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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Laboratorium IPA

Secara sempit laboratorium diartikan sebagai ruangan yang dibatasi oleh

dinding yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan beraneka ragam

yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen (Subiyanto, 1998: 79).

Laboratorium dibangun berdasarkan suatu kesadaran penuh bahwa

pembelajaran di laboratorium mempunyai posisi penting dalam pendidikan,

karena dalam rangka mencapai tujuan yang bersifat multi dimensi dalam

proses pembelajaran, diperlukan strategi pembelajaran yang memadai. Salah

satu strategi pembelajaran yang dianggap dapat mencakup tiga ranah sekaligus

(kognitif, afektif, dan psikomotor) adalah pembelajaran yang dilakukan di

laboratorium (Rahayuningsih dan Dwiyanto dalam Hudha, 2011: 37).

Laboratorium sebagai salah satu sarana pendidikan IPA, sebagai tempat

peserta didik berlatih dan kontak dengan objek yang dipelajari secara

langsung, baik melalui pengamatan maupun percobaan (Sudaryanto, dkk.,

1998: 2). Secara etimologi kata ”laboratorium” berasal dari kata latin yang

berarti ”tempat bekerja” dan dalam perkembangannya kata ”laboratorium”

mempertahankan arti aslinya yaitu ”tempat bekerja”, akan tetapi khusus untuk
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keperluan penelitian ilmiah. Ketika IPA/sains merasa perlu mengadakan

ruang-ruang siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan saing.

Sains merupakan suatu ilmu empiris, yaitu ilmu yang didasari atas

pengamatan dan eksperimentasi merupakan bagian dari pendidikan sains.

Laboratorium yang digunakan untuk kegiatan ini disebut sebagai laboratorium

sains sekolah (Kertiasa, 2006: 2).

Laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan

pembelajaran yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah

dihadirkan di ruang kelas. Dengan kata lain, laboratorium IPA (fisika, kimia,

dan biologi) berfungsi sebagai tempat pembelajaran dalam upaya meniru ahli

IPA mengungkap rahasia alam dalam bentuk proses pembelajaran. Oleh

karena itu, kepala sekolah, pengelola, guru IPA, dan unsur-unsur terkait

lainnya harus mampu mengelola dan memanfaatkan laboratorium IPA secara

efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil

belajar IPA bagi siswa. Pengertian laboratorium IPA adalah (1) tempat yang

dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen IPA atau melakukan

pengujian dan analisis, (2) bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan

untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun praktik pembelajaran bidang

IPA, (3) tempat kerja untuk melangsungkan penelitian ilmiah, dan (4) ruang

kerja seorang ilmuwan dan tempat menjalankan percobaan bidang studi IPA

(kimia, fisika, biologi) (Sutrisno, 2007: 5).

Permendikbud No 23 Tahun 2013 menyebutkan bahwa di setiap SMP dan

MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi
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yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA

untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Adapun standar untuk

masing-masing peralatan laboratorium yang berdasarkan dengan

Permendikbud No. 23 Tahun 2013 terlampir pada lampiran 7. Pendapat

selanjutnya diungkapkan oleh Sahertian (2000: 122-124), yang dimaksud

dengan curriculum library atau curriculum laboratory adalah suatu tempat

yang dijadikan pusat kegiatan dimana guru-guru memperoleh sumber-sumber

materi untuk menambah pengalaman mereka dalam rangka program inservice

education.

(1) Dalam laboratorium itu terdapat :

a. Buku-buku dan majalah serta sumber-sumber belajar lainnya.

b. Bermacam-macam bahan pelajaran seperti unit-unit pelajaran, gambar-

gambar-gambar, poster-poster charts maps, audio visual, bacaan

tambahan, buku pegangan, buku kerja, dan contoh-contoh lainnya.

Koleksi dari contoh-contoh model pelajaran yang disajikan secara visual

misalnya :

a. Contoh-contoh merumuskan tujuan operasional untuk tiap mata

pelajaran.

b. Contoh cara merumuskan belajar-mengajar.

c. Contoh alat-alat pelajaran sederhana yang dapat dibuat guru.

d. Contoh dan bermacam-macam sumber pengalaman belajar, buku-buku

pelajaran yang sudah pernah digunakan dalam melaksanakan suatu

jenis kurikulum.

e. Contoh tes-tes yang dibuat guru dan lain-lain.
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(2) Fungsinya

Curriculum laboratory tidak hanya sebagai sumber materi tapi juga

sebagai tempat pusat untuk guru-guru mengadakan penelitian, percobaan

dan tempat bekerja sambil belajar baik pribadi maupun bersama untuk

memecahkan problema belajar mengajar. Tujuannya untuk menyediakan

sumber-sumber materi yang berhubungan dengan peningkatan proses

belajar-mengajar. Sebenarnya semua contoh bentuk-bentuk pelajaran

selama beberapa tahun dapat dikumpulkan merupakan koleksi pengalaman

belajar, disusun secara teratur dan kontinu. Para guru dapat melihat

perbandingan, misalnya bentuk persiapan dari tahun ke tahun yang sering

berubah. Jenis-jenis tes/ulangan yang pernah dibuat guru dari tahun ke

tahun. Buku pelajaran yang pernah digunakan guru dari tahun ke tahun.

