif
1
Penjepit
1
Tabung reaksi
4
Rak tabung
1
Pipet tetes
2
Gelas kimia
3
 Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon
Alat
Labu ukur
Tabung reaksi

Jumlah
1
7

Pemanas listrik
Pipet tetes
Gelas ukur
Termometer
Beaker glass

1
7
1
1
1

Bahan
CHCl2
Larutan
senyawa organik
Larutan Br2
Larutan FeCl3
HCl pekat
NaOH
NH3 encer
Fehling
A+Fehling B

 Pembuatan alkil alkanoat
Alat
Tabung reaksi
Tabung
reaksi
samping
Penangas air
Sumbat tabung

Jumlah
4
pipa 1

Bahan
Asam formiat
Etanol

1
4

Metanol
Asam butirat
Isobutanol
Asam sulfat

Jumlah
1
4
7
1
1

Bahan
Fehling A
Fehling B
Glukosa
Fruktosa
Maltosa
Sukroa
Benedict

 Identifikasi karbohidrat
Alat
Rak tabung reaksi
Tabung reaksi
Pipet tetes
Pembakar spirtus
Penjepit tabung
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 Identifikasi protein
Alat
Rak tabung reaksi
Tabung reaksi
Pipet tetes
Pembakar spirtus
Penjepit tabung

Jumlah
1
4
7
1
1

Bahan
Telur
Susu
CuSO4
NaOH
HNO3
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Lampiran 13
REKAPITULASI KESIMPULAN AKHIR KESIAPAN LABORATORIUM
KIMIA SMA SE-KABUPATEN JEPARA
Kode Sekolah

S-01

S-02

S-03

S-04

Indikator Desain Ruang

74,19%

77,42%

70,97%

61,29%

Indikator Administrasi

35,13%

43,24%

83,78%

62,16%

Indikator Pengelolaan

61,54%

69,23%

84,61%

65,38%

Indikator Alat

64,28%

57,14%

69,04%

65,48%

Indikator Bahan

70,27%

67,57%

78,38%

70,27%

Rata-rata

61,08%

62,92%

77,37%

64,91%

Kategori

KS

S

S

S

Keterangan
S-01
S-02
S-03
S-04

: SMA N 1 Pecangaan
: SMA N 1 Tahunan
: SMA N 1 Jepara
: SMA N 1 Bngsri

SS

: Sangat Siap

S

: Siap

KS

: Kurang siap

TS

: Tidak siap
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Lampiran 14

DOKUMETASI LABORATORIUM
1. SMA N 1 Pecangaan

Meja dan kursi untuk praktikum

Almari alat

Tata tertib

Alamari bahan

Bak cuci
Almari asam
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2. SMA N 1 Tahunan

Meja dan kursi untuk praktikum

Almari alat

Bak cuci

Tata tertib

Almari bahan

Almari asam
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3. SMA N 1 Jepara

Meja dan kursi untuk praktikum

Almari asam

Daftar inventaris laboratorium

Struktur organisasi

Almari alat

Buku administrasi kegiatan
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4. SMA N 1 Bangsri

Meja dan kursi untuk praktikum

Almari alat

Gambar SPU

Tata tertib

Almari bahan

Papan tulis

