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ABSTRAK 

Nama  : A. Nurjannah 

NIM  :  20600113046 

Judul           :  “Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN 

Sekota Makassar Wilayah Selatan” 

  
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Untuk mengetahui gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN 
Sekota Makassar Wilayah Selatan. (2) Untuk mengetahui gambaran prasarana 
laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.  
 Desain penelitian yang digunakan adalah Desain Deskriptif dengan Metode 
Observasi. Subjek pada penelitian ini adalah 3 sekolah yang ada di Kota Makassar 
Wilayah Selatan yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20 
Makassar. 

 Berdasarkan hasil penelitian gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika 
berdasarkan standar sarana dan prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan 
berada pada kategori cukup. Sarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu 
terkait inventaris ruang dan peralatan pendidikan. Gambaran pengelolaan inventaris 
ruang laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada 
kategori cukup dan gambaran pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium fisika di 
SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori sedang. Sedangkan untuk 
gambaran pengelolaan prasarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan 
prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik. 
Prasarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait tata letak dan kondisi 
prasarana. Gambaran pengelolaan tata letak laboratorium fisika di SMAN kota 
Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan 
kondisi prasarana laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan 
berada pada kategori baik. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa gambaran tentang 
sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan 
yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: (1) komponen tata letak, (20 komponen 
inventaris ruang, (3) komponen peralatan pendidikan, dan (4) komponen persyaratan 
kondisi prasarana yang berada pada kategori dan klasifikasi cukup, dapat menjadi 
informasi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 
perhatian terhadap pengelolaan laboratorium disekolah-sekolah. Bagi peneliti 
selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan 
rujukan, khususnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa mengenai 
laboratorium. 

. 

 
 



xv

ABSTRACT
Name : A. Nurjannah
Registration number : 20600113046
Title : "Description of Facilities and Infrastructures of Physics

Laboratory at SMAN Sekota Makassar Southern
Region"

This research is descriptive research which aimed to know: (1) Tthe description of
physics laboratory equipment of SMAN in the south area of Makassar. (2) The description of
physics laboratory infrastructure SMAN in the south area of Makassar.

The research design used was Descriptive Design with Observation Method. The
subjects of this study were 3 schools in the City of Makassar in the South Region involved
SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar and SMAN 20 Makassar.

The results of this study provided an overview of the management of physics
laboratory facilities based on the standard of facilities and infrastructure of SMAN in the
south area of Makassar was enough in the term of category. Physics laboratory equipment
consisted of 2 aspects, namely the inventory of rooms and educational equipment. The
description of physics laboratory equipment inventory management of SMAN in the south
area of Makassar was in the category of sufficient and the description of physics education
infrastructure based on suprastructure and infrastructure standars in SMAN of Makassar in
the south region is in the medium category. While the description of physics laboratory
infrastructure management based on the standard of supratructure and infrastructures in
SMAN of Makassar in the south area achieved good category. Physics laboratory
infrastructure consisted of 2 aspects related to the layout and condition of the infrastructure.
The description of the management of the physics lab layout of SMAN in the south area of
Makassar stood for the category of sufficient and the description about the management of
physics laboratory infrastructure condition in of SMAN in the south area of Makassar stood
for good category.

The implication of this research was to show that the description of facilities and
infrastructure of physics laboratory of SMAN in the south area of Makassar consisted of
some components provide information for government as a consideration to give attention
towards to the management of laboratory in schools. For further researchers, the results of
this study can be used as a comparison and reference materials, especially for those who are
willing to do similar research on the related to laboratory.
Keywords: Facilities, Infrastructure, Physics Laboratory
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas besar dan

memerlukan waktu yang panjang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tiada

lain harus melalui proses pendidikan yang baik dan terarah. Dalam rangka

melaksanakan pembangunan di suatu negara, kegiatan pendidikan tidak bisa

diabaikan.Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia-

manusia yang berkualitas.Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk

melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif,

dan berbudi pekerti luhur.

Rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya

proses pembelajaran. Jika dianalisis secara makro penyebabnya bisa dari siswa, guru,

sarana dan prasarana maupun model pembelajaran yang digunakan. Juga minat dan

motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang kurang baik serta sarana dan prasarana

yang kurang memadai, akan menyebabkan kurang berhasilnya pendidikan.

Dalam al-Qur’an juga ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa

pentingnya sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa

hewan yang dijelaskan dalam al-Qur’an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan.

Seperti nama salah satu surah dalam al-Qur’an adalah an-Nahl yang artinya lebah.

Dalam ayat ke 68-69 di surah itu Allah SWT berfirman:
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Terjemahnya:

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,
di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, kemudian
makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu
yang telah dimudahkan (bagimu) . dari perut lebah itu ke luar minuman (madu)
yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.

Jelaslah bahwa ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media

atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada

gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba

kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga

selalu menggunakan alat atau media, baik berupa benda maupun non-benda. Salah

satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para

sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad

dan al-Hakim dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, “Rasulullah membuatkan kami

garis dan bersabda, “Ini jalan Allah.” Kemudian membuat garis-garis di sebelah

kanan dan kirinya, dan bersabda, “Ini adalah jalan-jalan (setan).” Yazid berkata,

“(Garis-garis) yang berpencar-pencar.” Rasulullah SAW bersabda, “Di setiap jalan

ada setan yang mengajak kepadanya.

Hasil belajar peserta didik secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman

belajar peserta didik dan faktor internal. Pengalaman belajar peserta didik

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta metode pembelajaran yang

digunakan.Peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar jika mereka tertarik
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pada suatu mata pelajaran. Peserta didik cenderung tidak tertarik pada mata pelajaran

yang mereka anggap tidak relevan, sulit, dan membosankan.

Penyampaian setiap ilmu dalam sebuah mata pelajaran tidak boleh

mengesampingkan proses pembelajarannya, seperti mata pelajaran Fisika di

SMA/MA  yang merupakan salah satu mata pelajaran IPA yang bertujuan agar

peserta didik memiliki kemampuan memperoleh pengalaman dalam menerapkan

metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen. Pembelajaran fisika menekankan

pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, mempelajari

fisika itu tidak cukup bila hanya disampaikan di kelas melalui metode ceramah tetapi

juga harus didukung dengan kegiatan praktikum di laboratorium.

Laboratorium merupakan salah satu pendukung dalam pembelajaran

fisika.Keberadaan laboratorium merupakan sarana yang dapat menunjang

keberhasilan pembelajaran fisika. Berhasilnya proses pembelajaran fisika

menunjukkan ketercapaian tujuan pembelajaran fisika. Tujuan pembelajaran Fisika di

SMA/MA adalah siswa mampu menguasai konsep-konesp fisika dan saling

keterkaitannya serta mampu menggunakan metode-metode ilmiah yang dilandasi

sikap untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih

menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Mata pelajaran Fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat terkait

erat dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang optimalisasi pencapaian

tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana laboratorium fisika telah ditetapkan oleh

panduan pelaksanaan DAK SMA tahun 2014, dimana segala sarana dan prasarana

standar yang telah ditetapkan tersebut selayaknya harus dimiliki oleh setiap
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laboratorium fisika di setiap SMA/MA, sehingga penggunaan laboratorium fisika

dapat dimanfaatkan secara maksimal baik dalam hal kepemilikan sarana dan

prasarana, ataupun dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium fisika itu sendiri.

Kelengkapan sarana dan prasana laboratorium fisika menjadi faktor yang paling

penting dalam kelancaran dan ketercapaian pelaksanaan kegiatan praktikum fisika

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Tim

delapan dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Madrasah

Aliyah  Kota  Makassar” yang meneliti Madrasah Aliyah  Kota  Makassar dibawah

naungan Kemenag, dimana penelitian ini hanya meneliti tentang teknisi-teknisi

laboratorium fisika dan tidak meneliti tentang sarana dan prasarana laboratorium

fisika sehingga kami hadir untuk meneliti mengenai sarana dan prasarana

laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar demi kelancaran dan kenyamanan

dalam penggunaan dan pemanfaatan laboratorium, maka perlu adanya pengelolaan

dan penataan yang baik secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab

laboratorium.

Di SMAN kota makassar wilayah selatan rata-rata sekolah memiliki

laboratorium hanya saja keterlaksanaa dan penggunaan laboratoriumnya itu biasanya

tidak maksimal hanya sebagian sekolah yang memaksimalkan penggunaannya.

Ketidakmaksimalnya penggunaan laboratorium bukan karena ketidakmauan pihak

sekolah untuk membudidayakan kegiatan dilaboratorium, akan tetapi mungkin karena

adanya faktor lain salah satunya adalah masalah ketidakstandaran sarana dan

parasarana laboratorium. Berdasarkan hasil observasi di SMAN Sekota Makassar

Wilayah Selatan ternyata ada 6 sekolah yang ada pada wilayah tersebut dan
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mempunyai laboratorium, hanya saja ada 4 sekolah yang memiliki kemiripan

sehingga jumlah sekolah yang digunakan peneliti hanya 3 sekolah akan tetapi belum

diketahui apakah laboratorium di wilayah selatan telah memenuhi standar yang

ditetapkan oleh panduan pelaksanaan DAK SMA tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya penelitian yang dilakukan di

SMAN  Se-Kota Makassar Wilayah Selatan yang dinaungi oleh Depdiknas untuk

melihat apakah tata letak dan tata ruang laboratorium fisika di SMAN Se-Kota

Makassar memenuhi standar. Maka dari itu penelitian tim ini muncul dengan judul

“Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika  di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian  pada

penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan ?

2. Bagaimanakah gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota
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Makassar Wilayah Selatan.

2. Untuk mengetahui gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan.

D. Manfaat  Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat melakukan evaluasi

program kebijakan standar operasional Prosedur (SOP) Melalui penerapan

standar pengelolaan laboratorium fisika Sekolah Menengah Atas Negeri di

kota Makassar Wilayah Selatan.

2. Bagi Tenaga Pendidikan, sebagai bahan rujukan dalam penentuan kebijakan

perbaikan sarana dan prasarana laboratorium fisika di Sekolah Menengah Atas

Negeri kota Makassar Wilayah Selatan.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional pada penelitian yakni :

1. Sarana Laboratorium Fisika adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat dalam mencapai maksud dan tujuan pembelajaran fisika. Perlengkapan

pembelajaran fisika yang dapat dipindah-pindah seperti peralatan pendidikan

dan alat percobaan yang sesuai dengan DAK 2014.

2. Prasarana Laboratorium Fisika adalah segala sesuatu yang merupakan

penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Penunjang utama yang

dimaksud disini adalah bangunan laboratorium fisika yang sesuai dengan
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DAK 2014.

3. Makassar Wilayah Selatan adalah bagian di wilayah makassar dimana sekolah

sekolah seperti SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar, dan SMAN 20

Makassar ditempatkan.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah yang harus

terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20

tahun 2003, PP No 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.

24 tahun 2007. Landasan hukum dikeluarkannya standar sarana dan prasarana yaitu

berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab

XII Pasal 45 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan yaitu, setiap satuan pendidikan

formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan mengenai

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan

pemerintah (UU Sisdiknas, 2003:40).

Peraturan pemerintah yang mengatur standar sarana dan prasarana tercantum

dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana

yaitu, standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI),

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah

atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria

minimum prasarana. Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini(Permendiknas, 2007:2).

8
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B. Sarana Laboratorium Fisika

Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses

pembelajaran yang dapat meliputi barang yang bergerak maupun barang yang tidak

bergerak agar tujuan pendidikan dicapai secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan

memiliki fungsi atau peran seperti yang di kemukakan oleh Wahyuningrum (2004: 5),

yaitu sebagai alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran.dalam proses belajar

mengajar fasilitas dalam arti sarana pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai media

penjelas bagi siswa.

1. Jenis, Deskripsi dan Rasio Sarana Laboratorium Fisika

a. Perabot

Tabel 2.1 : Daftar Sarana Laboratorium Fisika

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Kursi
1 buah/peserta didik,

ditambah 1 buah/guru

Kuat, stabil dan

mudah

dipindahkan

2 Meja Kerja 1 buah/7 peserta didik

Kuat, stabil,

ukuran memadai

untuk

menampung

kegiatan peserta

didik secara

berkelompok
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maksimum 7

orang

3
Meja

Demonstrasi
1 buah/lab

Kuat dan stabil.

Luas meja

memungkinkan

melakukan

demonstrasi dan

menampung

peralatan dan

bahan yang

diperlukan.

Tinggi meja

memungkinkan

seluruh peserta

didik dapat

mengamati

percobaan yang

didemonstrasikan.

4
Meja

persiapan
1 buah/lab

Kuat dan stabil.

Ukuran

memadaiuntuk

menyiapkan

materipercobaan.

5 Lemari alat 1 buah/lab Tertutup dan
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dapat dikunci.

Ukuran memadai

untuk

menampung

semua alat.

6 Lemari bahan 1 buah/lab

Tertutup dan

dapat

dikunci.Ukuran

memadai untuk

menampung

semua bahan

dantidak mudah

berkarat.

7 Bak cuci

1

buah/2kelompok,ditambah

1 buah di ruang persiapan

Tersedia air

bersih dalam

jumlah memadai

(Permendiknas,2007:48).

b. Peralatan Pendidikan

1) Bahan dan Alat Ukur Dasar

Tabel 2.2 : Daftar Bahan dan Alat Ukur Dasar Laboratorium Fisika

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Mistar 6 Buah/lab Panjang
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minimum 50 cm,

skala terkecil 1

mm.

2 Rolmeter 6 buah/lab Panjang

minimum 10 m,

skala terkecil 1

mm.

3 Jangka sorong 6 buah/lab Ketelitian 0,1

mm

4 Mikrometer 6 buah/lab Ketelitian 0,01

mm

5 Kubus massa sama 6 set/lab Massa 100 g

(2%), 4 jenis

bahan.

6 Silinder massa sama 6 set/lab Massa 100 g

(2%), 4 jenis

bahan.

7 Plat 6 set/lab Terdapat kail

penggantung,

bahan logam 4

jenis

8 Beban bercelah 10 buah/lab Massa antara 5-

20 gr, minimum

2 nilai massa,
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terdapat fasilitas

pengait.

9 Neraca 1 buah/lab Ketelitian 10 mg

10 Pegas 6 buah/lab Bahan baja

pegas, minimum

3 jenis.

11 Dinamometer(pegas

presisi)

6 buah/lab Ketelitian 0,1

N/cm

12 Gelas Ukur 6 buah/lab Bahan

borosilikat.

Volume antara

100-1000 ml.

13 Stopwatch 6 buah/lab Ketelitian 0,2

detik

14 Termometer 6 buah/lab Tersedia benang

penggantung.

Batas  ukut 10-

110°C

15 Gelas beaker 6 buah/lab Bahan

borosilikat.

Volume antara

100-1000 ml,

terdapat tiga

variasi volume.
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16 Garputala 6 buah/lab Bahan baja.

Minimum 3

variasi frekuensi.

17 Multimeter AC/DC 10

kilo ohm/volt

6 buah/lab Dapat mengukur

tegangan, arus

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.

18 Kotak potensiometer 6 buah/lab Disipasi

maksimum 5

watt.

Ukuran

hambatan 50

Ohm.

19 Osiloskop 1 set/lab Batas ukur 20
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MHz, dua kanal,

beroperasi X-Y,

tegangan

masukan 220

volt, dilengkapi

probe intensitas,

tersedia buku

petunjuk.

20 Generator frekuensi 6 buah/lab Frekuensi luaran

dapat diatur

dalam rentang

audio. Minimum

4 jenis bentuk

gelombang

dengan catu daya

220 volt. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10

watt.

21 Pengeras suara 6 buah/lab Tegangan

masukan 220

volt, daya

maksimum

keluaran 10 watt.
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22 Kabel penghubung 1 set/lab Panjang

minimum 50 cm,

dilengkapi plug

diameter 4 mm.

Terdapat 3 jenis

warna: hitam,

merah dan putih,

masing-masing

12 buah.

23 Komponen

elektronika

1 set/lab Hambatan tetap

antara 1 Ohm - 1

M Ohm, disipasi

0,5 watt masing-

masing 30 buah,

mencakup LDR,

NTC, LED,

transistor dan

lampu neon

masing-masing

minimum 3

macam.

24 Catu daya 6 buah/lab Tegangan

masukan 220 V,

dilengkapi
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pengaman,

tegangan

keluaran antara

3-12 V,

minimum ada 3

variasi tegangan

keluaran.

25 Transformator 6 buah/lab Teras inti dapat

dibuka. Banyak

lilitan antara

100-1000.

Banyak lilitan

minimum ada 2

nilai.

26 Magnet U 6 buah/lab

(Permendiknas, 2007:49).

2) Alat Percobaan

Tabel 2.3 : Daftar Alat Percobaan Laboratorium Fisika

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Percobaan atwood 6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data
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GLB dan GLBB.

Minimum dengan 3

kombinasi nilai

massa beban.

Atau Percobaan

Kereta dan

Pewaktu ketik

6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan

pita perekam

2 Percobaan papan

luncur

6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda pada

bidang miring.

Kemiringan papan

dapat diubah,

lengkap dengan

katrol dan balok.

Minimum dengan

tiga nilai koefisien

gesekan.
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3 Percobaan ayunan

sederhana

6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena ayunan

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan

gravitasi.

Minimum dengan

tiga nilai panjang

ayunan dan tiga

nilai massa beban.

Atau percobaan

pada pegas

6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena getaran

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan

gravitasi.

Minimum dengan

tiga nilai konstanta

pegas dan tiga nilai

massa beban.
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4 Percobaan Hooke 6 set/lab Mampu

memberikan data

untuk

membuktikan

hukum Hooke dan

menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas.

5 Percobaan

Kalorimetri

6 set/lab Mampu

memberikan data

untuk

membuktikan

hukum kekekalan

energi panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis

minimum tiga jenis

logam. Lengkap

dengan pemanas,

bejana dan kaki

tiga, jaket isolator,

pengaduk dan
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termometer.

6 Percobaan bejana

berhubungan

6 set/lab Mampu

memberikan data

untuk

membuktikan

hukum fluida statik

dan dinamik.