Laboratorium memiliki peranan penting dalam kurikulum dan pendidikan

sains, sebagaimana diungkapkan oleh Hofstein & Naaman (2007: 105) bahwa:

”Laboratory activities have long had a distinctive and central role in the
science curriculum and science educators have suggested that many
benefits accrue from engaging students in science laboratory activities.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, kegiatan laboratorium memiliki peran

khusus dan utama di dalam kurikulum sains dan pendidikan sains memiliki

banyak keuntungan yang menyenangkan bagi siswa dari kegiatan

laboratorium sains.

Menurut Salirawati (2009: 1), pemanfaatan laboratorium secara efektif

merupakan salah satu prasyarat dalam pembelajaran/praktikum IPA. Oleh

karena itu, diperlukan adanya sistem pengelolaan atau manajemen
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laboratorium IPA yang baik. Hal tersebut didukung oleh pendapat Terry

(dalam Salirawati, 2009: 6) yang mengemukakan fungsi manajemen dibagi

menjadi empat sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning)

Dalam manajemen, perencanaan merupakan salah satu bagian yang sangat

penting, karena perencanaan yang matang akan lebih memungkinkan

tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan

tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan cara dan sumber

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien dan seefektif

mungkin. Bateman dan Zeithami (dalam Salirawati, 2009 :6) mengartikan

perencanaan sebagai proses menganalisis situasi, menetapkan tujuan yang

akan dicapai di masa yang akan datang dan menentukan langkah-langkah

yang akan diambil untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut.

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang satu sama lain

saling berhubungan. Ketiga kegiatan tersebut, yaitu: (1) perumusan tujuan

yang ingin dicapai, (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan, dan (3)

identifikasi dan pengerahan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dapat

pula dianggap suatu seri dari langkah-langkah atau tahapan yang dapat

diikuti secara sistematis. Perencanaan laboratorium kimia/IPA meliputi

perencanaan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan serta

sarana/prasarana, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta

rencana pengembangan laboratorium.
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Beberapa hal yang perlu direncanakan dalam manajemen laboratorium

adalah:

a. Pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium

Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium ini

adalah agar dapat dengan mudah diketahui: (1) jenis alat atau bahan

yang ada, (2) jumlah masing-masing alat dan bahan, (3) jumlah

pembelian atau tambahan, dan (4) jumlah yang pecah, hilang, atau

habis (Depdikbud dalam Salirawati, 2009: 7).

Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium ini diperlukan

format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku

inventaris, kartu stok, kartu permintaan/peminjaman alat/bahan, buku

catatan harian, kartu alat/bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format

label (Depdikbud, 1999: 26). Buku lainnya yang dapat melengkapi

perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai

dengan LKS, jadwal kegiatan laboratorium, dan program semester

kegiatan laboratorium.

Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio

yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog (dilihat dalam buku

katalog alat pendidikan IPA, untuk mempermudah pengecekan),

ukuran, nama alat/bahan, merk/type, produsen (pabrik pembuatnya),

asal/tahun, tahun penggunaan, jumlah, baik/rusak (jumlah masing-

masing alat/bahan yang baik atau rusak) (Salirawati, 2009: 7).
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Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat/bahan yang tersedia

ketika diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan

alat/bahan itu. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas/karton dengan

warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alat. Satu kartu stok

untuk satu jenis alat/bahan (Salirawati, 2009: 7).

Label sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat/bahan

(almari, laci, rak). Adanya label mempercepat pengambilan maupun

pengembalian alat/bahan. Kartu/formulir permintaan/peminjaman

alat/bahan diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan laboratorium

sebagai pesanan alat/bahan yang diserahkan kepada laboran sekitar

satu minggu sebelumnya, sehingga laboran memiliki waktu yang

cukup untuk mempersiapkannya (Salirawati, 2009: 7).

Buku catatan harian bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian

selama berlangsungnya kegiatan laboratorium, seperti adanya alat yang

rusak/hilang, percobaan yang gagal, sehingga dapat digunakan sebagai

dasar tindak lanjut penyelesaiannya. Buku ini diletakkan di

laboratorium dan harus diisi oleh setiap guru yang melakukan

praktikum di laboratorium dan sebulan sekali diperiksa Kepala Sekolah

(Salirawati, 2009: 7).

Kartu alat/bahan yang rusak diisi ketika terdapat alat atau bahan yang

rusak, juga alat yang pecah bahkan yang retak. Kartu ini merupakan

dasar untuk pemesanan alat/bahan yang harus dibeli di tahun pelajaran

baru jika ada anggaran yang direncanakan (Salirawati, 2009: 8). Yang
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selanjutnya kartu reparasi digunakan untuk mencatat hal-hal yang

berkaitan dengan alat yang direparasi. Melalui kartu ini dapat diketahui

kapan terjadi kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakan, dan

komponen yang diganti/diperbaiki (Salirawati, 2009: 8).

Daftar alat/bahan yang sesuai dengan LKS terdiri atas kolom-kolom

jumlah alat/bahan yang diperlukan untuk setiap LKS dan jumlah yang

tersedia setiap tahun. Daftar ini mempermudah kita dalam mengetahui

apakah suatu LKS dapat dilaksanakan/tidak dan metode apa yang

diterapkan. Daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk

perencanaan anggaran belanja di waktu mendatang (Salirawati, 2009:

8).

Jadwal kegiatan laboratorium sebaiknya disesuaikan dengan jadwal

pelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi praktikum, yaitu

memantapkan pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Jangan

sampai terjadi materi praktikum dengan materi yang diajarkan di kelas

berbeda waktu terlalu jauh, karena itu berarti praktikum tidak efektif

dalam membantu pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Bagi

sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat

sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan antara kelas yang satu

dengan yang lain. Penyusunan jadwal praktikum biasanya dilakukan

oleh penanggung jawab teknis laboratorium (Salirawati, 2009: 8).

Kemudian untuk program semester kegiatan laboratorium dibuat

masing-masing guru kimia/IPA pada awal semester untuk menentukan
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kapan kegiatan praktikum akan dilakukan selama satu semester.

Program ini berkaitan erat dengan jadwal penggunaan laboratorium

dan persiapan alat/bahan yang akan digunakan (Salirawati, 2009: 8).

b. Pengadaan alat/bahan laboratorium

Untuk melengkapi atau mengganti alat/bahan kimia/IPA yang rusak,

hilang, atau habis dipakai diperlukan pengadaan. Sebelum pengusulan

pengadaan alat/bahan, maka perlu dipikirkan: (1) percobaan apa yang

akan dilakukan, (2) alat/bahan apa yang akan dibeli (dengan spesifikasi

jelas), (3) ada tidaknya dana/anggaran, (4) prosedur pembelian (lewat

agen, langganan, beli sendiri), dan (5) pelaksanaan pembelian

(biasanya awal tahun pelajaran baru) (Depdikbud, 1999: 32).

Prosedur pengadaan dimulai dengan penyusunan alat/bahan yang akan

dibeli yang dikumpulkan dari usulan masing-masing guru IPA yang

dikoordinasi oleh penanggung jawab laboratorium. Alokasi dana

laboratorium bagi sekolah negeri, sumber dana sekolah dibagi menjadi

dua, yaitu dana dari Pemerintah yang umumnya berupa dana rutin

(biaya operasional dan perawatan fasilitas) dan dana dari masyarakat

yang dapat berasal dari orang tua peserta didik maupun sumbangan

masyarakat luas/dunia usaha (Depdikbud, 1999: 95). Dana

laboratorium diperoleh dari proyek OPF (Operasional dan Perawatan

Fasilitas) yang dituangkan dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah) yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang
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bersifat teknis edukatif dan kegiatan penunjang proses belajar-

mengajar (Salirawati, 2009: 9).

2. Pengorganisasian (Organizing)

Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerja sama dari kelompok

orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai

tujuan (Sudaryanto, 1998: 5). Mengorganisasikan laboratorium berarti

menyusun sekelompok orang/petugas dan sumber daya lain untuk

melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna terhadap

laboratorium. Pengorganisasian laboratorium meliputi pengaturan dan

pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium, pengadaan alat-alat

dan bahan-bahan, dan menjaga kedisiplinan dan keselamatan laboratorium

(Salirawati, 2009: 9).

Orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium adalah

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, koordinator

laboratorium, penanggung jawab teknis laboratorium, laboran, dan guru-

guru mata pelajaran IPA (Kimia, Fisika, Biologi). Tugas Kepala Sekolah

adalah memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi

kepada seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium,

menyediakan dana keperluan operasional laboratorium. Dalam

menjalankan tugas ini dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah urusan

kurikulum yang juga bekerja sama dengan koordinator laboratorium dalam

pelaksanaan kegiatan laboratorium (Salirawati, 2009: 9).
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Tugas koordinator laboratorium adalah mengkoordinasikan masing-

masing guru mata pelajaran IPA segala hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan laboratorium dan mengusulkan kepada penanggung

jawab laboratorium untuk pengadaan alat/bahan praktikum. Penanggung

jawab teknis laboratorium bertanggung jawab atas kelengkapan

administrasi laboratorium kelancaran kegiatan laboratorium, mengusulkan

kepada Kepala Sekolah tentang pengadaan alat/bahan laboratorium, dan

bertanggung jawab atas kebersihan, penyimpanan, perawatan, dan

perbaikan alat-alat laboratorium. Tugas laboran adalah mengerjakan

administrasi laboratorium, mempersiapkan alat/bahan yang diperlukan

untuk praktikum, dan bertanggung jawab atas kebersihan alat/bahan dan

ruangan laboratorium beserta perlengkapannya sebelum dan sesudah

praktikum (Salirawati, 2009: 9).