7 Percobaan optic 6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang keteraturan

hubungan antara

jarak benda, jarak

bayangan dan jarak

fokus cermin

cekung, cermin

cembung, lensa

cekung, dan lensa

cembung. Masing-

masing minimum

dengan tiga nilai

jarak focus
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8 Percobaan resonansi

bunyi

6 set/lab Mampu

menunjukkan

fenomena

resonansi dan

memberikan data

kuantisasi panjang

gelombang,

minimum untuk

tiga nilai frekuensi

Atau percobaan

sonometer

6 set/lab Mampu

memberikan data

hubungan antara

frekuensi bunyi

suatu dawai dengan

tegangannya,

minimum untuk

tiga jenis dawai

dan tiga nilai

tegangan.

9 Percobaan hukum

ohm

6 set/lab Mampu

memberikan data

keteraturan

hubungan antara

arus dan tegangan
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minimum untuk

tiga nilai hambatan.

10 Manual percobaan 6 buah/percobaan

(Permendiknas, 2007:50).

3) Perlengkapan lain

Tabel 2.4 : Daftar Peralatan Laboratorium Fisika

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Soket listrik 9 buah/lab 1 soket di tiap meja

peserta

Didik, 2 soket di

meja demo, 2 soket

di ruang persiapan.

Alat pemadam

kebakaran

1 buah/lab Mudah dioperasikan

3 Peralatan P3K 1 buah/lab Terdiri dari kotak

P3K dan isinya

tidak kadaluarsa

termasuk obat P3K

untuk luka bakar

dan luka terbuka.

4 Tempat sampah 1 buah/lab

5 Jam dinding 1 buah/lab

(Permendiknas, 2007:52).
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C. Prasarana Laboratorium Fisika

Jika akan membangun sekolah atau  laboratorium baru, beberapa faktor perlu

dipertimbangkan dalam menempatkan laboratorium sekolah.Fungsi dari laboratorium

fisika adalah sebagai tempat pengajaran praktek dan teori bidang studi fisika,

khususnya untuk praktek peragaan dan percobaan. Lab. Fisika terdiri dari: Ruang

praktek untuk menampung aktifitas siswa dalam melakukan kerja praktek. Ruang

persiapan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mempersiapkan alat

sebelum praktek dimulai. Ruang gelap berfungsi sebagai tempat praktek fisika

dengan kondisi mutlak tanpa cahaya luar. Beberapa faktor terpenting adalah letak

relatif terhadap ruang-ruang yang lain dan letak  berkaitan dengan arah detangnya

cahaya matahari (DAK SMA,2014:14).

1. Letak Relatif terhadap Ruang-Ruang yang Lain

Sangatlah  ideal jika semua ruang laboratorium yang lain dan merupakan satu

blok bangunan laboratorium sains. Dengan pengaturan seperti ini, dan terutama untuk

laboratorium  non-tradisional, waktu untuk pindah dari ruangan kelas biasa ke ruang

laboratorium menjadi lebih singkat.

Lain daripada itu, sangatlah ideal jika semua laboratorium berkelompok

mengitari ruang kerja guru dan ruang penyimpanan alat. Sebab, sekali-sekali bahkan

mungkin juga sering, satu laboratorium membutuhkan alat yang hanya dimiliki oleh

laboratorium lain. Dengan pengaturan seperti ini waktu yang diperlukan untuk pergi

dari satu laboratorium ke laboratorium lain, atau ke tempat penyimpanan alat,

menjadi lebih singkat.
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2. Letak  Berkaitan Dengan Arah Datangnya Cahaya Matahari.

Semua laboratorium sebaiknya berada di tempat  yang mendapat  cahaya

matahari yang mencukupi, tidak ditempat yang teduh. Cahaya matahari sangat

diperlukan untuk terangnya ruang, lebih terang daripada ruang kelas biasa. Sebab, di

dalam  laboratorium sangat sering  diperlukan pengamatan yang teliti, lebih teliti

daripada itu, laboratorium biologi sangat memerlukan cahaya matahari untuk

membantu penerangan pada mikroskop, apabila mikroskop tidak dilengkapi lampu

penerangan yang menyatu dengan mikroskop. Kadang-kadang percobaan fotosintesis,

yang memerlukan cahaya matahari, juga dilakukan di dalam laboratorium.

Laboratorium fisika dan kimia juga memerlukan cahaya matahari, tetapi banyak

cahaya yang masuk harus dapat diatur, misal-nya dengan menggunakan tirai(gorden)

(Kertiasa, 2013:47).

Pemakai laboratorium hendaknya memahami tata letak atau layout

laboratorium.Pembangunan suatu laboratorium tidak dipercayakan begitu saja kepada

seorang arsitek bangunan. Bangunan laboratorium tidak sama dengan kelas. Banyak

faktor yang harus dipertimbangkan sebelum membangun laboratorium. Faktor-faktor

tersebut antara lain lokasi bangunan laboratorium dan ukuran-ukuran ruang.

Persyaratan lokasi pembangunan laboratorium antara lain tidak terletak pada arah

angin yang menuju bangunan lain atau pemukiman. Bangunan laboratorium tidak

dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium jangan terlalu dekat dengan

bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah dijangkau untuk pengontrolan

dan memudahkan tindakan lain. Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula

tata letak ruangan.Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri

dari ruangan utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat
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para siswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang

penyimpanan dan ruang persiapan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan

alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan baik untuk siswa maupun untuk

guru. Ruang penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk menyimpan bahan-

bahan persediaan (termasuk bahan kimia) dan alat-alat yang penggunaannya tidak

setiap saat.Selain ruang-ruang tersebut, mungkin sebuah laboratorium juga memiliki

ruang gelap, ruang spesimen, ruang khusus untuk menyimpan bahan-bahan kimia dan

ruang administrasi. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan berbagai

peralatan laboratorium dan kenyamanan pengguna laboratorium. Penyimpanan alat-

alat dalam gudang tidak boleh disatukan dengan bahan kimia. Demikian pula

penyimpanan alat-alat gelas tidak boleh disatukan dengan alat-alat yang terbuat dari

logam (Riandi, 2000:41).

Ukuran ruang utama lebih besar daripada ruang persiapan dan ruang

penyimpanan. Contoh apabila luas lantai untuk sebuah laboratorium 100 m2, 70-80

m2 digunakan untuk ruang utama tempat praktikum. Ruang penyimpanan harus dapat

ditempati lemari yang akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan.

Demikian juga untuk ruang persiapan, harus dapat ditempati meja dan alat-alat untuk

keperluan penyiapan alat-alat atau bahan-bahan untuk percobaan (Riandi, 2000:42).

Laboratorium MIPA yang ideal terdiri atas 4 x 4 lokal = 16 lokal

laboratorium. Jadi untuk Matematika ada laboratorium dasar, pengembangan,

metodologi pengajaran, dan laboratorium penelitian Matematika. Untuk Biologi,

Fisika, dan Kimia membutuhkan 4 x 3 lokal = 12 lokal laboratorium untuk keperluan

yang sama. Letak ideal laboratorium MIPA ada di tengah-tengah kompleks sekolah

dengan bentuk huruf O. Di bagian timur lokasi laboratorium Matematika yang terdiri
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dari: laboratorium dasar Matematika, laboratorium pengembangan Matematika,

laboratorium metodologi pengajaran Matematika, dan laboratorium penelitian

Matematika. Di bagian selatan lokasi laboratorium Biologi yang terdiri atas:

laboratorium dasar Biologi, laboratorium pengembangan Biologi, laboratorium

metodologi pengajaran Biologi, dan laboratorium penelitian Biologi. Di bagian barat

lokasi laboratorium Fisika yang terdiri atas: laboratorium dasar Fisika, laboratorium

pengembangan Fisika, laboratorium metodologi pengajaran Fisika, dan laboratorium

penelitian Fisika. Di sebelah utara lokasi laboratorium Kimia yang terdiri atas:

laboratorium dasar Kimia, laboratorium pengembangan Kimia, laboratorium

metodologi pengajaran Kimia, dan laboratorium penelitian Kimia. Mengenai letak

lokasi laboratorium dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan atau madrasah;

yang penting lokasi laboratorium MIPA harus dapat berhubungan langsung dengan

ruang kelas atau ruang pimpinan sekolah/madrasah. Sudah tentu dalam tiap-tiap

laboratorium lokalnya terdiri atas: ruang persiapan, ruang kegiatan, ruang

penyimpanan alat dan bahan percobaan, serta ruang kamar mandi dan WC. Setiap

lokal juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan (wastafel), tempat cuci perangkat

percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta

instalasi listrik yang memadai. Pada saat ini setiap lokal laboratorium juga harus

dilengkapi dengan laptop (komputer lengkap dengan printernya), LCD, dan layar

gantung. Jangan lupa setiap laboratorium juga dilengkapi dengan sistem pendingin

ruangan, misalnya: AC atau kipas angin. Uraian tersebut mengisyaratkan kepada

sekolah, bahwa membangun laboratorium MIPA itu diperlukan dana dan biaya yang

mahal. Karena harga pembangunan lokal laboratorium memerlukan dana yang tidak

sedikit serta peralatan percobaan dan asesorisnya juga mahal harganya. Khusus untuk
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laboratorium Kimia perlu cerobong asap dari asam atau basa atau garam yang bersifat

gas, sehingga baunya dapat langsung keluar melalui cerobong. Laboratorium Kimia

juga harus dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah dan sistem penetralan

limbah, karena bahan-bahan percobaan Kimia banyak yang dapat mengotori

lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, laboratorium Kimia harus dilengkapi dengan

sistem pengolahan limbah. Hal ini juga dikenakan pada laboratorium lainnya,

terutama laboratorium Biologi dan laboratorium Fisika (Hamid,2011:56).

D. Denah Laboratorium Fisika

Menurut DAK SMA (15:2014), denah laboratorium fisika adalah :

Gambar 2.1` : Denah Laboratorium Fisika
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E. Konsep Tentang Laboratorium Fisika

Terdapat sejumlah definisi tentang laboratorium, antara lain dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa laboratorium merupakan ruang atau

bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah,

penelitian, praktek pembelajaran, atau pembuatan obat-obatan dan bahan-bahan kimia

(Tim Penyusun Kamus, 2012:146). Laboratorium merupakan suatu tempat untuk

mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian,

dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari

fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai (Depdiknas,2002:26).

Umumnya ruangan dalam hal ini adalah tempat berlangsungnya kegiatan

pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah

dihadirkan di ruang kelas.

Laboratorium adalah tempat yang digunakan orang untuk menyiapkan sesuatu

atau melakukan kegiatan ilmiah.Tempat yang dimaksud dapat berupa sebuah ruang

tertutup yang biasa disebut sebagai gedung laboratorium atau ruang laboratorium,

dapat pula berupa sebuah tempat terbuka seperti kebun, hutan, atau alam semesta.

Keberadaan dan keadaan suatu laboratorium bergantung kepada tujuan penggunaan

laboratorium, peranan atau fungsi yang akan diberikan kepada laboratorium, dan

manfaat yang akan diambil dari laboratorium. Berbagai laboratorium yang dikenal

saat ini antara lain adalah laboratorium industri dalam dunia usaha dan industri,

laboratorium rumah sakit dan laboratorium klinik dalam dunia kesehatan,

laboratorium penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

laboratorium di perguruan tinggi dan di sekolah dalam dunia pendidikan. Dalam

uraian selanjutnya hanya akan dikemukakan mengenai laboratorium fisika di sekolah.
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Laboratorium fisika tingkat SMA idealnya memiliki ruang gelap yang dibuat

khusus untuk percobaan-percobaan optik tertentu dan untuk memproses hasil

pemotretan menggunakan film. Akan tetapi, fasilitas ini tidak termasuk

esensial.Ruang gelap terutama diperlukan pada berbagai percobaan optik seperti

interferensi cahaya, dispresi, dan hal-hal yang berkaitan dengan warna benda. Dengan

ruang yang dapat dibuat gelap sempurna percobaan-percobaan optik seperti yang

disebut di atas dapat dilakukan lebih baik, sebab gejala yang diamati tampak lebih

jelas.

Karena semua pintu dan jendela tertutup rapat ketika ruang gelap sedang

digunakan,ruang gelap memerlukan ventilator untuk mempertukarkan udara di dalam

ruang dengan udara di luar rungan.Ventilatornya harus sedemikian sehingga cahaya

tidak dapat masuk kedalam ruang melalui ventilator. Arsitek semestinya mengetahui

cara memasang ventilator seperti ini.

Sekali - sekali ruang itu juga digunakan untuk memproses film foto, misalnya

foto stroboskopik berbagai jenis gerak  seperti gerak beraturan, gerak dipercepat,

gerak jatuh bebas, dan gerak peluru. Kegiatan ini sangat membantu dalam

membentuk pemahaman akan berbagai jenis gerak tersebut. Akan tetapi, untuk

kegiatan fotografi seperti ini sekarang ada kamera digital akan sudah mampu dibeli

oleh sekolah. Fotografidigital tidak memerlukan pemprosesan kimiawi yang harus di

lakukan di dalam kamar gelap.Pemprosesannya cukup dengan pencetak (printer)

yang sesuai, bahkan hasil pemrotetannya langsung dapat di proyeksikan ke layar

melalui komputer dan menggunakan proyektor LCD.

Ruang laboratorium fisika harus dapat dibuat gelap atau “setengah” gelap

pada waktu siswa melakukan percobaan-percobaan optika agar siswa dapat
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mengamati jendela optik dengan lebih jelas.Pengelapan ruang dilakukan dengan

menggunakan tirai yang menutupi semua jendela dan lubang ventilasi.Untuk

keselamatan, tirai hendaknya dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Beberapa bagian permukaan tembok ruang laboratorium perlu ada yang bebas,

yang tidak digunakan untuk jendela(dan/atau ventilasi), dan tidak tertutup oleh

perabot.Bagian tembok seperti ini digunakan untuk memasang atau menopang alat-

alat yang memerlukan tempat yang kokoh, yang tidak mudah bergoyang. Alat-alat

seperti itu misalnya bandul fisis, papan gaya, dan alat Atwood. Jika ruang khusus

untuk bengkel tidak dapat diadakan, laboratorium fisika perlu menyisakan sebagian

kecil lantai di suatu sudut untuk dipakai sebagai bengkel sederhana.

F. Peranan Laboratorium Dalam Pembelajaran

Gambaran umum mengenai peranan dan manfaat laboratorium fisika sekolah

adalah kira-kira sesuai dengan kutipan berikut ini : “Laboratorium adalah suatu

tempat untuk memberikan kepastian atau menguatkan informasi, menentukan

hubungan sebab akibat, menunjukkan gejala, memverivikasi (konsep, teori, hukum,

rumus) mengembangkan keterampilan proses, membantu siswa belajar menggunakan

metoda ilmiah dalam memecahkan masalah dan untuk melaksanakan penelitian”

(Pella, 1969:65). Hal itu dapat berarti bahwa peranan atau fungsi laboratorium fisika

sekolah adalah sebagai salah satu sumber belajar fisika di sekolah, atau sebagai salah

satu fasilitas penunjang proses pembelajaran fisika di sekolah, dan laboratorium dapat

dimanfaatkan untukmengembangkan berbagai kompetensi siswa yang menjadi tujuan

proses pembelajaranfisika di sekolah (Sutrisno, 2010:55).
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Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002) tentang keefektifan

pemanfaatan laboratorium yaitu adanya teknis pengelolaan laboratorium meliputi

aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi serta beberapa

persyaratan dan tata leta, kelengkapan sarana dan prsaranaserta administrasi yang

harus dipenuhi. Selain secara fisik laboratorium, peran guru sebagai pengelola sangat

besar. Kemampuan atau kompetensi guru yang diharapkan adalah kemampuan

manajerial dan kemampuan individual dalam merencanakan, mengorganisasikan,

melaksanakan dan mengevaluasi segala kegiatan yang berhubungan dengan

pembelajaran dilaboratorium. Lynn dan Nixon (1985) menjelaskan, “Competenchies

may range from recall and understanding of facts and concepts, to advanced motor

skill, to teaching behaviors and professional values”.Artinya, kompetensi atau

kemampuan terdiri dari pengalaman dan pemahaman tentang fakta dan konsep,

peningkatan keahlian, juga mengajarkan perilaku dan sikap-sikap siswa juga turut

memegang peran penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran dilaboratorium.

G. Standarisasi Ketersediaan Alat dan Bahan

Menurut Suyanta (2010:3), pengenalan terhadap peralatan laboratorium

merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka yang akan

mengoperasikan peralatan tersebut. Setiap alat yang akan dioperasikan itu harus

benar-benar dalam kondisi siap untuk dipakai, bersih, berfungsi dengan baik, dan

terkalibrasi.

Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian (

manual operation). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, dimana buku

manual merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Teknisi laboratorium yang ada
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harus senantiasa berada ditempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan ada

kemungkinan alat tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan yang dimiliki

harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang

disediakan (Suyanta, 2010:4).

Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian,

pelayanan masyarakat atau studi tertentu. Karenanya alat-alat ini harus selalu siap

pakai, agar sewaktu-waktudapat digunakan. Peralatan laboratorium sebaiknya

dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Setelah selesai digunakan, harus segera

dibersihkan kembali dan disusun seperti semula. Semua alat-alat ini sebaiknya diberi

penutup (cover) misalnya plastik transparan, terutama bagi alat-alat yang memang

memerlukannya. Alat-alat yang tidak ada penutupnya akan cepat berdebu, kotor dan

akhirnya dapat merusak alat yang bersangkutan (Suyanta, 2010:4).

Alat dan bahan yang terdapat dalam suatu laboratorium harus memiliki

kualitas yang baik, agar data hasil dari setiap percobaan dapat akurat dan berkualitas.

Fasilitas alat dan bahan yang memadai dapat menunjukkan karakteristik suatu

laboratorium yang baik (Garner, 1987:46).

Rusaknya alat-alat kadang disebabkan karena salah menangani alat itu,

misalnya baterai karena arus pendek, amperemeter rusak karena arus terlalu tinggi.