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting,

karena tanpa pelaksanaan terhadap apa yang telah direncanakan dan

diorganisasikan tidak akan pernah menjadi kenyataan (Salirawati,

2009: 12).

Kegiatan laboratorium kimia/IPA diartikan sebagai kegiatan yang

berkaitan dengan pengamatan atau percobaan yang menunjang kegiatan

belajar-mengajar kimia/IPA. Untuk melaksanakan kegiatan laboratorium

kimia/IPA perlu perencanaan secara sistematis agar dicapai tujuan

pembelajaran secara optimal (Depdikbud, 1999: 13). Menurut Salirawati
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(2009: 12), langkah-langkah pelaksanaan kegiatan laboratorium kimia/IPA

adalah :

a. Setiap guru IPA pada awal semester/tahun pelajaran baru sebaiknya

menyusun program semester/tahunan sesuai kegiatan laboratorium

yang ditandatangani Kepala Sekolah. Tujuan penyusunan program ini

adalah mengidentifikasi kebutuhan alat/bahan yang dibutuhkan untuk

kegiatan praktikum selama satu semester/tahunan dan menyusun

jadwal bagi penanggung jawab teknis untuk ketiga mata pelajaran

(Kimia, Fisika, Biologi) agar tidak terjadi tumbukan dalam pemakaian

laboratorium. Selain itu berguna untuk keperluan supervisi/pengawasan

bagi Kepala Sekolah.

b. Setiap akan melaksanakan praktikum, setiap guru sebaiknya mengisi

format permintaan/peminjaman alat/bahan yang kemudian diserahkan

kepada laboran minimal seminggu sebelum pelaksanaan, sehingga

laboran secara dini dapat mempersiapkan dan mengecek ada tidaknya

alat/bahan yang dibutuhkan.

c. Setelah kegiatan laboratorium selesai sebaiknya guru mengisi buku

harian untuk mengetahui kejadian-kejadian selama kegiatan

laboratorium serta untuk keperluan supervisi.

d. Alat/bahan yang telah selesai digunakan segera dibersihkan dan

disimpan kembali di tempat semula.

Dalam kegiatan praktikum, penilaian terhadap hasil belajar peserta didik

harus dilakukan, baik kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk

aspek kognitif, biasanya dilakukan melalui pre-test sebelum praktikum
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diadakan, bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, tergantung waktu

yang tersedia. Pre-test terutama dilakukan untuk mengetahui sejauhmana

pemahaman peserta didik terhadap konsep yang akan dipraktikumkan.

Sebaiknya pre-test tidak berisi pertanyaan teoritis, tetapi lebih difokuskan

pada konsep yang berkaitan dengan praktikum (Salirawati, 2009: 12).

Penilaian dari aspek afektif dapat dilakukan guru dengan menggunakan

lembar observasi khusus yang telah dipersiapkan guru yang berisi nilai-

nilai atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang praktikan, seperti

kejujuran menulis data percobaan, kebersihan, dan teliti dalam

pengamatan. Pada kenyataannya, sebagian besar guru tidak

mempersiapkan lembar observasi ini, sehingga penilaian aspek afektif ini

hanya ditinjau secara sepintas yang kemudian disimpulkan sebagai nilai

afektif, baik dinyatakan sebagai kedisiplinan/ketelitian (Salirawati, 2009:

13).

Penilaian aspek psikomotor adalah yang utama dalam suatu praktikum,

karena salah satu tujuan utama praktikum adalah melatih keterampilan dan

mengukur penguasaan teknik peserta didik dalam menggunakan alat/bahan

kimia/IPA ketika melaksanakan praktikum. Penilaian ini dapat dilakukan

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan

sebelumnya oleh guru yang meliputi aspek-aspek penting yang harus

dikuasai peserta didik dalam melaksanakan suatu mata praktikum. Dengan

demikian, setiap mata praktikum akan memiliki tekanan aspek psikomotor

yang berbeda (Salirawati, 2009: 13).
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Secara umum, dalam praktikum guru terutama menilai keterampilan

peserta didik dalam menggunakan alat/bahan, ketepatan, baik dalam hal

ketepatan pemilihan alat, pengambilan data yang tepat, pengendalian

variabel, perumusan hipotesis dan pengujiannya, serta penyimpulan

berdasarkan data yang diperoleh, dan ketelitian yang sangat menentukan

keberhasilan praktikum yang berupa pembuktian kebenaran suatu konsep

(Dahar dalam Salirawati, 2009: 13).