Oleh karena itu, sebelum siswa menggunakan alat yang mudah pecah atau rusak

harus diberi perhatian khusus cara penggunaan alat tersebut. Reparasi merupakan

suatu upaya untuk memperbaiki (men-service) kerusakan-kerusakan ringan yang

terjadi pada alat-alat. Setelah direparasi diharapkan alat-alat dapat digunakan/

berfungsi lagi seperti semula. Untuk hal tersebut diatas tentunya dibutuhkan
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keterampilan dasar mereparasi/servis alat-alat laboratorium atau diperlukan

keterampilan minimal bagaimana merawat alat-alat tersebut (Sukarta, 2013:10).
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif kuantitatif. Merupakan

bentuk penelitian yang paling dasar ditujukan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah

ataupun rekayasa manusia, penelitian ini tidak memberikan perlakuan, manipulasi

atau pengubahan variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa

adanya (Sukmadinata, 2011:72-72). Disamping itu, penelitian deskriptif juga

merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan

penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian

sekarang.Berdasarkan jenis-jenis penelitian deskriptif, maka penelitian ini termasuk

jenis penelitian dengan metode observasi. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti

yaitu untuk melihat laboratorium Fisika SMAN dikota Makassar Wilayah Selatan

maka penelitian ini menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk

memperoleh informasi mengenai gambaran sarana dan prasarana laboratorium fisika

di SMAN sekota Makassar Wilayah Selatan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini  adalah SMAN dikota Makassar Wilayah Selatan.

Sehingga total subjek penelitian Laboratorium Fisika adalah 3 SMAN. Penelitian

dilakukan oleh tim peneliti di jurusan pendidikan fisika. Sajian data daftar 3 SMAN

diwilayah kota Makassar Wilayah Selatan :

35
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Tabel 3.1 : Subjek Penelitian Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar

Wilayah Selatan

NO Nama Sekolah Alamat

1 SMAN 2 Makassar Jl. Baji Gau No. 17

2 SMAN 9 Makassar Jl. Monumen Emmy Saelan

3 SMAN 20 Makassar Jl. Bonto Baraeng Barombong

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar

C. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif dengan metode

observasi. Desain ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari anggota subjek

penelitian untuk menentukan status sekarang dari subjek tersebut mengenai satu

variabel atau lebih. Pada suatu subjek observasi deskriptif, peneliti mengambil

kesimpulan dari informasi tentang Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium

Fisika berdasarkan respon-respon dari subjek penelitian mengenai Deskripsi Sarana

dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

D. Pengumpulan Data dan Validasi Instrumen

1. Pengumpulan Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi sarana dan prasarana

laboratorium fisika. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian

ini adalah data tentang sarana dan prasarana laboratorium yang diperoleh melalui

hasil dari wawancara terstruktur dan daftar ceklis standarisasi laboratorium fisika.
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Instrumen penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika, yaitu:

Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika Sekolah Menengah Atas Negeri

Tahun 2016: pengambilan data penelitian dilakukan dengan teknik wawancara

terstruktur, daftar ceklis standarisasi laboratorium fisika, dan Dokumentasi.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur (Structure Interview) digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa

pertanyaan-pertanyaan tertulis  yang  alternatif jawabannya pun telah disiapkan

(Sugiyono. 2014: 319).

b. Daftar Ceklis Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

Daftar ceklis digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti

menyiapkan daftar sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar Permendiknas

No.24 tahun 2007.

c. Dokumentasi

Dokumen artinya bahan-bahan tertulis. Studi dokumentasi adalah teknik untuk

mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis di kantor atau sekolah, seperti

silabus, program tahunan, program bulanan, program mingguan, rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), catatan prbadi peserta didik, buku raport, kisi-kisi, daftar nilai,

lembar soal/tugas, lembar jawaban dan lain-lain. Selain itu, dokumen mengenai

kondisi lingkungan sekolah, data guru, data peserta didik, dan organisasi

sekolah.Untuk menguji kredibilitas data penelitian yang sudah di peroleh melalui
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studi dokumentasi ini, peneliti perlu mengonfirmasikan dengan sumber-sumber lain

yang relevan guna memperoleh tanggapan, jika perlu melengkapi dan menguranginya

(Arifin, 2011: 243).

2. Validasi instrumen penelitian

Sebelum melakukan penelitian berkaitan dengan sarana dan prasarana

laboratorium fisika, keseluruhan instrumen penelitian akan di ukur  kevalidasian dan

reabilitas instrumen penelitian yang akan di gunakan.

Validitas instrumen penelitian diberikan kepada 2 orang pakar yang diminta

mengevaluasi untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan intrumen penelitian .

Pada tahap ini meminta pertimbangan secara teoritis ahli dan praktisi tentang

kevalidan instrumen penelitian.Validator terdiri atas ahli bidang Laboratorium, ahli

bidang Praktikum, dan praktisi Laboratorium.Para validator diminta untuk

menvalidasi semua instrumen penelitian sarana dan prasarana laboratorium fisika

yang telah dihasilkan.Validasi para ahli mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Lembar observasi meliputi kesesuaian tujuan, bahasa, isi dan penilaian umum

berkaitan dengan sarana laboratorium fisika.

b. Lembar observasi meliputi kesesuaian tujuan, bahasa, isi dan penilaian umum

berkaitan dengan prasarana laboratorium fisika.

Penilaian dari kedua pakar akan di analisis. Data hasil validasi para ahli untuk

masing-masing intrumen penilaian dianalisis dengan mempertimbangkan masukan,

komentar dan saran validator.Hasil analisis dijadikan sebagai pedoman untuk

merevisiinstrumen penilaian.Untuk mengetahui kesepakatan dari dua pakar, dapat
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digunakan indeks validitas diantaranya dengan indeks yang diusulkan oleh

Aiken.indeks validitas butir yang diusulkan Aiken ini dirumuskan sebagai berikut := ( ) (Retnawati, 2016:18)

Keterangan Rumus:
V = indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir,

S = skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor rendah dalam kategori

yang dipakai ( s = r – Io, dengan r = skor kategori pilihan rater dan Io skor

terendah penyekoran)

n = banyaknya rater

c = banyaknya kategori yang dipilih oleh rater

Dari hasil perhitungan indeks V, suatu butir atau perangkat dapat

dikategorikan berdasarkan indeksnya.

Tabel 3.2 : Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan

No Rentang indeks Kategori

1 V < 0,4 Kurang valid

2 0,4 < V < 0,8 Valid

3 0,8 < V < 1 Sangat valid

(Retnawati, 2016 : 18)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat reabilitas oleh dua orang

pengamat validator (pada dua aspek yang sama) pada lembar instrumen, digunakan

rumus sebagai berikut :

Percentage of agreement = [ 1 − ] ˟ 100 % ( Borich dalam Trianto, 2011 : 240).
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Keterangan :

A = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai tinggi

B = hasil penilaian pengamat yang memberikan nilai rendah

Berdasarkan kriteria korelasi menurut Guilford (dalam Subino, 1987) yaitu :

Tabel 3.3 : Kriteria Korelasi

No Rentang indeks Kategori

1 < 0,20 Tidak reliable

2 020 – 0,40 Reliabel lemah

3 0,40 – 0,70 Reliabel sedang

4 0,70 – 0, 90 Reliabel

5 0,90 – 1,00 Sangat reliable

E. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik

statistik Deskriptif. Analisis Deskriptif untuk menggambarkan sarana dan prasarana

laboratorium fisika sekolah menengah atas negeri kota makassar wilayah selatan

dilakukan dengan menggunakan teknik yang dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Rumus penghitungan skor sarana dan prasarana laboratorium fisika

Skor masing-masing komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika di

hitung dengan rumus:
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a. Tata letak laboratorium fisika

TL =
∑∑ =

∑∑
∑PS = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 + L8+ L9+ L10)

= ℎ × 100%
b. Inventaris ruang

IR =
∑∑ =

∑∑
∑PS = (R1 + R2 + R3+…..+ R13)

= ℎ × 100%
c. Peralatan pendidikan

PP =
∑∑ =

∑∑
∑PS = (R1 + R2 + R3+…..+ R38)

= ℎ × 100%

d. Persyaratan kondisi prasarana

PK =
∑∑ =

∑∑
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∑PS = (R1 + R2 + R3 + R4 + R5)

= ℎ × 100%
e. Skor capaian sarana dan prasarana laboratorium fisika

SC =

Keterangan :∑PS = jumlah perolehan skor setiap komponen∑TL = jumlah kriteria tata letak setiap komponen

∑IR = jumlah kriteria inventaris ruang setiap komponen

∑PP= jumlah kriteria peralatan pendidikan setiap komponen

∑PK= jumlah kriteria persyaratan kondisi prasarana setiap komponen

NA   =  nilai akhir (% kestandaran)

SC : Skor capaian sarana dan prasarana laboratorium fisika

TL : Skor komponen tata letak laboratorium fisika

IR : Skor komponen inventaris ruang laboratorium fisika

PP : Skor komponen peralatan pendidikan laboratorium fisika

PK : Skor komponen persyaratan kondisi prasarana

2. Mencari mean skor sarana dan prasarana laboratorium fisika dengan rata-rata

nilai dari masing-masing variable (X1) dengan rumus :

̅ = ∑
Keterangan :x=  Rata-rata skor komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika

∑xi =Jumlah keseluruhan skor komponen sarana dan prasarana laboratorium fisika

n  = Banyaknya data (Suwartono 2014 : 114).
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3. Standar Deviasi (S)

SD = ∑ (x − x)− 1
Keterangan :
SD  = Standar deviasi̅= rata-rata hitung

= data ke-i

n = banyaknya data/ukuran data(Siregar, 2015:141).

3. Memberikan interpretasi kategori ketercapaian pengelolaan yang

didistribusikan Polinominal. Adapun pengkategorian sarana dan prasarana

laboratorium disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 : Pengkategorian Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

Rentang Skor Akhir Nilai (Huruf) Klasifikasi Prestasi

Kinerja

91 – 100 A Amat Baik

76 – 90 B Baik

61 – 75 C Cukup

51 – 60 D Sedang

0 – 50 E Kurang

Sumber : PK Ketenagaan Laboratorium,2011
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5. Presentase kategori sarana dan prasarana laboratorium fisika dan grafik

histogram

Keterangan:
P : Persentase

f : Jumlah subyek yang ada pada kategori tertentu

n : Frekuensi total atau keseluruhan jumlah subyek (Sudijono.2009: 31).

Dalam penelitian deskriptif observasi sarana dan prasarana laboratorium fisika

sekolah menengah atas negeri makassar ini selanjutnya akan dipresentasekan hasil

penelitian yang disesuaikan dengan  dekskripsi sarana dan prasarana laboratorium

fisika Pada sekolah menengah atas negeri di kota Makassar wilayah Selatan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

Bagian ini mendeskripsikan tentang proses sebelum kegiatan penelitian

berlangsung . Dimana Setelah melakukan seminar proposal pada tanggal 18 Juli

2016, peneliti memperoleh saran dan masukan dari dosen penguji komite mengenai

isi proposal dan instrument yang akan digunakan dalam pengambilan data dalam hal

ini menggunakan instrument daftar ceklis laboratorium fisika. Perbaikan draft

proposal dilakukan dengan arahan dari  kedua pembimbing yang telah dipercaya dan

direkomendasikan oleh ketua Jurusan Pendidikan Fisika untuk membimbing peneliti

menyusun sebuah karya ilmiah (skripsi) dan dosen penguji komite. Perbaikan

proposal dan instrumen daftar ceklis laboratorium fisika kepada dosen pembimbing

dan penguji komite  dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016. Setelah dianggap

sesuai, kedua dosen pembimbing serta penguji komite menyatakan bahwa peneliti

bisa memulai kegiatan penelitian pada lokasi yang telah ditetapkan dengan

menggunakan  instrumen pengambilan data berupa daftar ceklis laboratorium fisika

yang telah diadaptasi oleh peneliti melalui penelitian terdahulu yang berhubungan.

Selanjutnya peneliti melapor kepada Ketua Jurusan Pendidikan Fisika,

Muhammad Qaddafi., S.Si, M.Si bahwa telah melakukan perbaikan sebagai

persyaratan dan kelengkapan berkas guna diteruskan kepada pihak Akademik

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk memperoleh permohonan Surat Izin
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Penelitian penyusunan Skripsi. Surat Izin Penelitian yang dikeluarkan dari fakultas

akan diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  Provinsi Sulawesi Selatan yang

selanjutnya mengeluarkan surat izin dimana yang bertanda tangan didalamnya adalah

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sulawesi Selatan dengan nomor surat 2488/S.01P/P2T/03/2017. Setelah itu beralih ke

daerah yang dituju sebagai lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar, surat izin

penelitian diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang

selanjutnya mengeluarkan surat izin dimana yang bertanda tangan didalamnya adalah

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor surat

070/Sekret.1/6744/2017 yang menyatakan bahwa peneliti diberi izin secara resmi

untuk melakukan penelitian ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas di Kota

Makassar Wilayah Selatan dalam lingkup negeri yang memiliki laboratorium fisika.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2017 sampai 20 April 2017 peneliti

melakukan penelitian dengan mendatangi 6 SMA Negeri di Kota Makassar Wilayah

Selatan yang memiliki laboratorium fisika, dimana sebelumnya telah dilakukan

observasi awal pada bulan Mei 2016 mengenai jumlah sekolah yang memiliki

laboratorium fisika, Akan Tetapi hanya ada 3 sekolah yang memberikan izin

penelitian. Setelah peneliti memperoleh izin penelitian, peneliti kemudian menemui

kepala sekolah untuk menyerahkan surat izin yang telah diperoleh. Selanjutnya atas

izin kepala sekolah peneliti menemui kepala laboratorim disekolah terkait untuk

memperoleh data informasi mengenai sarana dan prasarana laboratorium fisika yang

dimiliki oleh laboratorium fisika disekolah tersebut.
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2. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sarana dan prasarana

laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan. Dalam penelitian ini

peneliti melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 3 SMA Negeri di Kota

Makassar Wilayah Selatan berupa nilai komponen tata letak, inventaris ruang,

peralatan pendidikan dan kondisi prasarana laboratorium fisika yang diperoleh

peneliti melalui pengisian instrumen daftar ceklis laboratorium fisika.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil Validasi Instrumen

Instrumen yang divalidasi dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur

dan Instrumen daftar ceklis serta studi dokumentasi sarana dan prasarana

laboratorium fisika diSMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan yang akan digunakan.

Instrumen wawancara terstruktur dan daftar ceklis serta studi dokumentasi yang

dibuat disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas

No 24 tahun 2007 dan DAK 2014.Dimana dalam penelitian ini pengambilan data

dilakukan dengan teknik angket, wawancara dan studi dokumentasi. Validasi

instrumen dilakukan oleh 2 orang pakar di bidang laboratorium fisika yaitu bapak

Suhardiman, S.Pd., M.Pd. ( Dosen tetap non PNS Prodi Pendidikan Fisika UINAM)

dan ibu Rafiqah, S.Si., M.Pd. (Sekertaris Prodi Pendidikan Fisika UINAM).

Validasi dilakukan terhadap aspek yang dinilai meliputi: Aspek petunjuk

(Petunjuk lembar pengamatan sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang

standar sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas,

Kriteria penilaian sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar
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sarana dan prasarana laboratorium fisika dan dinyatakan dengan jelas), Aspek untuk

tiap kluster standar laboratorium fisika (aspek - aspek tentang kriteria pengamatan

tata letak sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007 tentang standar sarana dan

prasarana laboratorium fisika, aspek – aspek tentang kriteria pengamatan tata ruang

sesuai dengan permendiknas No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta pedoman

standarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium

fisika, aspek – aspek tentang kriteria pengamatan ketersediaan alat dan bahan sesuai

dengan standarisasi permendiknas No.24 tahun 2007 , DAK 2014 serta pedoman

standarisasi bangunan tahun 2011 tentang standar sarana dan prasarana laboratorium

fisika ), Aspek bahasa (menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa

Indonesia, menggunakan kalimat atau pernyataan yang komunikatif, menggunakan

bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti) Format selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran 2 (validasi Instrumen). Indikator angket penilaian kinerja .

Berdasarkan hasil validasi oleh 2 orang pakar, dapat ditunjukkan bahwa

instrumen daftar ceklis dan wawancara serta studi dokumentasi dapat dilihat dalam

tabel berikut:
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1. Validasi observasi sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar

Wilayah Selatan

Tabel 4.1: Hasil validasi lembar observasi sarana laboratorium fisika diSMAN

Sekota Makassar Wilayah Selatan

No Aspek yang di validasi V1 V2 Nilai Kevalidan

(v)

1 aspek petunjuk 3,5 3 0,75

2 aspek kelengkapan tiap kluster standar

laboratorium fisika

4 3 0,83

3 aspek bahasa 3,6 3 0,76

4 penilaian umum 4 3 0,83

Rerata total 3,7 3 0,79

Tabel 4.1 di atas menunjukkan  hasil validasi yang diberikan oleh dua orang

validator. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai rata-rata total untuk semua aspek sebesar

=0,79. Nilai tersebut berada pada rentang 0,4< V < 0,8untuk kategorisasi tingkat

kevalidan, sehingga instrumen lembar observasi tata letak dinyatakanvalid.

Hasil pada tabel 4.1 juga digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas

instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh nilai R =  0,9. Nilai

tersebut berada pada rentang 0,90 – 1,00sehingga instrumen dikategorikan sangat

reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B1.
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2. Validasi observasi prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar

Wilayah Selatan

Tabel 4.2 : Hasil validasi lembar observasi prasarana laboratorium fisika di

SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

No Aspek yang di validasi V1 V2 Nilai Kevalidan

(v)

1 aspek petunjuk 3,5 3 0,75

2 aspek kelengkapan tiap kluster standar

laboratorium fisika

4 3 0,83

3 aspek bahasa 3,6 3 0,76

4 penilaian umum 4 3 0,83

Rerata total 3,7 3 0,79

Tabel 4.2 di atas menunjukkan  hasil validasi yang diberikan oleh dua orang

validator. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai rata-rata total untuk semua aspek sebesar

=0,79. Nilai tersebut berada pada rentang 0,4< V < 0,8untuk kategorisasi tingkat

kevalidan, sehingga instrumen lembar observasi tata letak dinyatakanvalid.