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan atau sering disebut pula supervisi ditentukan oleh apa yang

telah dilakukan, yaitu evaluasi terhadap tindakan dan bila perlu

menggunakan pengukuran koreksi sehingga tindakan tersebut sesuai

dengan rencana (Terry dalam Salirawati, 2009: 13). Proses pengawasan

terdiri atas beberapa tindakan pokok, yaitu: (1) penentuan

ukuran/pedoman baku sebagai pembanding/alat ukur untuk menjawab

pertanyaan dari hasil pelaksanaan, (2) penilaian/pengukuran terhadap

tugas yang sudah atau yang sedang dikerjakan, baik secara lisan maupun

tertulis, atau pertemuan langsung dengan petugas, (3) perbandingan antara

pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran pedoman yang telah ditetapkan

untuk mengetahui penyimpangan/perbedaan yang terjadi dan perlu

tidaknya perbaikan, (4) perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi

agar pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan (Salirawati, 2009:

13-14).
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Ada beberapa prinsip dasar pengawasan yang harus diterapkan agar

manajemen laboratorium menjadi baik, yaitu :

a. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan

dan bukan mencari kesalahan. Kepala Sekolah harus menfokuskan

perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi guru, bukan

sekedar mencari kesalahan. Kekeliruan guru harus disampaikan

Kepala Sekolah sendiri dan tidak di depan orang lain.

b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung, artinya

diupayakan agar yang bersangkutan mampu mengatasi sendiri,

sedangkan Kepala Sekolah hanya membantu. Hal ini penting untuk

menumbuhkan kepercayaan diri yang pada akhirnya menumbuhkan

motivasi kerja yang lebih baik.

c. Balikan atau saran perlu segera diberikan, agar yang bersangkutan

dapat memahami dengan jelas keterkaitan antara balikan dan saran

tersebut dengan kondisi yang dihadapi. Dalam memberikan balikan

sebaiknya dalam bentuk diskusi, sehingga terjadi pembahasan

terhadap masalah yang terjadi secara bersama.

d. Pengawasan dilakukan secara periodik/berkala, artinya tidak

menunggu sampai terjadi hambatan. Jika tidak ada hambatan,

kehadiran Kepala Sekolah akan dapat menumbuhkan dukungan moral

bagi guru yang sedang mengerjakan tugas.

e. Pengawasan dilaksanakan dalam suasana kemitraan, agar guru dengan

mudah dan tanpa takut menyampaikan hambatan yang dihadapi,

sehingga dapat segera dicari jalan keluarnya. Suasana kemitraan juga
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akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis, sehingga tercipta

tim kerja yang kompak (Salirawati, 2009: 14).

B. Pembelajaran IPA Berbasis Praktikum

Praktikum adalah pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan

materi atau dengan sumber data sekunder untuk mengamati dan memahami

dunia alam (Lunetta., dkk dalam Score, 2008: 5). Kegiatan laboratorium

terutama praktikum mengandung beberapa tujuan antara lain membangun

konsep dan mengkomunikasikan berbagai fenomena yang terjadi dalam IPA

kepada siswa serta mengatasi miskonsepsi pada siswa karena siswa

memperoleh konsep berdasarkan pengalaman nyata. Pengalaman nyata

tersebut dapat mengembangkan kemampuan berfikir siswa. Kegiatan

laboratorium juga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan

keterampilan dan kemampuan berpikir logis (Gabel, 1994: 99-107).

Praktikum mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk keterampilan

kognitif dapat melatih agar teori dapat dimengerti, agar segi-segi teori yang

berlainan dapat diintegrasikan dan teori dapat diterapkan kepada problem yang

nyata. Untuk keterampilan afektif, siswa dapat belajar merancanakan kegiatan

secara mandiri, belajar bekerja sama dan mengkomunikasikan informasi

mengenai bidangnya. Untuk keterampilan psikomotor siswa dapat belajar

memasang peralatan sehingga benar-benar berjalan dan memakai peralatan

dan instrumen tertentu (Utomo dan Ruijter, 1994: 69).
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Menurut Nuryani dkk. (dalam Sudargo, 2009: 9), semua bentuk praktikum

yang ada di sekolah dapat mengefektifkan pembelajaran IPA yang memang

memerlukan pengalaman secara langsung. Bentuk Praktikum di sekolah

menurutnya ada tiga, yaitu :

1. Bentuk praktikum latihan: yang bertujuan untuk mengembangkan

keterampilan dasar, misalnya menggunakan mata untuk melakukan

observasi mikroskopis, bekerja secara aman di laboratorium,

menggunakan peralatan dengan tepat, dan melaksanakan kegiatan

praktikum secara benar.

2. Bentuk praktium investigasi (penyelidikan): yang bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dalam praktikum ini

siswa bekerja hampir seperti seorang ilmuan, siswa mengidentifikasi

masalah, merumuskan masalah, menerapkannya dalam kegiatan

praktikum, serta menganalisis dan mengevaluasi hasilnya. Bentuk

praktikum ini memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar divergen

thinking dan memanipulasi variabel.

3. Bentuk praktikum yang bersifat memberi pengalaman: bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Praktikum

jenis ini dapat terwujud apabila siswa diberi kesempatan untuk memahami

fenomena alam dengan segenap inderanya (peraba, pengecap, pembau,

penglihat, dan pendengar). Pengalaman langsung ini menjadi prasyarat

utama untuk memahami bahan ajar. Bentuk praktikum ini dapat berformat

discovery terbimbing ataupun bebas.
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Menurut Sagala (dalam Anggraini, 2012: 23-24), kelebihan pembelajaran

dengan metode praktikum antara lain:

a. Dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan

berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima

penjelasan dari guru atau dari buku.

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang

sains dan teknologi.

c. Dapat menumbuhkan sikap-sikap ilmiah seperti bekerjasama, bersikap

jujur, terbuka, kritis, dan bertoleransi.

d. Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses atau

kejadian.

e. Memperkaya pengalaman siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif dan

realistis.

f. Mengembangkan sikap berpikir ilmiah.

g. Hasil belajar akan bertahan lama dan terjadi proses internalisasi.

Sedangkan kekurangan metode praktikum dalam pembelajaran antara lain :

a. Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu

mudah diperoleh dan murah.

b. Setiap praktikum tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena

terdapat faktor-faktor tertentu yang berada diluar jangkauan kemampuan.

c. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hal dapat dijadikan materi

eksperimen.

d. Sangat menuntut penguasaan dan perkembangan materi, serta fasilitas

peralatan dan bahan mutakhir.
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C. Kompetensi Guru

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,

dan negara.

Untuk mencapai proses pendidikan yang berkualitas, maka dibutuhkan pula

guru yang berkualitas. Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama,

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru yang

berkualitas adalah guru yang memiliki kompetensi agar mampu

menyelenggarakan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3,

yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Untuk melihat tingkat kemampuan profesional guru ada 2 perspektif, yaitu

pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar belakang

pendidikan untuk jenjang sekolah tempat dia menjadi guru. Kedua,
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penguasaan terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran,

mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Sedangkan

untuk mengembangkan profesinya banyak guru pemula merasa kesulitan

karena tidak dipersiapkan secara matang untuk melaksanakan tugas-tugas

kompleks yang diperlukan di dalam kelas. Pendidikan prajabatan dinilai juga

masih terlalu lemah sehingga guru-guru pemula masih harus banyak belajar

di dalam pekerjaan, serta saling membantu satu sama lainnya dalam batas-

batas yang mereka bisa buat (Sudarwan, 2002: 30–53).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 telah dijabarkan kompetensi

yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimaksud meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam

pengelolaan peserta didik dalam pembelajaran yang meliputi pemahaman

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian meliputi

berakhlak mulia, arif dan bijaksana, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur,

mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif

mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan

berkelanjutan.

Selanjutnya, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian

dari masyarakat meliputi: (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat,

(2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,
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(3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang

tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar

dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan

(5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.

Sedangkan kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam

menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan seni yang meliputi

penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran

yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan,

teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau

koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok

mata pelajaran yang diampu.

Secara umum, peran guru terutama berkaitan dengan pengalaman mereka

membantu siswa mengembangkan keterampilan proses sains. Menurut Harlen

(1992: 83) sedikitnya terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan oleh guru

dalam berperan mengembangkan keterampilan proses sebagai berikut.

1) Memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan proses dalam

melakukan eksplorasi materi dan fenomena. Pengalaman langsung tersebut

memungkinkan siswa untuk menggunakan alat-alat inderanya dan

mengumpulkan informasi atau bukti-bukti untuk kemudian ditindaklanjuti

dengan pengajuan pertanyaan, merumuskan hipotesis berdasarkan gagasan

yang ada.

2) Memberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil

dan juga diskusi kelas. Tugas-tugas dirancang siswa agar berbagi gagasan
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(urun-rembuk), menyimak teman lain, menjelaskan dan mempertahankan

gagasan mereka sehingga mereka dituntut untuk berpikir reflektif tentang

hal yang sudah dilakukannya, menghubungkan gagasan dengan bukti dan

pertimbangan orang lain untuk memperkaya pendekatan yang mereka

rencanakan. Berbicara dan menyimak menyiapkan dasar berpikir untuk

bertindak.

3) Mendengarkan pembicaraan siswa dan mempelajari produk mereka untuk

menemukan proses yang diperlukan untuk membentuk gagasan mereka.

Dengan kata lain aspek ketiga yaitu menekankan membantu

pengembangan keterampilan bergantung pada pengetahuan bagaimana

siswa menggunakannya.