Hasil pada tabel 4.2 juga digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas

instrumen. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas, diperoleh nilai R =  0,9. Nilai

tersebut berada pada rentang 0,90 – 1,00sehingga instrumen dikategorikan sangat

reliabel. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran B2.
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2. Deskripsi Subjek Penelitian Laboratorium Fisika SMAN Sekota Makassar

Wilayah Selatan

Seluruh SMAN Sekota Makassar wilayah selatan memiliki laboratorium

fisika, sehingga dinyatakan layak untuk digunakan peneliti dalam meneliti gambaran

sarana dan prasarana laboratorium fisika  yang terdiri dari komponen (1) Tata letak,

(2) Inventaris Ruang, (3) Peralatan Pendidikan, dan (4) Kondisi Prasarana yang

dilaksanakan pada 3 sekolah di SMAN Sekota Makassar, adapun sekolah tersebut

yaitu:

Tabel 4.3: Subjek Penelitian Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika SMAN

Sekota Makassar Wilayah Selatan

NO Nama Sekolah Alamat

1 SMAN 2 Makassar Jl. Baji Gau No. 17

2 SMAN 9 Makassar Jl. Monumen Emmy Saelan

3 SMAN 20 Makassar Jl. Bonto Baraeng Barombong

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar

C. Analisis Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian sarana dan

prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan dengan

menggunakan instrumen daftar ceklis laboratorium fisika pada komponan (1) Tata

Letak, (2) Inventaris Ruang, (3) Peralatan Pendidikan, dan (4) Kondisi Prasarana.
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Pada penelitian ini komponen tata letak diukur dalam 10 indikator yaitu (1) Tidak

terletak pada arah angin yang menuju kebangunan lain, (2) Tidak terlalu dekat dengan

bagunan lain, (3) Sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang

mencukupi tidak ditempat yang teduh, (4) Mudah dikontrol dalam kompleks sekolah

guna menjaga keamanan dari pencurian dan kebakaran, (5) Tidak berada pada tanah

yang mudah menyerap air, (6) Letak alat-alat di dalam gudang tidak boleh disatukan

dengan bahan kimia, (7) Letak penyimpanan alat-alat tidak boleh disatukan dengan

alat-alat yang terbuat dari logam, (8) Ruang persiapan berdekatan dengan ruang

penyimpanan, (9) Letak antara meja praktikum tidak boleh terlalu berdekatan, dan

(10) Papan tulis dan meja demonstrasi dapat dilihat dari berbagai sudut agar

memudahkan peserta praktikum dalam proses pembelajaran. Komponen inventaris

ruang diukur dalam 13 indikator yaitu (1) Meja praktikum, (2) Meja demontrasi, (3)

Meja persiapan, (4) Kursi, (5) Lemari alat, (6) Lemari bahan, (7) Bak cuci, (8) Papan

tulis, (9) Kotak kontak, (10) Alat pemadam kebakaran, (11) Peralatan P3K, (12) Jam

dinding, dan (13) Tempat sampah. Komponen peralatan pendidikan diukur dalam 37

indikator yaitu (1) Mistar, (2) Rol meter, (3) Jangka sorong, (4) Mikrometer, (5)

Silinder massa sama, (6) Plat, (7) Neraca, (8) Dinamometer, (9) Stopwatch, (10)

Beban bercelah, (11) Pegas, (12) Percobaan arwood, (13) Percobaan papan luncur,

(14) Percobaan ayunan sederhana, (15) Percobaan getaran pegas, (16) Percobaan

hooke, (17) Kubus massa sama, (18) Gelas ukur, (19) Gelas beaker, (20) Termometer,

(21) Percobaan kalorimetri, (22) Percobaan bejana berhubungan, (23) Multimeter

AC/DC, (24) Kotak potensiometer, (25) Generator frekuensi perset, (26) Generator

frekuensi perbuah, (27) Pengeras suara, (28) Kabel penghubung, (29) Komponen

elektronika, (30) Catu daya, (31) Transformator, (32) Magnet U, (33) Percobaan ohm,
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(34) Garputala, (35) Percobaan optik, (36) Percobaan resonansi bunyi, (37) Percobaan

sonometer. Komponen kondisi prasarana diukur dalam 5 indikator yaitu (1) Pintu, (2)

Ventilasi cahaya, (3) Ventilasi udara, (4) Ruang laboratotium, (5) Ruang persiapan

dan ruang penyimpanan. Selanjutnya data yag diperoleh pada penelitian ini akan

dianalisis dengan teknik statistik deskriptif. Analisis deskriptif untuk menggambarkan

sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan.

Adapun gambaran sarana dan prasarana 3 SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

adalah:

1. Gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditunjukkan hasil

sebagai berikut :

a) Kelengkapan Inventaris Ruang

Tabel 4.4 : Skor perolehan pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika

SMAN kota Makassar wilayah selatan

No Nama Sekolah Skor

1 SMAN 2 MAKASSAR 62

2 SMAN 9 MAKASSAR 69

3 SMAN 20 MAKASSAR 69

Rerata 66



54

Tabel 4.5: Rekapitulasi Kategori Inventaris Ruang

Berdasarkan tabel 4.4 skor perolehan inventaris ruang laboratorium fisika

SMAN 2 Makassar adalah 62, SMAN 9 Makassar adalah 69 dan SMAN 20 Makassar

adalah 69 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 66. Berdasarkan tabel 4.5,

rekapitulasi kategori inventaris ruang laboratorium fisika, perolehan skor rerata

pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah

selatan berada pada kategori cukup dengan persentase 100 %, sehingga dapat

disimpulkan bahwa inventaris laboratorium fisika SMAN kota Makassar wilayah

selatan sesuai dengan standar permendiknas No.24 tahun 2007. Hasil yang diperoleh

dapat disajikan pada diagram batang berikut ini :

Rentang Skor

Akhir
Frekuensi Kategori Persentase (%)

91 – 100 0 Amat baik 0

76 – 90 0 Baik 0

61 – 75 3 Cukup 100

51 – 60 0 Sedang 0

0 – 50 0 Kurang 0
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Gambar 4.1 : Diagram batang inventaris ruang laboratorium fisika

Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:

Gambar 4.2 : Diagram pie rekapitulasi inventaris ruang

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 dapat ditunjukkan bahwa ketiga

sekolah berada pada rentang kategori cukup dengan persentase 100 %.
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1) Kelengkapan Peralatan Pendidikan

Tabel 4.6 : Skor perolehan pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium

fisika SMAN kota Makassar wilayah selatan

No Nama Sekolah Skor

1 SMAN 2 MAKASSAR 58

2 SMAN 9 MAKASSAR 72

3 SMAN 20 MAKASSAR 51

Rerata 60

Tabel 4.7: Rekapitulasi Kategori Peralatan Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.6 skor perolehan peralatan pendidikan laboratorium fisika

SMAN 2 Makassar adalah 58, SMAN 9 Makassar adalah 72 dan SMAN 20 Makassar

adalah 51 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 60. Berdasarkan tabel

4.7,rekapitulasi kategori peralatan pendidikan laboratorium fisika, SMAN 9 Makassar

berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada

indikator-indikator tertentu yaitu alat dan bahan percobaan listrik dan magnet yang

tidak sesuai dengan standar. Sementara itu, SMAN 2 Makassar dan SMAN 20

Rentang Skor

Akhir
Frekuensi Kategori Persentase (%)

91 – 100 0 Amat baik 0

76 – 90 0 Baik 0

61 – 75 1 Cukup 33

51 – 60 2 Sedang 67

0 – 50 0 Kurang 0
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Makassar berada pada kategori sedang karena laboratorium yang terdapat pada

sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator alat ukur dasar. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peralatan pendidikanSMAN kota Makassar

wilayah selatan berada pada kategori sedang dengan rerata skor adalah 60 .hasil

perolehan skor disajikan pada diagram berikut :

Gambar 4.3 : Diagram batang peralatan pendidikan laboratorium fisika
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Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:

Gambar 4.4 : Diagram pie rekapitulasi peralatan pendidikan

Berdasarkan gambar 4.3 dan gambar 4.4 dapat ditunjukkan bahwa terdapat

satu sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33 % dan dua

sekolah yang berada pada kategori sedang dengan persentase 67 %.
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2) Gambaran pengelolaan prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditunjukkan hasil

sebagai berikut :

a) Kelengkapan Tata Letak

Tabel 4.8 : Skor perolehan pengelolaan tata letak laboratorium fisika SMAN

kota Makassar wilayah selatan

No Nama Sekolah Skor

1 SMAN 2 MAKASSAR 100

2 SMAN 9 MAKASSAR 70

3 SMAN 20 MAKASSAR 40

Rerata 70

Tabel 4.9: Rekapitulasi Kategori Tata Letak

Berdasarkan tabel 4.8 skor perolehan tata letak laboratorium fisika SMAN 2

Makassar adalah 100, SMAN 9 Makassar adalah 70 dan SMAN 20 Makassar adalah

Rentang Skor

Akhir
Frekuensi Kategori Persentase (%)

91 – 100 1 Amat baik 33,3

76 – 90 0 Baik 0

61 – 75 1 Cukup 33,3

51 – 60 0 Sedang 0

0 – 50 1 Kurang 33,3
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40 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 70. Berdasarkan tabel 4.9,

rekapitulasi kategori tata letak laboratorium fisika, SMAN 2 Makassar berada pada

kategori amat baik, SMAN 9 Makassar berada pada kategori cukup baik karena ada

beberapa indikator pada sekolah ini yang tidak memenuhi standar yaitu terlalu dekat

dengan bangunan lain dan berada pada arah angin yang menuju kebangunan lain.

Sementara itu, SMAN 20 Makassarberada pada kategori kurang karena laboratorium

yang terdapat pada sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator

laboratorium mudah dikontrol dalam kompleks sekolah dan berada di tempat yang

mendapat cahaya matahari yang mencukupi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan tata letak SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori

cukup baik dengan rerata skor adalah 70 .hasil perolehan skor disajikan pada diagram

berikut :

Gambar 4.5 : Diagram batang tata letak laboratorium fisika
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Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:

Gambar 4.6 : Diagram pie rekapitulasi tata letak

Berdasarkan gambar 4.5 dan gambar 4.6 dapat ditunjukkan bahwa terdapat

satu sekolah yang berada pada kategori kurang dengan persentase 33,3 %, ada satu

sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33,3 % dan ada satu

sekolah yang berada pada kategori amat baik dengan persentase 33,3 %
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b) Kelengkapan Kondisi Prasarana

Tabel 4.10 : Skor perolehan pengelolaan kondisi prasarana laboratorium

fisikaSMAN kota Makassar wilayah selatan

No Nama Sekolah Skor

1 SMAN 2 MAKASSAR 100

2 SMAN 9 MAKASSAR 100

3 SMAN 20 MAKASSAR 70

Rerata 90

Tabel 4.11: Rekapitulasi Kategori Kondisi Prasarana

Berdasarkan tabel 4.10 skor perolehan kondisi prasarana laboratorium fisika

SMAN 2 Makassar adalah 100, SMAN 9 Makassar adalah 100 dan SMAN 20

Makassar adalah 70 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 90. Berdasarkan

tabel 4.11,rekapitulasi kategori kondisi prasarana laboratorium fisika, SMAN

2Makassar dan SMAN 9 Makassar berada pada kategori amat baik, sementara SMAN

20 Makassar berada pada kategoricukup baik karena laboratorium yang terdapat pada

sekolah ini hanya memperoleh nilai tertinggi pada indikator pintu, ventilasi cahaya

Rentang Skor

Akhir
Frekuensi Kategori Persentase (%)

91 – 100 2 Amat baik 67

76 – 90 0 Baik 0

61 – 75 1 Cukup 33

51 – 60 0 Sedang 0

0 – 50 0 Kurang 0
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dan ruang laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peralatan

pendidikan SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik dengan

rerata skor adalah 90 .hasil perolehan skor disajikan pada diagram berikut :

Gambar 4.7 : Diagram batang kondisi prasarana laboratorium fisika
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Data juga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram pie sebagai berikut:

Gambar 4.8 : Diagram pie rekapitulasi kondisi prasarana

Berdasarkan gambar 4.7 dan gambar 4.8 dapat ditunjukkan bahwa terdapat

dua sekolah yang berada pada kategori amat baik dengan persentase 67 % dan satu

sekolah yang berada pada kategori cukup dengan persentase 33 %.

c) Deskripsi Akhir Subjek Penelitian

Tabel 4.12 : Skor perolehan untuk semua aspek

Nama Sekolah
Komponen Skala Kategori

1 2 3 4

SMAN 2 MAKASSAR 100 62 58 100 80 BAIK

SMAN 9 MAKASSAR 70 69 72 100 78 BAIK

SMAN 20 MAKASSAR 40 69 51 70 58 SEDANG

91-100
(Amat
baik)

61-75
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Diagram Hasil Rekapitulasi Kondisi
Prasarana Laboratorium Fisika
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Keterangan :
1 = tata letak

2 = inventaris ruang

3 = peralatan pendidikan

4 = persyaratan kondisi prasarana

Tabel 4.13 : Rekapitulasi Penilaian Akhir

Rentang Skor Akhir Frekuensi Kategori

91 – 100 0 Amat baik

76 – 90 2 Baik

61 – 75 0 Cukup

51 – 60 1 Sedang

0 – 50 0 Kurang

Berdasarkan tabel 4.12 skor perolehan akhir laboratorium fisika SMAN 2

Makassar adalah 80 , SMAN 9 Makassar adalah 78 dan SMAN 20 Makassar adalah

58 sehingga diperoleh rerata perolehan skor sebesar 72. Berdasarkan tabel 4.13,

rekapitulasi kategori penilaian akhir laboratorium fisika, semua sekolah berada pada

kategori cukup. Hasil yang diperoleh dapat disajikan pada diagram berikut :
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Gambar 4.9 : Diagram batang rekapitulasi semua aspek

Berdasarkan gambar 4.9 dapat ditunjukkan bahwa ada dua sekolah

yangberada pada kategori baik dan ada satu sekolah yang berada pada kategori

sedang.

D. Pembahasan

1. Gambaran Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatan

a. Sarana Laboratorium Fisika

SMAN kota Makassar wilayah selatan yang dapat dijangkau oleh peneliti

terdiri dari tiga sekolah yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20

Makassar. Ketiga sekolah tersebut didata memiliki laboratorium IPA khusus fisika.

Laboratorium fisika pada ketiga sekolah tersebut terpisah dengan gedung yang lain
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sehingga pelaksanaan kegiatan di laboratorium setidaknya tidak saling mengganggu

dengan kegiatan yang ada pada gedung yang lain.

Standarisasi sarana dan prasarana berdasarkan pada permendiknas no. 24

tahun 2007, memuat aspek-aspek yang menunjukkan kestandaran pengelolaan suatu

laboratorium, termasuk di dalamnya adalah inventaris ruang dan peralatan

pendidikan.Sarana laboratorium fisika terbagi atas dua aspek yaitu inventaris ruang

dan peralatan pendidikan.

1) Inventaris Ruang

Berdasarkan analisis pengelolaan inventaris ruang laboratorium di SMAN

kota Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa pengelolaan inventaris ruang

SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 2 Makassar berada pada kategori

“cukup” ,Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut

dapat dikategorikan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut

belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus pada sarana

laboratorium pada aspek inventaris ruang.

2) Peralatan Pendidikan

Kelengkapan alat serta bahan, dalam hal ini adalah perlatan pendidikan dalam

laboratorium merupakan salah satu aspek yang mendukung proses pembelajaran

laboratorium yang efektif. Pelaksanaan kegiatan laboratorium akan tercapai dan

berjalan sesuai kebutuhan jika didukung dengan peralatan serta bahan yang memadai.

Berdasarkan analisis data observasi pengelolaan peralatan pendidikan di SMAN kota

Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa pengelolaan peralatan pendidikan di

SMAN 2 Makassar dan SMAN 20 Makassar berada pada kategori “sedang”,

sementara itu SMAN 9 Makassar berada pada kategori “cukup”. Hal ini menunjukkan
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bahwa pengelolaan dan ketersediaan peralatan pendidikan di SMAN 9 Makassar telah

sesuai dengan standar.Sementara, untuk SMAN 2 Makassar dan SMAN 20 Makassar

belum dapat dikategorikan memenuhi standar sarana dan prasarana, sesuai yang

tertuang dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

b. Prasarana Laboratorium Fisika

SMAN kota Makassar wilayah selatan yang dapat dijangkau oleh peneliti

terdiri dari tiga sekolah yaitu SMAN 2 Makassar, SMAN 9 Makassar dan SMAN 20

Makassar. Ketiga sekolah tersebut didata memiliki laboratorium IPA khusus fisika.

Laboratorium fisika pada ketiga sekolah tersebut terpisah dengan gedung yang lain

sehingga pelaksanaan kegiatan di laboratorium setidaknya tidak saling mengganggu

dengan kegiatan yang ada pada gedung yang lain.

Standarisasi sarana dan prasarana berdasarkan pada permendiknas no. 24

tahun 2007, memuat aspek-aspek yang menunjukkan kestandaran pengelolaan suatu

laboratorium, termasuk di dalamnya adalah tata letak dan kondisi prasarana

pendidikan.Prasarana laboratorium fisika terbagi atas dua aspek yaitu tata letak dan

kondisi prasarana.

1) Tata Letak

Posisi dari sebuah laboratorium dinyatakan baik adalah ketika ditempatkan

pada posisi yang memperhatikan beberapa aspek tertentu, seperti arah angin, arah

pencahayaan, jangkauan laboratorium, dan lain-lain.Berdasarkan analisis pengelolaan

tata letak laboratorium di SMAN kota Makassar wilayah selatandiperoleh hasil

bahwa pengelolaan tata letak untuk SMAN 2 Makassar dikategorikan “Amat baik”,

SMAN 9 Makassar dikategorikan “Cukup”, dan untuk SMAN 20 Makassar

dikategorikan “Kurang”. Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan bahwa ketiga
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sekolah tersebut dapat dikategorikan cukup.Hal ini menunjukkan bahwa ketiga

sekolah tersebut belum memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus pada

prasarana laboratorium pada aspek tata letak.

2) Kondisi Prasarana

Kondisi prasarana suatu laboratorium dinyatakan seseuai dengan standar

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 apabila terdapat dua pintu yang keduanya

membuka keluar, ventilasi cahaya dan udara serta luas ruangan pada laboratorium

yang memadai.

Berdasarkan analisis data pengelolaan terkait kondisi prasarana laboratorium

di SMAN kota Makassar wilayah selatan diperoleh hasil bahwa SMAN 2 Makassar

dan SMAN 9 Makassar berada pada kategori “amat baik”, sementara itu SMAN 20

Makassar berada pada kategori “cukup”. Sedangkan hasil skor rerata menunjukkan

bahwa ketiga sekolah tersebut dapat dikategorikan baik.Hal ini menunjukkan bahwa

ketiga sekolah tersebut sudah memenuhi standarisasi sarana dan prasarana terkhusus

pada prasarana laboratorium pada aspek persyaratan prasarana.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilman (2015) tentang Analisis Karakteristik

Dengan Kinerja Kepala Laboratorium Komponen Pengelolaan Lingkungan Dan

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(K3) Madrasah Aliyah Di Kota Makassar

menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) laboratorium MA kota

Makassar berada dalam kategori kurang. Kinerja komponen pengelolaan lingkungan

dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dipengaruhi oleh beberapa kondisi

diantaranya kondisi yang berasal dari dalam individu yaitu faktor individual dan

kondisi yang berasal dari luar individu yaitu faktor situasional.
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Menurut Ali (2015) tentang Analisis Kinerja Kepala Laboratorium Fisika

Madrasah Aliyah Kota Makassar, penilaian kinerja pada komponen pengelolaan

keselamatan dan kesehatan kerja(K3) berada pada kategori kurang.

Berdasarkan hasil yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

gambaran pengelolaan sarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan

prasarana di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup.

Sarana laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait inventaris ruang dan

peralatan pendidikan. Gambaran pengelolaan inventaris ruang laboratorium fisika di

SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran

pengelolaan peralatan pendidikan laboratorium fisika di SMAN kota Makassar

wilayah selatan berada pada kategori sedang. Sedangkan untuk gambaran

pengelolaan prasarana laboratorium fisika berdasarkan standar sarana dan prasarana

di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada kategori baik. Prasarana

laboratorium fisika terdiri atas 2 aspek yaitu terkait tata letak dan kondisi prasarana.

Gambaran pengelolaan tata letak laboratorium fisika di SMAN kota Makassar

wilayah selatan berada pada kategori cukup dan gambaran pengelolaan kondisi

prasarana laboratorium fisika di SMAN kota Makassar wilayah selatan berada pada

kategori baik.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Gambaran sarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah

Selatan berada pada kategori cukup.

2. Gambaran prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah

Selatan berada pada kategori baik.

B. Implikasi

Sehubungan dengah hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti

mengajukan beberapa implikasi, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran tentang sarana dan

prasarana laboratorium fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

yang terdiri atas beberapa komponen yaitu: (1) komponen tata letak, (20

komponen inventaris ruang, (3) komponen peralatan pendidikan, dan (4)

komponen persyaratan kondisi prasarana yang berada pada kategori dan

klasifikasi cukup, dapat menjadi informasi bagi pemerintah sebagai bahan

pertimbangan untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan

laboratorium disekolah-sekolah.
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2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

perbandingan dan rujukan, khususnya yang ingin melakukan penelitian yang

serupa mengenai laboratorium.
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Lembar Kisi Instrumen

Komponen Aspek Indikator Deskripsi No. Item

Tata letak
Tata letak bangunan

laboratorium

Letak  relatif

terhadap ruang-

ruang yang lain.

a. Tidak terletak pada arah

angin yang menuju ke

bangunan lain.

b. Tidak terlalu dekat dengan

bangunan lain

TL

Letak  berkaitan

dengan arah

datangnya cahaya

matahari

Sebaiknya berada di tempat

yang mendapat  cahaya matahari

yang mencukupi, tidak ditempat

yang teduh.

TL

Letak jangkauan

laboratorium

a. Mudah dikontrol dalam

kompleks sekolah guna

menjaga keamanan dari

pencurian dan kebakaran

b. Tidak berada pada tanah

yang mudah menyerap air

TL



tata letak sarana

laboratorium

Letak relatif

terhadap peralatan

laboratorium

a. Letak alat -alat di dalam

gudang tidak boleh disatukan

dengan bahan kimia

b. Letak alat -alat di dalam

gudang tidak boleh disatukan

dengan bahan kimia terbuat

dari logam

c. Letak antara meja praktikum

tidak boleh terlalu berdekatan

d. Papan tulis dan meja

demonstrasi dapat dilihat dari

berbagai sudut, agar

memudahkan peserta

praktikum dalam proses

pembelajaran

TL

Tata ruang

Tata ruang

berdasarkan sarana

laboratorium

Inventaris Ruang
meja praktikum

a. meja untuk satu percobaan

yang dapat dilakukan oleh 2

- 4 orang siswa

b. Ukuran meja praktikum

kira-kira tinggi 75 cm, lebar

70 cm dan panjang 120 cm.

c. Dilengkapi dengan instalasi

TR. 01



listrik.

Meja demostrasi

a. Ukuran tinggi 75 cm, lebar

80 cm dan panjang 200 cm.

b. Dilengkapi dengan instalasi

listrik berupa stop kontak.

c. Di samping meja

demonstrasi dapat dipasang

bak cuci.

Meja persiapan

a. Ukuran tinggi 75 cm, lebar

80 cm dan panjang 200 cm.

b. Dilengkapi dengan instalasi

listrik berupa stop kontak.

TR. 01

Kursi

a. 1 buah/siswa, ditambah 1

buah/guru

b. Kuat, stabil, aman dan

mudah dipindahkan.

TR. 01

Lemari alat

a. 1 buah/lab.

b. Ukuran lemari memadai

untuk menampung semua

alat.

c. Dapat Tertutup dan dapat

dikunci

TR. 01



Lemari bahan

a. 1 buah/lab.

b. Ukuran lemari memadai

untuk menampung semua

bahan.

c. Lemari Tidak mudah

berkarat.

d. Dapat Tertutup dan dapat

dikunci.

TR. 01

Bak cuci

a. Bak cuci harus dilengkapi

dengan saringan untuk

mencegah masuknya sisa-

sisa praktikum yang berupa

bahan padat.

b. Jumlah bak cuci memadai

untuk 1 rombongan belajar.

c. Tersedia air bersih dalam

jumlah yang memadai

TR. 01

Papan tulis
a. 1 buah/lab.

b. Ukuran 90 cm x 200 cm.
TR. 01

Kotak kontak

a. 1 buah untuk tiap meja

siswa,

b. 2 buah untuk meja demo,

TR. 01



c. 2 buah untuk di ruang

persiapan.

Alat pemadam kebakaran

a. 1 buah/lab

b. Alat pemadam kebakaran

mudah dioperasikan

TR. 01

Peralatan P3K

a. 1 buah. Terdiri dari kotak

P3K

b. Isi dari kotak P3K lengkap

yang berisikan Kasa Steril

terbungkus, perban dengan

lebar 5 cm dan 10 cm,

plester dengan lebar 1,25

cm, Plester cepat, Kapas 25

gr, kain segitiga/ mittela,

gunting, peniti, sarung

tangan sekali pakai, masker,

sarung tangan sekali pakai

berpasangan, pinset, lampu

senter, gelas cuci mata,

kantong plastik bersih,

aquades 10 ml, povidon

lodin 60 ml, alkohol 70%,

TR. 01



buku panduan P3K, dan

daftar isi kotak.

Jam dinding 1 buah TR. 01

Tempat sampah 1 buah TR. 01

Peralatan

pendidikan

Bahan dan alat ukur dasar TR. 02

Alat dan bahan percobaan

mekanika
TR. 02

Alat dan bahan percobaan panas

dan hidrostatika
TR. 02

Alat dan bahan percobaan listrik

dan magnet
TR. 02

Alat dan bahan percobaan

gelombang dan optik
TR. 02

Tata ruang

berdasarkan

prasarana

laboratorium

Persyaratan

kondisi prasarana

dan

kelengkapannya

Pintu

Laboratorium dilengkapi

dengan dua pintu dan

keduanya membuka keluar

TR. 03

Ventilasi cahaya
Minimal 10 % dari luas

laboratorium
TR. 03

Ventilasi udara Ventilasi udara yang cukup, TR. 03



dapat berupa jendela,

langit-langit yang tidak

tertutup rapat atau mungkin

kipas angin (exhous-van).

Minimum 5% dari luas

laboratorium

Ruang laboratorium Luas 15 x 8  m2 TR. 03

Ruang persiapan dan ruang

penyimpanan

Luas ruangannya 18 m2 ,

dengan dimensi panjang 6

m dan lebar 3 m. Terdapat

dinding pembatas antara

kedua ruang

TR. 03



RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA

DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul “Deskripsi

Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan”.

Pada komponen Tata Letak Laboratorium berdasarkan Tata letak bangunan laboratorium  dan tata

letak sarana laboratorium, Adapun Aspek yang diamati adalah :

1. Letak  relatif terhadap ruang-ruang yang lain.

2. Letak  berkaitan dengan arah datangnya cahaya matahari

3. Letak jangkauan laboratorium

4. Letak relatif terhadap peralatan laboratorium

Berilah tanda centang (√) pada kolom skor jika :

1 = sesuai

0 = tidak sesuai

No Jenis
skor

1 0

1 Tidak terletak pada arah angin yang menuju ke

bangunan lain

2 Tidak terlalu dekat dengan bangunan lain

3 Sebaiknya berada di tempat  yang mendapat

cahaya matahari yang mencukupi, tidak

ditempat yang teduh.

4 Mudah dikontrol dalam kompleks sekolah guna

menjaga keamanan dari pencurian dan

kebakaran

5 Tidak berada pada tanah yang mudah menyerap

air

6 Letak alat -alat di dalam gudang tidak boleh

disatukan dengan bahan kimia

7 Letak penyimpanan alat – alat tidak boleh

disatukan dengan alat – alat yang terbuat dari

logam

8 Ruang Persiapan berdekatan dengan ruang

TL.



penyimpanan

9 Letak antara meja praktikum tidak boleh terlalu

berdekatan

10 Papan tulis dan meja demonstrasi dapat dilihat

dari berbagai sudut, agar memudahkan peserta

praktikum dalam proses pembelajaran

TL.



RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA

DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul “Deskripsi

Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan”.

Pada komponen tata ruang laboratorium berdasarkan sarana dan prasarana laboratorium. Adapun

indikator yang diamati adalah :

1. Inventaris Ruang

Berilah tanda centang (√) pada kolom  skor jika :

2 = sesuai

1 = kurang sesuai

0 = tidak sesuai

No Jenis Deskripsi standar Rubrik
Skor

2 1 0

1 Meja Praktikum

meja untuk satu

percobaan yang dapat

dilakukan oleh 2 - 4

orang siswa

3 = meja untuk satu percobaan

yang dapat dilakukan oleh 2 - 4

orang siswa, Ukuran meja

praktikum kira-kira tinggi 75 cm,

lebar 70 cm dan panjang 120 cm,

dan Dilengkapi dengan instalasi

listrik. Kuat,stabil dan mudagh

dipindahkan

Ukuran meja

praktikum kira-kira

tinggi 75 cm, lebar 70

cm dan panjang 120

cm.

2 = meja untuk satu percobaan

yang dapat dilakukan oleh 2 - 4

orang siswa, Ukuran meja

praktikum kira-kira tinggi 75 cm,

lebar 70 cm dan panjang 120 cm,

dan tidak Dilengkapi dengan

instalasi listrik. Kuat,stabil dan

mudah dipindahkan

Dilengkapi dengan

instalasi listrik.

Kuat,stabil dan mudah

1 = meja untuk satu percobaan

yang dapat dilakukan oleh 2 - 4

orang siswa,  Ukuran meja

TR.01



dipindahkan praktikum tidak tinggi 75 cm,

lebar 70 cm dan panjang 120 cm,

dan tidak Dilengkapi dengan

instalasi listrik. Kuat,stabil dan

mudah dipindahkan

2 Meja demostrasi

Ukuran tinggi 75 cm,

lebar 80 cm dan

panjang 200 cm.

3 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar

80 cm dan panjang 200 cm,

Dilengkapi dengan instalasi listrik

berupa stop kontak, dan Di

samping meja demonstrasi dapat

dipasang bak cuci

Dilengkapi dengan

instalasi listrik berupa

stop kontak

2 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80

cm dan panjang 200 cm,  tidak

Dilengkapi dengan instalasi listrik

berupa stop kontak, dan Di

samping meja demonstrasi tidak

dapat dipasang bak cuci

Di samping meja

demonstrasi dapat

dipasang bak cuci.

1 = Ukuran tidak sesuai dengan

tinggi 75 cm, lebar 80 cm dan

panjang 200 cm,  tidak Dilengkapi

dengan instalasi listrik berupa

stop kontak, dan Di samping meja

demonstrasi tidak dapat dipasang

bak cuci

3 Meja persiapan

Ukuran tinggi 75 cm,

lebar 80 cm dan

panjang 200 cm.

3 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80

cm dan panjang 200 cm,

Dilengkapi dengan instalasi listrik

berupa stop kontak.

Dilengkapi dengan

instalasi listrik berupa

stop kontak.

2 = Ukuran tinggi 75 cm, lebar 80

cm dan panjang 200 cm, tidak

Dilengkapi dengan instalasi listrik

berupa stop kontak.

1= Ukuran tidak sesuai

dengantinggi 75 cm, lebar 80 cm

dan panjang 200 cm, tidak

Dilengkapi dengan instalasi listrik



berupa stop kontak.

4 Kursi

Jumlah sesuai untuk 1

rombongan belajar.

Kuat, stabil dan mudah

dipindahkan

3 = jumlah lebih dari 1

rombongan belajar. Kuat, stabil

dan mudah dipindahkan

2 = jumlah kursi sesuai dengan

jumlah 1 rombongan belajar.

Kuat, stabil dan mudah

dipindahkan

1 = jumlah kursi kurang dari

jumlah 1 rombongan belajar.

Kuat, stabil tetapi susah untuk

dipindahkan

5 Lemari alat

1 buah/lab. 3 = 1 buah/lab., Ukuran lemari

memadai untuk menampung

semua alat, Lemari Dapat

Tertutup dan Lemari dapat

dikunci

Ukuran lemari
memadai untuk
menampung semua
alat.

2 = 1 buah/lab., Ukuran lemari

memadai untuk menampung

semua alat, Lemari tidak Dapat

Tertutup dan Lemari dapat

dikunci

Lemari Dapat Tertutup
dan Lemari dapat
dikunci

1 = 1 buah/lab., Ukuran lemari

tidak memadai untuk menampung

semua alat, Lemari tidak Dapat

Tertutup dan Lemari tidak dapat

dikunci

6 Lemari bahan

1 buah/lab. 3 = 1 buah/lab, Ukuran lemari

memadai untuk menampung

semua bahan, Lemari Tidak

mudah berkarat , Lemari Dapat

Tertutup dan Lemari dapat

dikunci

Ukuran lemari

memadai untuk

menampung semua

2 = 1 buah/lab, Ukuran lemari

memadai untuk menampung

semua bahan, Lemari mudah



bahan. berkarat , Lemari Dapat Tertutup

dan Lemari tidak dapat dikunci

Lemari Tidak mudah

berkarat , Lemari

Dapat Tertutup dan

Lemari dapat dikunci

1 = 1 buah/lab, Ukuran lemari

tidak memadai untuk menampung

semua bahan, Lemari mudah

berkarat , Lemari tidak Dapat

Tertutup dan Lemari tidak dapat

dikunci

7 Bak cuci

Bak cuci harus

dilengkapi dengan

saringan

3 = Bak cuci harus dilengkapi

dengan saringan, 1 buah/2

kelompok, di tambah 1 diruang

persiapan.Tersedia air bersih

dalam jumlah yang memadai

1 buah/2 kelompok, di

tambah 1 diruang

persiapan

2 = Bak cuci harus dilengkapi

dengan saringan, 1 buah/2

kelompok, di tambah 1 diruang

persiapan, Kurang Tersedia air

bersih dalam jumlah yang

memadai

Tersedia air bersih

dalam jumlah yang

memadai

1 = Bak cuci htidak dilengkapi

dengan saringan, 1 buah/2

kelompok, tidak terdapat diruang

persiapan Kurang Tersedia air

bersih dalam jumlah yang

memadai

8 Papan tulis

1 buah/lab. 3 = 1 buah/lab. Ukuran 90 cm x

200 cm.

Ukuran 90 cm x 200

cm.

2 = 1 buah/lab. Ukuran kurang

dari ukuran standar (90 cm x 200

cm).

1 = tidak ada papan tulis

9 Kotak kontak

1 buah untuk tiap meja

siswa,

3 = 9 buah. 1 buah di setiap meja

peserta didik, 2 buah di meja

demo dan 2 buah di meja

persiapan

2 buah untuk meja
demo,

2 = jumlahnya kurang dari jumlah



standar

2 buah untuk di ruang
persiapan.

1 = tidak Ada stop kontak

10
Alat pemadam

kebakaran

1 buah/lab 3 = 1 buah atau lebih dan mudah

dioperasikan

Alat pemadam

kebakaran mudah

dioperasikan

2 = 1 buah/lab dan tidak bisa

dioperasikan

1 = tidak memiliki alat pemadam

kebakaran

11 Peralatan P3K

1 buah. Terdiri dari

kotak P3K

3 = 1 buah. Terdiri dari kotak

P3K dan isinya lengkap

Isi dari kotak P3K

lengkap

2 = 1 buah. Terdiri dari kotak

P3K dan isinya tidak lengkap

1 = tidak memilikin peralatan

P3K

12 Jam dinding 1 buah

3 = 1 buah atau lebih. Jam

dinding berfungsi atau dapat

digunakan

2 = 1 buah. Jam tidak berfungsi

atau tidak dapat digunakan

1 =tidak ada jam dinding

13 Tempat sampah 1 buah

3 = 1 buah atau lebih. Terpisah

antara sampah basah dan kering

2 = 1 buah. Sampah basah dan

kering disatukan

1 = tidak ada tempat sampah



RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA

DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul “Deskripsi

Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan”.

Pada komponen tata ruang laboratorium berdasarkan sarana dan prasarana laboratorium.  Adapun

indikator yang diamati adalah :

1. Peralatan  pendidikan

Berilah tanda centang (√) pada kolom  skor  jika:

2 = sesuai

1 = kurang sesuai

0 = tidak sesuai

No Jenis Deskripsi standar Rubrik
Skor

2 1 0

1 Bahan dan alat

ukur dasar

1.1 Mistar 6 buah/lab.

Panjang

minimum 50 cm

dengan

ketelititian 1

mm.

4 = 6 buah atau

lebih. Panjang

minimum 50 cm

dengan ketelitian 1

mm

3 = 4-5 buah.

Panjang minimum

50  cm dengan

ketelitian 1 mm

2 = 2-3 buah.

Panjang 30 cm

dengan ketelitian 1

mm

1 = 1 buah. Panjang

30 cm dengan

ketelitian 1 mm

TR.02



1.2 Rol meter 1 buah. Panjang

minimum 10 m

dengan ketelitian

1 mm

4 = 1 buah atau

lebih. Panjang

minimum 10 m

dengan ketelitian 1

mm.