4) Mendorong siswa mengulas (review) secara kritis tentang bagaimana

kegiatan mereka telah dilakukan. Mereka juga hendaknya didorong untuk

mempertimbangkan cara-cara alternatif untuk meningkatkan kegiatan

mereka. Membantu siswa untuk menyadari keterampilan-keterampilan

yang mereka perlukan adalah penting sebagai bagian dari proses belajar

mereka sendiri.

5) Memberikan teknik atau strategi untuk meningkatkan keterampilan,

khususnya ketepatan dalam observasi dan pengukuran misalnya, atau

teknik-teknik yang perlu rinci dikembangkan dalam komunikasi. Begitu

pula dalam penggunaan alat, karena mengetahui bagaimana cara

menggunakan alat tidak sama dengan menggunakannya. Menggunakan

teknik secara tepat berarti memerlukan pengetahuan bagaimana cara

menggunakannya.
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(Katz dalam Robbins, 2001: 4-5) membagi tiga keterampilan manajemen

yang mutlak diperlukan, yaitu: keterampilan teknik, keterampilan personal,

dan keterampilan konseptual. Keterampilan teknis berkaitan dengan

kemampuan menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Keterampilan

personal berkaitan dengan kemampuan bekerjasama, memahami, dan

memotivasi orang lain. Keterampilan konseptual berkaitan dengan

kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang rumit.

Kemampuan guru dalam pengelolaan laboratorium disesuaikan dengan

Permendiknas No. 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Pengelola

Laboratorium Sekolah/Madrasah. Pengelolaan laboratorium IPA meliputi:

mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru, menyusun jadwal

kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan laboratorium,

mengevaluasi kegiatan laboratorium, mengelola kegiatan laboratorium

sekolah/madrasah, menyusun laporan kegiatan laboratorium, dan

mengkoordinasikan kegiatan praktikum.

D. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013

tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pembelajaran

menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Diantara pendekatan dan

metode yang dianjurkan dalam Standar Proses tersebut salah satunya adalah

pendekatan saintifik.
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Menurut Daryanto (2014: 53), pembelajaran dengan pendekatan saintifik

adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta

didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis,

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang

ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana

saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.

Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan

untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber

melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Penerapan pendekatan

saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti

mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan

menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru

diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin berkurang

dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas

siswa.

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Berpusat pada siswa.

b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep,

hukum atau prinsip.
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c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi

siswa.

d. Dapat mengembangkan karakter siswa (Daryanto, 2014: 53).

Menurut Kurniasih dan Sani (2014: 47) pada kurikulum 2013 siswa tidak lagi

menjadi obyek dari pendidikan, tapi justru menjadi subyek dengan ikut

mengembangkan tema dan materi yang ada. Dan dengan adanya perubahan

ini, tentunya berbagai standar dalam komponen pendidikan akan mengalami

berubah. Mulai dari standar isi, standar proses maupun standar kompetensi

lulusan, dan bahkan standar penilaian pun juga mengalami perubahan.

Ada dua macam penilaian, diantaranya :

a. Penilaian (assesment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

b. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan

keluaran (output) pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan,

dan keterampilan (Kurniasih dan Sani, 2014: 47-48).

Penilaian autentik menilai kesiapan peserta didik, serta proses dan hasil

belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen (input, proses,

output) tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan hasil belajar

peserta didik bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional

(instructional effect)  dan dampak pengiring  (nurturant effect) dari

pembelajaran. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap
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pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran sesuai dengan

tuntutan kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini mampu

menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka

mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan membangun jejaring.

Pada penilaian autentik ada kecenderungan yang fokus pada tugas

kompleks atau kontekstual , memungkinkan peserta didik untuk

menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Karenanya, penilaian autentik sangat relevan dengan

pendekatan saintifik (Kurniasih dan Sani, 2014: 48).

Menurut Kurniasih dan Sani (2014: 58), penilaian autentik merupakan

pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas

kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas seperti :

a. Membaca dan meringkasnya

b. Eksperimen

c. Mengamati

d. Survei

e. Projek

f. Makalah

g. Membuat multi media

h. Membuat karangan, dan

i. Diskusi kelas.
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Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia

sekolah dengan menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik

(kompetensi utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap). Penilaian autentik mengukur apa yang diketahui dan yang dapat

dilakukan oleh peserta didik.

Aspek keterampilan dapat dinilai dengan cara berikut :

a. Performance atau kinerja

Adalah suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu

tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas

memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain

peran, dan menari.

b. Produk

Adalah penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat

produk teknologi dan seni (3 dimensi). Penilaian produk tidak hanya

diperoleh dari hasil akhir, namun juga proses pembuatannya.

Pengembangan produk meliputi 3 tahap dan dalam setiap tahap perlu

diadakan penelitian yaitu :

1. Tahap persiapan atau perencanaan meliputi penilaian terhadap

kemampuan siswa dalam merencanakan, menggali,

mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.

2. Tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa

dalam menyeleksi dan menggunakan bahan dan alat serta dalam

menentukan teknik yang tepat.
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3. Tahap penilaian (appraisal) meliputi penilaian terhadap

kemampuan siswa membuat produk sesuai dengan kegunaannya.

c. Proyek

Adalah penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan

harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.

d. Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian melalui sekumpulan karya

peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang

dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru

dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu.

Dengan demikian penilaian portofolio memberikan gambaran secara

menyeluruh tentang proses dan pencapain hasil belajar peserta didik

(Kurniasih dan Sani, 2014: 62-64).

Teknik penilaian kinerja (performance assessment) merupakan proses

penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam

melakukan suatu hal. Teknik ini sangat cocok untuk menilai ketercapaian

ketuntasan belajar (kompetensi) yang menuntut siswa untuk melakukan

tugas/gerak (psikomotorik) (Sari, 2010: 3). Menurut Zainul (2001:11) tugas-

tugas penilaian kinerja (performance assessment) dapat diwujudkan dengan

berbagai bentuk: (1) Group performance assessment, yaitu tugas-tugas yang

harus dikerjakan secara kelompok. (2) Individual performance assessment,

yaitu tugas-tugas individual yang harus diselesaikan secara mandiri. (3)
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Observasi, yaitu meminta siswa melakukan suatu tugas. Selama

melaksanakan tugas tersebut siswa diobservasi baik secara terbuka maupun

tertutup. Observasi dapat pula dilakukan dalam bentuk observasi partisipatif.

(4) Portofolio, satu kumpulan hasil karya siswa yang disusun berdasarkan

urutan waktu maupun urutan kategori kegiatan. (5) Project, exhibition, or

demonstration yaitu penyelesaian tugas-tugas yang kompleks dalam suatu

jangka waktu tertentu yang dapat memperlihatkan penguasaan kemampuan

sampai pada tingkat tertentu pula.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja (performance

assessment), diantaranya: (1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan

dilakukan siswa untuk menunjukan kinerja dari suatu kompetensi,

(3)Kelengkapan dan ketetapan aspek yang akan dinilai dalam kinerja

tersebut, (3) Kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas,

(4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga

semua yang ingin dinilai dapat dinilai, (5) Kemampuan yang akan dinilai

diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati (Haryati, 2007: 45-46).

E. Kerangka Pikir

Laboratorium IPA merupakan salah satu sarana yang terdapat di sekolah

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran berbasis praktikum. Supaya

kegiatan pembelajaran praktikum di sekolah dapat terlaksana dengan baik

maka diperlukan adanya pengelolaan laboratorium yang baik. Pengelolaan

laboratorium yang baik sangat mempengaruhi pemanfaatan laboratorium

yang efektif dan efisien yang sangat penting untuk keberlangsungan
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pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Pengelolaan laboratorium

yang baik dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kemampuan guru

dalam mengelola laboratorium sebagai tempat praktikum dan pelaksanaan

pembelajaran berbasis praktikum.

Kemampuan guru yang akan diamati meliputi kemampuan guru dalam

mengelola laboratorium sebagai tempat praktikum dan pembelajaran berbasis

praktikum. Kemampuan guru dalam mengelola laboratorium sebagai tempat

praktikum meliputi menyiapkan kelengkapan sarana prasarana laboratorium

IPA, kelengkapan administrasi laboratorium, dan penerapan kebersihan dan

kedisiplinan di laboratorium. Sedangkan kemampuan guru dalam pelaksanaan

pembelajaran berbasis praktikum meliputi pembuatan perangkat perencanaan

praktikum di laboratorium, pelaksanaan praktikum di laboratorium, dan

pengetahuan guru dalam melaksanakan penilaian autentik praktikum yaitu

performance assesment di laboratorium berdasarkan pendekatan saintifik.

Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik yaitu pembelajaran

melalui observasi dan praktikum sehingga peserta didik mampu memperoleh

pengetahuan. Peserta didik diharapkan mampu mengkonstruksi

pengetahuannya sendiri dengan dilaksanakannya kegiatan praktikum pada

pembelajaran IPA. Dengan adanya kegiatan praktikum pada pembelajaran

IPA, maka pembelajaran IPA diharapkan mampu terlaksana dengan

maksimal. Karena praktikum mampu meningkatkan keterampilan proses

sains dan sikap ilmiah peserta didik. Peserta didik dituntut untuk dapat

memenuhi kompetensi keterampilan dengan melaksanakan pembelajaran

berbasis praktikum. Supaya kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik,
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maka diperlukan adanya pengelolaan laboratorium sebagai tempat praktikum

yang baik pula. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya pengelolaan

laboratorium sebagai tempat praktikum dan pembelajaran berbasis praktikum

yang baik oleh guru supaya mampu tercapainya tujuan pembelajaran yang

diharapkan.

Gambar 1. Bagan kerangka pikir
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