3 = 1 buah. Panjang

8 m dengan

ketelitian 1 mm

2 = 1 buah. Panjang

minimum 5 m

dengan ketelitian

1mm

1 = 1 buah. Panjang

minimum 1 m

dengan ketelitian

1mm

1.3 Jangka sorong 6 buah/lab.

Ketelitian 0,1

mm

4 = 6 buah atau

lebih, dengan

ketelitian 0,1 mm

3 = 4-5 buah,

dengan ketelitian 0,1

mm

2= 2-3 buah, dengan

ketelitian 0,1 mm

1 = 1 buah dengan

ketelitian 0,1 mm

1.4 Mikrometer 6 buah/lab

dengan ketelitian

0,01 mm

4 = 6 buah atau

lebih, dengan

ketelitian 0,01 mm



3 = 4-5 buah,

dengan ketelitian

0,01 mm

2 = 2-3 buah,

dengan ketelitian

0,01 mm

1 = 1 buah, dengan

ketelitian 0,01 mm

1.5 Silinder massa

sama

6 set/lab. Massa

100 gr (2%). 4

jenis bahan

4 = 6 set atau lebih.

Massa 100 gr (2%)

dengan 4 jenis bahan

3 = 4-5 set. Massa

100 gr (2%) dengan

4 jenis bahan

2 = 2-3 set. Massa

100 gr (2%) dengan

3 jenis bahan

1 = 1 set. Massa 100

gr (2%) dengan 3

jenis bahan

1.6 Plat 6 set. Terdapat

kail

penggantung.

Bahan logam 4

jenis

4 = 6 set atau lebih.

Terdapat  kail

penggantung. Bahan

logam 4 jenis

3 = 4-5 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 4 jenis

2 = 2-3 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 3 jenis



1 = 1 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 3 jenis

1.7 Neraca 1 buah, ketelitian

10 mg

3 = 1 buah atau

lebih. Dapat

digunakan

2 = 1 buah. Tidak

dapat digunakan

1 = tidak ada

1.8 Dinamometer 6 buah/lab.

Ketelitian 0,1

N/cm

4 = 6 buah/lab atau

lebih. Ketelitian 0,1

N/cm

3 = 4-5 buah/lab.

Ketelitian 0,1 N/cm

2 = 2-3 buah.

Ketelitian 0,1 N/cm

1 = 1 buah.

Ketelitian 0,1 N/cm

1.9 Stopwatch 6 buah/lab.

Ketelitian 0,2

detik

4 = 6 buah atau

lebih. Ketelitian 0,2

detik

3 = 4-5 buah.

Ketelitian 0,2 detik

2 = 2-3 buah.

Ketelitian 0,2 detik

1 = 1 buah

Ketelitian 0,2 detik

2 Alat dan bahan

percobaan

mekanika

2.1 Beban bercelah 6 set/lab.

Terdapat kail

penggantung.

Bahan logam 4

jenis

4 = 6 set atau lebih.

Terdapat kail

penggantung. Bahan

logam 4 jenis



3 = 4-5 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 4 jenis

2 = 2-3 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 4 jenis

= 1 set. Terdapat

kail penggantung.

Bahan logam 4 jenis

2.2 Pegas 6 buah. Bahan

baja pegas,

minimum 3 jenis

4 = 6 buah atau

lebih. Bahan baja

pegas, minimum 3

jenis

3 = 4-5 buah. Bahan

baja pegas,

minimum 3 jenis

2 = 2-3 buah. Bahan

baja pegas,

minimum 3 jenis

1 = 1 buah. Bahan

baja pegas,

minimum 3 jenis

2.3 Percobaan

arwood

6 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB

minimum

dengan 3 nilai

kombinasi massa

beban

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB

minimum dengan 3

nilai kombinasi

massa beban

3 = 4-5 set/lab.

Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data



GLB dan GLBB

minimum dengan 3

nilai kombinasi

massa beban

2 = 2-3 set/lab.

Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB

dengan 2 nilai

kombinasi massa

beban

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB

dengan 2 nilai

kombinasi massa

beban

Atau percobaan

pewaktu ketik

6 set/lab. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan

pita perekam

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan pita

perekam

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan pita



perekam

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan pita

perekam

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

GLB dan GLBB.

Lengkap dengan pita

perekam

2.4 Percobaan papan

luncur

6 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda

pada bidang

miring.

Kemiringan

papan dapat

diubah. Lengkap

dengan katrol

dan balok.

Minimum

dengan 3 nilai

koefisien

gesekan

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda pada

bidang miring.

Kemiringan papan

dapat diubah.

Lengkap dengan

katrol dan balok.

Minimum dengan 3

nilai koefisien

gesekan

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda pada



bidang miring.

Kemiringan papan

dapat diubah.

Lengkap dengan

katrol dan balok.

Minimum dengan 3

nilai koefisien

gesekan

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda pada

bidang miring.

Kemiringan papan

dapat diubah.

Lengkap dengan

katrol dan balok.

Minimum dengan 3

nilai koefisien

gesekan

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena dan

memberikan data

gerak benda pada

bidang miring.

Kemiringan papan

dapat diubah.

Lengkap dengan

katrol dan balok.

Minimum dengan 3

nilai koefisien

gesekan

2.5 Percobaan ayunan

sederhana

6 set. Mampu

menunjukkan

4 = 6 set atau lebih.

Mampu



fenomena

ayunan dan

memberikan data

pada pengukuran

percepatan

gravitasi.

Minimum

dengan 3 nilai

panjang ayunan

dan 3 nilai massa

beban

menunjukkan

fenomena ayunan

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai panjang ayunan

dan 3 nilai massa

beban

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena ayunan

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai panjang ayunan

dan 3 nilai massa

beban

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena ayunan

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai panjang ayunan

dan 3 nilai massa

beban

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena ayunan

dan memberikan



data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai panjang ayunan

dan 3 nilai massa

beban

2.6 Percobaan getaran

pegas

6 set. Mampu

menunjukkan

fenomena

getaran dan

memberikan data

pada pengukuran

percepatan

gravitasi.

Minimum

dengan 3 nilai

konstanta pegas

dan 3 nilai massa

beban

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena getaran

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai konstanta pegas

dan 3 nilai massa

beban

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena getaran

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai konstanta pegas

dan 3 nilai massa

beban

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena getaran

dan memberikan

data pada

pengukuran



percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai konstanta pegas

dan 3 nilai massa

beban

2 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena getaran

dan memberikan

data pada

pengukuran

percepatan gravitasi.

Minimum dengan 3

nilai konstanta pegas

dan 3 nilai massa

beban

2.7 Percobaan hooke 6 set. Mampu

memberikan data

untuk

membuktikan

hukum hooke

dan menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas

4 = 6 set atau lebih.

Mampu memberikan

data untuk

membuktikan

hukum hooke dan

menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas

3 = 4-5 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum hooke dan

menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas

2 = 2-3 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum hooke dan



menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas

1 = 1 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum hooke dan

menentukan

minimum 3 nilai

konstanta pegas

3 Alat dan bahan

percobaan panas

dan hidrostatika

3.1 Kubus massa

sama

6 set. Massa 100

gr(2%). 4 jenis

bahan

4 = 6 set atau lebih.

Massa 100 gr(2%). 4

jenis bahan

3 = 4-5 set. Massa

100 gr(2%). 4 jenis

bahan

2 = 2-3 set. Massa

100 gr(2%). 4 jenis

bahan

1 = 1 set. Massa 100

gr(2%). 4 jenis

bahan

3.2 Gelas ukur 6 buah. Bahan

borosilikat.

Volume antara

100-1000 ml

4 = 6 buah atau

lebih. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml

3 = 4-5 buah. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml

2 = 2-3 buah. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml

1 = 1 buah. Bahan



borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml

3.3 Gelas beaker 6 buah. Bahan

borosilikat.

Volume antara

100-1000 ml.

Terdapat 3

variasi volume

4 = 6 buah atau

lebih. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml.

Terdapat 3 variasi

volume

3 = 4-5 buah. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml.

Terdapat 3 variasi

volume

2 = 2-3 buah. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml.

Terdapat 3 variasi

volume

1 = 1 buah. Bahan

borosilikat. Volume

antara 100-1000 ml.

Terdapat 3 variasi

volume

3.4 Termometer 6 buah. Tersedia

benang

penggantung.

Batas ukur 10-

100 C

4 = 6 buah atau

lebih. Tersedia

benang

penggantung. Batas

ukur 10-100 C

3 = 4-5 buah.

Tersedia benang

penggantung. Batas

ukur 10-100 C

2 = 2-3 buah.

Tersedia benang

penggantung. Batas

ukur 10-100 C



1 = 1 buah. Tersedia

benang

penggantung. Batas

ukur 10-100 C

3.5 Percobaan

kalorimetri

6 set. Mampu

memberikan data

untuk

membuktikan

hukum

kekekalan energi

panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis

minimum 3 jenis

logam. Lengkap

dengan pemanas,

bejana dengan

kaki tiga, jaket

isolator,

pengaduk dan

termometer

4 = 6 set atau lebih.

Mampu memberikan

data untuk

membuktikan

hukum kekekalan

energi panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis minimum

3 jenis logam.

Lengkap dengan

pemanas, bejana

dengan kaki tiga,

jaket isolator,

pengaduk dan

termometer

3 = 4-5 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum kekekalan

energi panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis minimum

3 jenis logam.

Lengkap dengan

pemanas, bejana

dengan kaki tiga,

jaket isolator,

pengaduk dan



termometer

2 = 2-3 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum kekekalan

energi panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis minimum

3 jenis logam.

Lengkap dengan

pemanas, bejana

dengan kaki tiga,

jaket isolator,

pengaduk dan

termometer

1 = 1 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum kekekalan

energi panas serta

menentukan

kapasitas panas

kalorimeter dan

kalor jenis minimum

3 jenis logam.

Lengkap dengan

pemanas, bejana

dengan kaki tiga,

jaket isolator,

pengaduk dan

termometer

3.6 Percobaan bejana

berhubungan

6 set. Mampu

memberikan data

untuk

4 = 6 set atau lebih.

Mampu memberikan

data untuk



membuktikan

hukum fluida

statis dan

dinamis

membuktikan

hukum fluida statis

dan dinamis

3 = 4-5 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum fluida statis

dan dinamis

2 = 2-3 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum fluida statis

dan dinamis

1 = 1 set. Mampu

memberikan data

untuk membuktikan

hukum fluida statis

dan dinamis

4 Alat dan bahan

percobaan listrik

dan magnet

4.1 Multimeter

AC/DC (10 kilo

ohm/V)

6 buah. Dapat

mengukur

tegangan, arus

dan hambatan.

Batas ukur arus

minimum 100

mA-5A. Batas

minimum ukur

tegangan untuk

DC 100 mV-5V.

Batas minimum

ukur tegangan

untuk AC 0-250

V.

4 = 6 buah atau

lebih. Dapat

mengukur tegangan,

arus dan hambatan.

Batas ukur arus

minimum 100 mA-

5A. Batas minimum

ukur tegangan untuk

DC 100 mV-5V.

Batas minimum ukur

tegangan untuk AC

0-250 V.



3 = 4-5 buah. Dapat

mengukur tegangan,

arus dan hambatan.

Batas ukur arus

minimum 100 mA-

5A. Batas minimum

ukur tegangan untuk

DC 100 mV-5V.

Batas minimum ukur

tegangan untuk AC

0-250 V.

2 = 2-3 buah. Dapat

mengukur tegangan,

arus dan hambatan.

Batas ukur arus

minimum 100 mA-

5A. Batas minimum

ukur tegangan untuk

DC 100 mV-5V.

Batas minimum ukur

tegangan untuk AC

0-250 V.

1 = 1 buah. Dapat

mengukur tegangan,

arus dan hambatan.

Batas ukur arus

minimum 100 mA-

5A. Batas minimum

ukur tegangan untuk

DC 100 mV-5V.

Batas minimum ukur

tegangan untuk AC

0-250 V.

4.2 Kotak

potensiometer

6 buah. Disipasi

minimum 5 watt.

Ukuran

4 = 6 buah atau

lebih. Disipasi

minimum 5 watt.



hambatan 50

ohm

Ukuran hambatan 50

ohm

3 = 4-5 buah.

Disipasi minimum 5

watt. Ukuran

hambatan 50 ohm

2 = 2-3 buah.

Disipasi minimum 5

watt. Ukuran

hambatan 50 ohm

1 = 1 buah. Disipasi

minimum 5 watt.

Ukuran hambatan 50

ohm

4.4 Generator

frekuensi

6 buah.

Frekuensi luaran

dapat diatur

dalam rentang

audio. Minimum

4 jenis bentuk

gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10

watt

4 = 1 set/lab atau

lebih. Batas ukur 20

MHz, dua kanal,

beroperasi X-Y,

tegangan masukan

220 V, dilengkapi

proe intensitas,

tersedia buku

petunjuk

3 = 1 set/lab atau

lebih. Batas ukur 20

MHz, dua kanal,

beroperasi X-Y,

tegangan masukan

220 V, dilengkapi

proe intensitas, tidak

tersedia buku

petunjuk

2 = 1 set/lab. Batas

ukur 20 MHz, dua

kanal, beroperasi X-

Y, tegangan



masukan 220 V,

dilengkapi proe

intensitas, tidak

tersedia buku

petunjuk

1 = tidak memiliki

osiloskop

4.4 Generator

frekuensi

6 buah.

Frekuensi luaran

dapat diatur

dalam rentang

audio. Minimum

4 jenis bentuk

gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10

watt

4 = 6 buah atau

lebih. Frekuensi

luaran dapat diatur

dalam rentang audio.

Minimum 4 jenis

bentuk gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10 watt

3 = 4-5 buah.

Frekuensi luaran

dapat diatur dalam

rentang audio.

Minimum 4 jenis

bentuk gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10 watt

2 = 2-3 buah.

Frekuensi luaran

dapat diatur dalam

rentang audio.

Minimum 4 jenis

bentuk gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan



speaker daya 10 watt

1 = 1 buah.

Frekuensi luaran

dapat diatur dalam

rentang audio.

Minimum 4 jenis

bentuk gelombang

dengan catu daya

220 V. Mampu

menggerakkan

speaker daya 10 watt

4.5 Pengeras suara 6 buah.

Tegangan

masukan 220 V.

Daya maksimum

keluaran 10 watt

4 = 6 buah atau

lebih. Tegangan

masukan 220 V.

Daya maksimum

keluaran 10 watt

3 = 4-5 buah.

Tegangan masukan

220 V. Daya

maksimum keluaran

10 watt

2 = 2-3 buah.

Tegangan masukan

220 V. Daya

maksimum keluaran

10 watt

1 = 1 buah.

Tegangan masukan

220 V. Daya

maksimum keluaran

10 watt

4.6 Kabel

penghubung

1 set. Panjang

minimum 50 cm,

dilengkapi plug

diameter 4 mm,

terdapat 3 jenis

4 = 1 set  atau lebih.

Panjang minimum

50 cm, dilengkapi

plug diameter 4 mm,

terdapat 3 jenis



warna yaitu

hitam, merah,

putih masing-

masing 12 buah

warna yaitu hitam,

merah, putih

masing-masing 12

buah

3 = 1 set. Panjang 40

cm, dilengkapi plug

diameter 4 mm,

terdapat 3 jenis

warna yaitu hitam,

merah, putih

masing-masing 12

buah

2 = 1 set. Panjang

minimum 30 cm,

dilengkapi plug

diameter 4 mm,

terdapat 3 jenis

warna yaitu hitam,

merah, putih

masing-masing 12

buah

1 = 1 set. Panjang

minimum 20 cm,

dilengkapi plug

diameter 4 mm,

terdapat 3 jenis

warna yaitu hitam,

merah, putih

masing-masing 12

buah

4.7 Komponen

elektronika

1 set. Hambatan

tetap antara 1

ohm sampai 1 M

ohm. Disipasi

0,5 watt masing-

masing 30 buah

4 = 1 set atau lebih.

Hambatan tetap

antara 1 ohm sampai

1 M ohm. Disipasi

0,5 watt masing-

masing 30 buah



mencakup LDR,

NTC, dan LED.

Transistor dan

lampu neon

masing-masing 3

macam

mencakup LDR,

NTC, dan LED.

Transistor dan

lampu neon masing-

masing 3 macam

3 = 1 set. Hambatan

tetap antara 1 ohm

sampai 1 M ohm.

Disipasi 0,5 watt

masing-masing 20

buah mencakup

LDR, NTC, dan

LED. Transistor dan

lampu neon masing-

masing 3 macam

2 = 1 set. Hambatan

tetap antara 1 ohm

sampai 1 M ohm.

Disipasi 0,5 watt

masing-masing 10

buah mencakup

LDR, NTC, dan

LED. Transistor dan

lampu neon masing-

masing 3 macam

1 = tidak memiliki

komponen

elektronika

4.7 Catu daya 6 buah.

Tegangan

masukan 220 V,

dilengkapi

dengan

pengaman.

Tegangan

keluaran antara

4 = 6 buah atau

lebih. Tegangan

masukan 220 V,

dilengkapi dengan

pengaman.

Tegangan keluaran

antara 3-12 V,

minimum ada 3



3-12 V,

minimum ada 3

variasi nilai

keluaran

variasi nilai keluaran

3 = 4-5 buah.

Tegangan masukan

220 V, dilengkapi

dengan pengaman.

Tegangan keluaran

antara 3-12 V,

minimum ada 3

variasi nilai keluaran

2 = 2-3 buah.

Tegangan masukan

220 V, dilengkapi

dengan pengaman.

Tegangan keluaran

antara 3-12 V,

minimum ada 3

variasi nilai keluaran

1 = 1 buah.

Tegangan masukan

220 V, dilengkapi

dengan pengaman.

Tegangan keluaran

antara 3-12 V,

minimum ada 3

variasi nilai keluaran

4.8 Transformator 6 buah. Teras

inti dapat

dibuka.banyak

lilitan antara

100-1000.

Banyak lilitan

minimum ada 2

nilai

4 = 6 buah atau

lebih. Teras inti

dapat dibuka.banyak

lilitan antara 100-

1000. Banyak lilitan

minimum ada 2 nilai

3 = 4-5 buah. Teras

inti dapat

dibuka.banyak lilitan



antara 100-1000.

Banyak lilitan

minimum ada 2 nilai

2 = 2-3 buah. Teras

inti dapat

dibuka.banyak lilitan

antara 100-1000.

Banyak lilitan

minimum ada 2 nilai

1 = 1 buah. Teras

inti dapat

dibuka.banyak lilitan

antara 100-1000.

Banyak lilitan

minimum ada 2 nilai

4.9 Magnet U 6 buah/lab 4 =  6 buah atau

Lebih

3 = 4-5 buah

2 = 2-3 buah

1 = 1 buah

4.10 Percobaan ohm 6 set. Mampu

memberikan data

keteraturan

hubungan arus

dan tegangan

minimum untuk

3 nilai hambatan

4 = 6 set atau lebih.

Mampu memberikan

data keteraturan

hubungan arus dan

tegangan minimum

untuk 3 nilai

hambatan

3 = 4-5 set. Mampu

memberikan data

keteraturan

hubungan arus dan

tegangan minimum

untuk 3 nilai

hambatan

2 = 2-3 set. Mampu

memberikan data



keteraturan

hubungan arus dan

tegangan minimum

untuk 3 nilai

hambatan

1 = 1 set. Mampu

memberikan data

keteraturan

hubungan arus dan

tegangan minimum

untuk 3 nilai

hambatan

5 Alat dan bahan

percobaan

gelombang dan

optik

5.1 Garputala 6 buah. Bahan

baja. Minimum 3

variasi frekuensi

4 = 6 buah atau

lebih. Bahan baja.

Minimum 3 variasi

frekuensi

3 = 4-5 buah. Bahan

baja. Minimum 3

variasi frekuensi

2 = 2-3 buah. Bahan

baja. Minimum 3

variasi frekuensi

1 = 1 buah. Bahan

baja. Minimum 3

variasi frekuensi

5.2 Percobaan optik 6 set. Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang

keteraturan

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang keteraturan



hubungan antara

jarak benda,

jarak bayangan,

dan jarak fokus

untuk cermin

cekung,

cembung, lensa

cekung dan lensa

cembung.

Masing-masing

minimum 3 nilai

titik fokus

hubungan antara

jarak benda, jarak

bayangan, dan jarak

fokus untuk cermin

cekung, cembung,

lensa cekung dan

lensa cembung.

Masing-masing

minimum 3 nilai

titik fokus

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang keteraturan

hubungan antara

jarak benda, jarak

bayangan, dan jarak

fokus untuk cermin

cekung, cembung,

lensa cekung dan

lensa cembung.

Masing-masing

minimum 3 nilai

titik fokus

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang keteraturan

hubungan antara

jarak benda, jarak

bayangan, dan jarak

fokus untuk cermin



cekung, cembung,

lensa cekung dan

lensa cembung.

Masing-masing

minimum 3 nilai

titik fokus

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena sifat

bayangan dan

memberikan data

tentang keteraturan

hubungan antara

jarak benda, jarak

bayangan, dan jarak

fokus untuk cermin

cekung, cembung,

lensa cekung dan

lensa cembung.

Masing-masing

minimum 3 nilai

titik fokus

5.3 Percobaan

resonansi bunyi

6 set. Mampu

menunjukkan

fenomena

resonansi dan

memberikan data

kuntisasi panjang

gelombang

minimum untuk

3 nilai frekuensi

4 = 6 set atau lebih.

Mampu

menunjukkan

fenomena resonansi

dan memberikan

data kuntisasi

panjang gelombang

minimum untuk 3

nilai frekuensi

3 = 4-5 set. Mampu

menunjukkan

fenomena resonansi

dan memberikan

data kuntisasi



panjang gelombang

minimum untuk 3

nilai frekuensi

2 = 2-3 set. Mampu

menunjukkan

fenomena resonansi

dan memberikan

data kuntisasi

panjang gelombang

minimum untuk 3

nilai frekuensi

1 = 1 set. Mampu

menunjukkan

fenomena resonansi

dan memberikan

data kuntisasi

panjang gelombang

minimum untuk 3

nilai frekuensi

5.4 Percobaan

sonometer

6 set. Mampu

memberikan data

hubungan antara

frekuensi bunyi

suatu dawai

dengan

tegangannya.

Minimum untuk

3 jenis dawai dan

3 jenis tegangan

4 = 6 set atau lebih.

Mampu memberikan

data hubungan

antara frekuensi

bunyi suatu dawai

dengan tegangannya.

Minimum untuk 3

jenis dawai dan 3

jenis tegangan

3 = 4-5 set. Mampu

memberikan data

hubungan antara

frekuensi bunyi

suatu dawai dengan

tegangannya.

Minimum untuk 3

jenis dawai dan 3



jenis tegangan

2 = 2-3 set. Mampu

memberikan data

hubungan antara

frekuensi bunyi

suatu dawai dengan

tegangannya.

Minimum untuk 3

jenis dawai dan 3

jenis tegangan

1 = 1 set. Mampu

memberikan data

hubungan antara

frekuensi bunyi

suatu dawai dengan

tegangannya.

Minimum untuk 3

jenis dawai dan 3

jenis tegangan



RUBRIK PENILAIAN UNTUK SETIAP KLUSTER STANDAR LABORATORIUM FISIKA

DI SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Instrumen merupakan data observasi dalam memperoleh data penelitian yang berjudul “Deskripsi

Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan”.

Adapun indikator yang diamati adalah :

1. Persyaratan kondisi prasarana dan kelengkapannya

Berilah tanda centang (√) pada kolom  skor  jika

2 = sesuai

1 = kurang sesuai

0 = tidak sesuai

No Jenis Deskripsi standar Rubrik
Skor

2 1 0

1 Pintu Laboratorium

dilengkapi dengan dua

pintu dan keduanya

membuka keluar

3 = Laboratorium

dilengkapi dengan dua

pintu. dan keduanya

membuka keluar

2 = Laboratorium

dilengkapi dengan pintu

dua pintu. Tetapi hanya

1 yang difungsikan dan

daun pintu membuka

keluar

1 = Laboratorium

dilengkapi dengan 1

pintu yang membuka

keluar

2 Ventilasi

cahaya

Minimal 10 % dari

luas laboratorium

3 = Ventilasi cahaya

minimal 10% dari luas

laboratorium

2 = Ventilasi cahaya 8%

dari luas laboratorium

TR.03



1 = Ventilasi cahaya 5%

dari luas laboratorium

3 Ventilasi

udara

Ventilasi udara yang

cukup, dapat berupa

jendela, langit-langit

yang tidak tertutup

rapat atau mungkin

kipas angin (exhous-

van). Minimum 5%

dari luas laboratorium

3 = Ventilasi udara yang

cukup, dapat berupa

jendela, langit-langit

yang tidak tertutup rapat

atau mungkin kipas

angin (exhous-van). 5%

atau lebih dari luas

laboratorium

2 = Ventilasi udara yang

cukup dapat berupa

jendela, langit-angit

yang tidak tertutup

rapat, atau mungkin

kipas angin (exhous-

van). Kurang dari 5%

dari luas laboratorium

1 = tidak ada ventilasi

udara

4 Ruang

laboratorium

Luas 2,4 m2/peserta

didik

3 = Luas 2,4 m2/peserta

didik

2 = Luas laboratorium

kurang dari luas standar

1 = tidak terdapat ruang

laboratorium atau

laboratorium

difungsikan sebagai

ruangan lain

5 Ruang

persiapan

dan ruang

penyimpanan

Luas ruangannya 18

m2 , dengan dimensi

panjang 6 m dan lebar

3 m. Terdapat dinding

pembatas antara kedua

ruang

3 = Luas ruangannya 18

m2 , dengan dimensi

panjang 6 m dan lebar 3

m. Terdapat dinding

pembatas antara kedua

ruang



2 = Terdapat ruang

persiapan dan ruang

penyimpanan

1 = tidak terdapat ruang

persiapan dan ruang

penyimpanan





LAMPIRAN B

ANALISIS VALIDASI INSTRUMEN

B.1 LEMBAR OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA

B.2 LEMBAR WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA



B.1 LEMBAR OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA

No
Aspek yang di

validasi
V1 V2 s1 s2 ∑s v

1 aspek petunjuk 3,5 3 2,5 2 4,5 0,75

2
aspek kelengkapan
tiap kluster standar
laboratorium fisika

4 3 3 2 5 0,83

3 aspek bahasa 3,6 3 2,6 2 4,6 0,76
4 penilaian umum 4 3 3 2 5 0,83

rerata 3,7 3 0,79

1. UJI VALIDITAS

a. Aspek Petunjuk= ( )
=

,( )
= 0,75

b. Aspek kelengkapan tiap kluster standar= ( )
= ( )
= 0,83

c. Aspek bahasa= ( )
=

,( )
= 0,76

d. Aspek penilaian umum= ( )
= ( )
= 0,83



2. UJI REABILITAS

X = [ 1 − ] ˟ 100 %

= [ 1 − ,, ] ˟ 100 %

= 0,9



B.2 LEMBAR WAWANCARA SARANA DAN PRASARANA

No
Aspek yang di

validasi
V1 V2 s1 s2 ∑s v

1 aspek petunjuk 3,5 3 2,5 2 4,5 0,75

2
aspek kelengkapan
tiap kluster standar
laboratorium fisika

4 3 3 2 5 0,83

3 aspek bahasa 3,6 3 2,6 2 4,6 0,76
4 penilaian umum 4 3 3 2 5 0,83

rerata 3,7 3 0,79

3. UJI VALIDITAS

e. Aspek Petunjuk= ( )
=

,( )
= 0,75

f. Aspek kelengkapan tiap kluster standar= ( )
= ( )
= 0,83

g. Aspek bahasa= ( )
=

,( )
= 0,76

h. Aspek penilaian umum= ( )
= ( )



= 0,83

4. UJI REABILITAS

X = [ 1 − ] ˟ 100 %

= [ 1 − ,, ] ˟ 100 %

= 0,9





Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 2 Makassar

Komponen No Item

Tata Letak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Inventaris Ruang 2 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2 2
Peralatan
Pendidikan 2 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
Persyaratan
Kondisi
Prasarana 2 2 2 2 2

Skor Capaian Skor ideal % Kesesuaian

10 10 100

16 26 62

43 74 58

10 10 100

Rentang Skor Akhir Frekuensi

0-50 (Kurang) 0

51-60 (Sedang) 0

61-75 (Cukup) 2

76-90 (Baik) 0

91-100 (Amat Baik) 2



Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 9 Makassar

Komponen No Item

Tata Letak 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1

Inventaris Ruang 2 2 2 1 2 0 0 2 1 0 2 2 2

Peralatan Pendidikan 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Persyaratan Kondisi
Prasarana 2 2 2 2 2

Skor Capaian Skor ideal % Kesesuaian

7 10 70

18 26 69

53 74 72

10 10 100

Rentang Skor Akhir Frekuensi

0-50 (Kurang) 0

51-60 (Sedang) 0

61-75 (Cukup) 3

76-90 (Baik) 0

91-100 (Amat Baik) 1



Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN 20 Makassar

Komponen No item

Tata Letak 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

Inventaris Ruang 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2

Peralatan Pendidikan 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2
Persyaratan Kondisi
Prasarana 2 2 1 2 0

Skor Capaian Skor ideal % Kesesuaian

4 10 40

18 26 69

38 74 51

7 10 70

Rentang Skor Akhir Frekuensi

0-50 (Kurang) 1

51-60 (Sedang) 1

61-75 (Cukup) 2

76-90 (Baik) 0
91-100 (Amat
Baik) 0



Data hasil penelitian deskripsi sarana dan prasarana laboratorium fisika SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan

SMAN 2 Makassar 79 120 65,83%

SMAN 9 Makassar 88 120 73,33%

SMAN 20 Makassar 67 120 55,83%

rata rata 78 120 64,99%

Rentang Skor Akhir Frekuensi

0-50 (Kurang) 0

51-60 (Sedang) 1

61-75 (Cukup) 2

76-90 (Baik) 0

91-100 (Amat Baik) 0
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Laborulorlan F:at*a di SMAN Sekota Mafussar mbyah Seldads,yang disusun oleh

saudari A. Nt R.IANNAH, NIM : 20600113046,IvIatrasiswa Junrsan Pendidikan Fisika pada

Fakultas Tarbiyah dan Kegunran UIN Alauddin I\dakassar, telah diperiksa dan disetujui oleh

kedua pembimbing untuk diseminarkan.

Fembimbing I

NIP.19780313 200501 I 005

Samata Juni 2016

Pembimbing tr

W
Rafioeh.S.Si-l[.Pd.

htrPJ97m721 2UXt01 2 003

l

I

1

I
L

1



DAFTAR HADIR SEMINAR DRAFT SKRIPSI

Nama : A. Nurjannah

NIM :206ffi113046

Sementer : VI ( Enam )
Fakultas/Jurtrsan :TarbiyahdanKeguruanlPendidikanFisika

Judul Proposal t Standorisasi Totfl Lctnk dan Tata Rmng Laboruturtum FNha di
SDItiN Sekota Makossar Wilayah Seloran

.,/

No Nama Angkatan Jurusen Tanda Tangan

Ab L".e 9otZ pond *iab /|nff,
x. Rc,riunrh Lor3 fr,^* f".o'L. @4
3. Y usqteotr aa\3 PenO .F\S\KA IL,
1,. Nlrtiwr katan'ta ,le{. Parol Fvat^ :tr u
I. Ets-r,*^r^h 1.0 t5 ?qA. ftti[c^ AWi;)
b- 0ahytnr,'dor ?otZ ?*4 ftnLo ryi 4frfl\
)- a-,/tlr9)r)\ PA{,Ir' a^)9. /U,*;/-
8- &wtrnl Mustiwrin ert &8.Ftril* I 7ry2-
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[-{ast-1a5.1 7ev F.*4" [isV" ,r#)l
t0 H,Xa,n Jo ts Pcnd. fisih M
lt. A.ut, Nr. Aw (]urnv ?trz WA
t) lahnatw,,t 3a 17 ir rrt F,.k. :f"-l(

r3. Pat;",1-l aduwia ?olt rr ku*
A. Ntr" 'lrt*l 2dt$

Ir Nilt
/J^. DiaA Aql Rlantbrrn; 20tg D-ryr- ,
tb K\ars-{ ftrua\fa\ ,{J{} --{..- &W
t? Ptrra,ooi' 2A\\ J u^1 Affi
iB lndrarroLi a0ij f/ 0rur
t9. Jururan ?on (t .fu',{a-

?o tawrtah l*t. \ahr eA5 (t ffi
et Nut' \(ptqana '0tB ?enddit&n hqik^ 'lw"
,l,x

Nurnl ttkru\^ A*0, ?ol?. 4- /w@
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Samata - Gowa, Juni 20lG

Pembimhjng II

fl-l^,
Rafioah.S.Si-lVlpd.

n[P.1979072r 200501 2 003

Pcmbimbingl

Dr. Laode Ismail Ahmad. MTt.L

NrP.r97E03t3 20050r t 005

Mengetahui
Ketua Jurusan pend. Fisikl



ALAIJDDTN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUI}DIN MAKASSAR
NOMOk 965TAEIiN2016

TENT?I.NG

PEMBIMBING PEhIELITIAN DAN PENYTIST]NAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAI(ULTAS TARBIYAH I}AN KEGURUAN UIN ALAUI}DIN MAKASSAR

Membaca : Surat dari Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyatr dan Keguruan UIN
Alauddin Makassar Nomor: 042lP.FIS/IVl20l6 tanggal 05 April 2016 tentang

Permohonan Pengesa}an Judul Skripsi dan Penetapan Dosen Pembimbing

Mahasiswa:

Nama : A Nurjannah
IIIM : 206ffi113046 denganjudul:
(Standarisasi Tata Letak dan Tata Ruang Laboratorium Fisika di SMAN
seKota Makassar tt

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyuswuln skripsi mahasiswa tersebut,

dipandang perlu unhrk menetapkan Pembimbing Penelitran dan Penyusrrran

Skripsi Mahasiswa.

b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan

memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Penelitian dar
Penyusunan Skripsi Mahasiswa tersebut.

Mengingat : l. Undang-Undang R[ Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah R[ Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tenang Perubahan IAIN Alauddin
Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;

4. Keputusan Menteri Agama R[ Nomor 25 Tahun 2013 jo No. 85/2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

5. Peraturan Menteri Agarna Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Um Ahuddin
Makassar;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R[ Nomor: O32N/1996 tentang

Kriteria Akreditasi Program Studi pada Pergrnuan Tinggi untuk Program Sarjana;

7. Keputusan Rekmr UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang

Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 302 Tahun 2015

tentang perbaikan Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun
Akademik 2016D017.

J@/D/DodSK.P€nbi6bing
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Hasil Rapat Pimpinan dan nosen x'akultas Tarbiyah dan Keguruan
IIINAlauddin Makassar tanggal 14 Februari 2011 tentang
PembimbinglPembantu Pembimbing Penelitian dan penyusunan skripsi
Mahasiswa.

KEPI]TUSA]\I I}EKAN FAI(ULTAS TARBIYAE DAN KtrGTIRUAN
TENTAI{G DOSEN PEIMIMBING PENELITIAN I}AI[
PEI\MISUNAN SKRIPSI MAHASISWA

Mengangkat/menunjuk saudara:

a. Dr. Laode Ismail Ahmaq M.Th.L

b. Rafiqd S.Si., M.Pd.

: Pembimbing I
: Pernbimbing tr

Tugas pembimbingfembantu Pembimbing adalah memberikan bimbingan

dalam segi metodologi, isi, dan teknis pemrlisan sampai selesai dan mahasiswa

tersebut lu1us dalam ujian;

segala biaya yang berkaitan dengan penerbitan keputusan ini dibebankan

kepada anggaran DIPA BLU tlIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2016;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkarmya dan apabila terdapat

kekeliruan/kesalahan di dalam penetapannya akan diadakan perubahani

perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusaa ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangfoutan untuk

diketahur dan dila*sanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tangeal : 05 Aoril 2016

lpexa,ll

kaR4-
|u". rr mun"-r"fil6-ri l,*. mltn. {
I NP: t9730l2o2oo3r2 t ool t

Tembusan:

1. ReltorUIN AlauddinMakassar;
2. Subbag Akademik, KemahasiswaarU dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
3. Pertinggal.

....:,

IuD/D/Doc/SK.P@tiabiq



KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAN PENDIDIKAN FISII(A

FAKULIAS TARBIYAH DITN KEGURUAN

UNTYERSITAS ISLAM I\TEGERI ALAI'DDIN MAKASSAR

,,HT*$9***P*Tffi.TILAI
D.[:lvllt\Ats. l- ts.fLf l,rts.lrrt DA_rr

Pada hari ini ...*:: .., tanggal ..t-8.. uot* ....S*\)....... tahun..*9.$ pukul .3):lo
s.al*'.19.wita bertempat di hk*9.:::. e\ddsoNks'Fak.Tarbiyah dan Keguruan uIN

Alauddin Makassar telatr diadakan Seminar Proposal Penelitian bagi saudara/saudari*:

Nama : A. NURIANNAH
NIM :20600113046
Jtrrusarr

n l:l!l n: !l: re[ululKarr rlsrKa

r Seminar,

Anas frwan ,9.?e

Daailaiaa S-*:-^- . \T:l^: f "1"- \7nI WtUlClGl Uvtlurre . r tltil !ut6 , , u

A: 90-100
A-= 86 - 89
n, Ol 6aEir -Ol - OJ

B : 7l-80
E : <70

Sarriaia-Go wL 18 Juli 20 i 6

Dr. Laode Ismail Ahmad. M.Th.I.

F.-&s<ruxr{r }s$si , S.Si,,t^.Q\

S.^\:rcttdi<sstn, S .Q.\ ., t'\- Pe.t.

Hasil keputusan tim penilai seminar hasil penelitian menyatakan:



ALAUDDTN

KIMENTERIAN AGAfi,IA
dIJNUSAN PENDIDIIffiN FITII(A

TAKULTAS TAREIYAH DAN KEG[JRUAN

I,NMRSTTAS rSLAM NEGERr Or$ ALAUDDrN MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Gowaf(0411) 882682 (Fax.88268?)

LEMBAR PEI\TILA.IAN SEKIINAR. DRAFT/PROPOSALPENELITIAN

Nama : A. N{.IRIANNAH

NIM :20600113046

Judul skripsi : "Standarisusi Tuto Letok dan Tata Ruang Laboratoium Fisika

di SMAN Sehota Makassar Wilayoh Selalan"

Aspek yang dinilai
Skor

(skala 71-100)
BobotPersentase Nilai

I. UJIAN

a. Panguasaan materi/metode YN 3A% fin
b. Sikap ifuniah dan argumentasi bb lOY" P
c. Teknikpenyajian dan kebahasaan 8r t0% ,l,l

2. SKRPSI

a. Originalitas d't 20o/o ly,q
b. Relevansi dan keterpaduan 8b l5o/o tq,2
c. Penulisan t/I l5o/o I\ ,0{

Nilai Total

........

Su*utuCornu,

Penilai,

t8 -7 - 2-0(6

Penilaian Serninar : Nilai Lulus >70
A : 90-100
A- = 86-E9
B+= 8l -85'B : 7l-60
E = <70 ?.arrMH, s.9.r\A'f a

I

I

I
I

l

I

I)
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KEMENTERIAN AGAMA
JURUSAIV PTNDIDIT(AN FISII(A

FAI(ULTAS IARBIYAH DAN KEGURUAN

uNryERsrTAs rsLAM NEGERI (UIr{) ALAUDDTT{ MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin Nomor 36 Samata-Cowaf (041l) 882682 (Fax. 882682)

LEMBAR PEhTILAIAN SEMINAR DRAFT/PROPOSALPEI{ELITIAN

Nama : A. NURJANNAH

NIM

Judul skripsi

: 206001 13046

:"Standarisasi Tsta Letak dan Tata Ruang Lq.boratorium Fisika

di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan"

Saran

Aspek yang dinilai
Skor

(skala 7l-100) BobotPersentase Nilai

I. UJIAIY

a- Penguasaanmateri/metode 30% 'll)
b. Sikap ilmiah dan argumentasi l0o/o I
c. Teknik penyajian dan kebahasaan to% ,o

U'

2. SKRPSI

a- Originalitas 2$o/o t(
b. Relevansi dan keterpaduan l5o/o t0
c. Penulisan l5o/o tb

Nilai Total 4't

Penilaian Seminar: Nilai Lulus >70
A = 90-100
A- = 86- E9

B+: 8l -E5
B : 71-80
E = <70
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KEMENTERTAN dcnrvrn
.IURUSAN PINDIOIKAN FISI!{A

FAKIJLTAS TAMBryAH DAII I(EGUBUAN

UNTYERSITAS ISLAIVI NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
e '{rsr (e 

JI. Sultar Alauddin Nomor 36 Samata-Gowai{04l1\882652 (Fax.882682)

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR DRAFT/PROPOSALPEFTELITIA,N

Nama : A. NURIANNAH

MM :20600113045

Judul skripsi : "Staadarisasi Totu Letak dan Tata Ruong Laborotorium Fisika

ALAUDDlN

di SMAN Sekota Makassar Wilayah Selatan"

b. Sikap ilmiah dan argumentasi

c. Teknik penyajian dan kebahasaan

Nilai Total

Samata{ow4

Penilaian Seminar: Nilai Lulus >70
A = 90- 100
A- = E6- t9
B+: il -E5
B = 71-80
E = S70
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LEMBAR VALIDASI

WAWANCARA SARANA DANPRASARANA LABORATORIT]M NSIKA DI
SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAII SELATAIY

Satuan pendidikan :

Vatidator : $xihr.' \.*.,r, I.T) \\.tD.

Pekerjaan : !16r.^ \{T t

A. Petunjuk

l. Karri memohon agr Bapakiibu memberikan pe,nilaian terhadap pengamatan

keterlaksanaan yang telah dibuat

2. Untuk sarm-saran revisq bqak/ibu dapat langsung menuliskan pada naskah

yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah

disirykan

B. Tabel Penilaian

No T]RAIAN

SKAI,A

PENILAIAN

I 2 3 4

I AspekPetuniuk

1. Petmjuk lemba pengmmtan sesuai

dengan permendiknas No.24 tahun 2007

teNrtang standar srarra dan prastrarra

laboratorium fisika dan dinyatakan dengan

jelas.

2. Kriteria penilaian sesuai de,ngan

pennetrdiknas No.24 tahun 2007 tentang

standar saram dan prasarma laboratorium

fisika dan dinyatakan dengan jelas.

I Aspek untuk tiap klustcr standar laboratorium

ftika
l. Aspek-aspek tentarg laiteria penganatan

tata letak sesuai dengan permendiknas



.t

No.24 tah

dan prasarana laboratorium fisika
Aspek-aspek tentang kriteria pengmratan

tata ruaog sesuai dengan permendiknas

No.24 tahun 2A07, DAK ZA]4 serta

pedoman sadarisasi gangunan tahun 201I
tentamg stmdar strana dan prasarana

laboratorium fisika

Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan

ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan

standarisasi permendiknas No.24 tahun

2007, DAK ?014 s€rta pedoman

stadanisasi bangunan tahun 20ll tentang

standar sarma dm prasarana laboratorium

l. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan

kaidah Bahasa Indonesia

2. Menggunakan kalimat atau pemyataan

yangkomrmikatif

3. Menggunakan bahasa yamg sederhana dan
mudah dimengerti

I. Penilaian unffi

Keterangan :

L Angle penilaian

l. TidakRelevan

2. Kurang Relevan



.\t
I

I

I

l

l

I

3. Relwan

@ t**,Relwan
U. Penilaim Umum

0 o*, digrmakm tmparwisi

2. Dryu digunakm dagan sedikitrevisi

3. Dryat diguakm dengan bmyakrevisi

4. Bel,m dryd diguuakan dan masih me*errukan konsurtasi

C. Saran-$rln

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/atau menuliskan

langsung padamas;alrh

Itlakarsrrr...... Mattf 2017

Vrlidelor

l

=)
:
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dra@/"t9' LEMBAR vALrDAsr
NNWdsaRANA DAI\ PRAsARANA LABoRAToRIUM FIsIKA DI sMAN

KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN

Satuanpendidikan :

vatidator 
' .$rt\u"{iMun , S.Y) Nl\:!)

Pekerjaan : $09t." NT?

A. Petunjuk

1. Kami mernohon agar Bapak/ibu memberikan pe,nilaian terhadap pengamatan

keterlaksanaan yang telah dibuat

2. Untuk saran-saran revisq bapalclibu dapat langsung menuliskan pada naskah

yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah

disiapkan

B. Tabel Penilaian

No URAIAN

SKALA

PENILAIAN

I 2 3 4

I AspekPetunjuk

L Petmjuk lembr peng*matan sesrrai

dengan permendiknas No.24 tahun 2007

tentang standar sarana dan prasarana

laboratorium fisika dan dinyatakan dengan

jelas.

2. Kriteria penilaian sesuai dengan

permendiknas No.24 tahun 2007 tentang

standr sarma dan prasarana laboratorium

fisika dan dinyatakan dengan jelas.

n Aspek untuk tiap kluster standar Iaboratorium

fisika

L Aspek-aspek teirtang kriteria pengamatan

tata letak sesuai dengan permendiknas



I

2.

No.24 tahun 2007 tentmg standa sarma

dan prasarana laboratorium fisika.

Aspek-aspek tentaog laiteria pengmatan

tata ruang sesuai dengan permendiknas

No.24 tahun 2A07, DAK 2014 s€rta

pedoman stadarisasi bangunan tahun 20ll
teirtmg standar sarana dan prasarana

laboratorium fisika

Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan

ketersediaan alat dan bahan sezuai dengan

standarisasi permendiknas No.24 tahun

2007, DAK 2014 serta pedomm

stadarisasi bangunan tatrun 20ll telrtang

standr sarma dan prasarana laboratorium

fisika

J.

m Aspek bahasa

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan

kaidah Batnsa Indonesia

2. Menggunakan kalimat atau pernyataan

yangkomunikatif

3 Menggunakan bahasa yang sederhana den

mudah dimengfii

No TIRAIAN

SKALA

PETIILAIAN

I 2 3 4

ry l. Penilaian untuk tiap kluster standar

laboratorium {isika

Keterangan :

L Angka Penilaian

1. Tidak Relevan

2. Kurang Relevan



3. Relwan

O t*r,Rolevan
PcnilrirnUmum

@ O*ndigpnakm tanparwisi

2. Dryat digunakm dengan sedikit revisi

3. Dryat digpnakm de,ngan bmyak revisi

4. Bclum dryu digunakan dan masih me,merlukan konsultasi

C. Seren-ssmn

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/mu menuliskan

langstmg padamasalah

Mekrssarr...... Marct 2017

VeHdator
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l

I

I

oL)eN'*4 LEMBAR vALIDAsT

DEf,ffiI SARANA DAII PRASARANA LABORATORIUM trISIKA DI SMAN

KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAIY

Satuan pendidikan :

validato', Raft ol^h, S.Si., lri?d.

' Dosen (;ct*wls*;t Jr*ro.r,r (o"rt"A^'[,"^r^ f,fu vwan)
.{. Petunjuk

1. Kami memohon agar Bapak/ibu memberikan penilaian terhadap pengamatan

keterlalsanaan yang telah dibuat

2. untuk saran-saran revisi, bapaklibu dapat langsung menuliskan pada naskatr

yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah

disiapkan

B. Tabel Penilaien

No URAIAN

SKALA

PEI\ULAIAN

I 2 3 4

I Aspek Petunjuk

1. Petunfuk lembar , pengamatan sesuai

dengan permendiknas No.24 tahun 2007

tentang stmalm sarana alm prasarana

laboratorium fisika dan dinyatakan dengan

jelas.

2. Kriteria penilaian sesuai dengan

permendiknas No.24 tatrun 2007 tentang

standar sarana dan prasarana laboratorium

fisika dan dinyatakan dengan jelas.

tr Aspek untuk tinp kluster standur labomtorium

fisika

L Aspek-aspok t€ntang kriteria pengamatan

tata letalr sesuai dengan permendiknas

h



No.24 tahun 2007 tentang standar sarana

dan prasarana laboratorir:m fisika

Aspek-aspek teirtang kriteria pengamatan

tata ruang sesuai dengan permendiknas

No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta

pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011

tentang standar sarana dan prasarana

laboratorium fisika

Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan

ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan

standarisasi permendiknas No.24 tahun

2007, DAK 2014 serta pedoman

stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang

standar sarana dan prasarana laboratorium

fisika

lll Aspek bahasa

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan

. kaidahBahasalndonesia

2, Menggunakan kalimat atau pomyataan

yang komunikatif

3. Menggunakan batrasa yqng sederhana dan

mudah dimengerti 
. V

Keterangan :

L Augka Penilaian

1. TidakRelevan

No IJRAIAiY

SKALA

PEI\iII,AIAN

t 7 3 4

n/ 1. Penilaian untuk tiap saf,ana dan prasarana

laboraforium fisika di sman kota makassar

wilayah seldtan.

r/



2. Kurang Relevan

3. Relevan

@ s*gutR"t"r*
tL Penitairn Umum

0 r*u, digunakantanparevisi

2. Dapat diguakan dengan sedikit revisi

3. Dapat digunakan dengm banyak revisi

4. Belum dAat diguuakan dan masih memerlrrkan konsultasi

Saran-strln

Mohon bapaUibu menuliskan butir-butir revisi berikut dan/dau melruliskan

langsung pada masalah

ll[akrsmr,2].. Malet 2017

,M,

E
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LEMBAR VALIDASI

WAWANCARA SARANA DAI{ PRASARANA LABORATORIT'M HSIKA DI
SMAN KOTA MAKASSAR WILAYAII SELATAi\I

Satuanpendidikan :

Pekerjaan : )ogrn (t lr*WVJwU-t** W fh*b VrIvAra).

A. Petunjuk

t. Kami memohon agar Bapat</ibu memberikan penilaian terhadap pefigamatan

keterlaksanaan yang telah dibuat

2. unhrk saran-saxan revisi, bapal/ibu dapat langsung menuriskan pada naskah

yang perlu direvisi, atau menuliskannya pada kolom saran yangtelah

disiapkan

B. Tabet Penilaian

No {,RAIAN

SKALA

PEMLAIAN

I 2 3 4

I AspekPetunjuk

1. Petunjuk lembar . pengamatan sesuai

dengan perrnendiknas No.24 tatrun 2007

terrtang standan sarma da] prastrana

laboratorium fisika dan dinyatalian dengan

jelas.

2. Kriteria penilaian sesuai dengan

permendiknas No.24 tahun 200? tentang

standar sarana dan prasarana laboratorium

fisika dan dengan jelas.

t/

tr Aspek untuk tiap kluster rtandar laboratorium

Iisiks

1. Aspek-aspek tentang kriteria pengamatan

tata letak sesuai tlengan permendilcnas

rh



.tv'

No.24 tahun 2007 tentang standax sarana

den prasarana laboratorium fisika

Aspek-aspek tentaflg kriteda pengamafan

tata ruang sesuai dengan permendiknas

No.24 tahun 2007, DAK 2014 serta

pedoman stadarisasi bangunan tahun 2011

tentang standar sarana dan prasarana

laboratorium fisika

Aspek-aspek tentang laiteria pengamatan

ketersediaan alat dan bahan sesuai dengan

standarisasi permendiknas No.24 tahun

2007, DAK 2014 serta pedoman

stadarisasi bangunan tahun 2011 tentang

standar saf,ana dan prasarana laboratorium

fisika

llt Aspekbahasa

t. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan

' kaidahBahasalndonesia

2. Menggunakan kalimat atau pernyataan

yang komunikatif

3. Menggunakan bahasa yang sederhana dan

mudatr dimengerti 
.

V

No IIRAIAN

SKALA

PENILAIAN

I 2 3 4

w 1. Penilaian unhrk tiap sarana dan prasarana

laboratorium fisika di sman kota makassar

wilayah selatan

Keterargan :

L Angka Penilaian

l. TidakRelevan

I

i

l

(



-'@"?q

2. Kurang Relevan

3. Relevan

4. Sang* Relevan

II. Penllaian Umum

l. Dapat digrmakan tanparevisi

2. Dap* digrmakan dengan sedikitrcvisi

3. Dapat digunakan dengan banyak revisi

4. Belum dap* digrcalca dqn masih memerlukan konsultasi

C. $rnn-aaran

Mohon bapak/ibu menuliskan butir-butir revisi bsrikut dao/dau melruliskan

langsung pada masalah

It[ak*ssar,.?3.. Meret 2017

Valldator

t
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PETERI}ITAH PROYINSI SULAUYESI SELATA}I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

B I DAI{ G P EII YELEN GGARAAII P E LAYAI.IAT{ PERIzI N ATTI

Berdasarkan surat Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Nomor ; T.1ffL.0013A27.El011
tanggal 07 Maret 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nomor :2488tS.01?iP?ffitfiO17
Lampiran :

Perihal : lzin Penelitian

Nama
Nomor Pokok
Program Studi
Pekefiaanllembaga
Alamat

Terrdilsaft Ysr
1. Dekan Fak Tarbiy* dan Kegunran UIN Alauddin Makassa
2. krtinggd.

KepadaYth.
Kepala Dinas Pendidikan Prov- Sulsel

di-
Tempat

A. NURJAT{NAH
20600113046, ,

Pendr,F,isika.i: ,r. ,

Mahasisrya{E1}
J{,'iigh:, Y6iA Limpo, f.lO. 3G,'Sqm,a-{f,*$ungrgpmlnasa-Gowa

Bermaksud unfuk melakukaa Fne8lian di daerah/kantor saudara dalam rangka penygeunan $kripsi, dengan

* DE$NRIPSI SARATTA DAITI PRASARAU*IAEOMToRTM.FIsIKA DI sMAN sEKoTA MAKAssAR
, UT'ILAYAH SELATAN -

.,,:'t,i,Yang akandilaksanatran dari : T.gl. 10 Maret sld 20 Mei zOiV:"':' ,.

Setrubungan dTqe*..,eJ teleebut diabs, .pada prinsipnya kami. qenyetulrr, kg dimaksud dengan
ketentuan yang tertera dibelakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biterbitkan di ir[Ekegear
r, . ., : , 

,, , ,,,1 'Pada tanggal : 09 Maret 2017

A.n. GUBERIIIUR SULA}YESI SELATAN
XEFAI OIIIIAS PE}I4I.IA@}I il{ODAL DA}I PELAYANAN TERPADU sATu

SULAYIIESI SELATAH
Peltiyanan Perizinan Terpadu

Utama Madya
10513 199002 1 002



.!
I'INATi ru;F'I'TI,USAN'

SMA NtrGSRI 9 MAKASSAR
ACaiM: lL Kuunrang RryaNa,37 k& 04II- 882109 Ma*or,car

LEhdBAR DISPOSIS

sIlRAr DARL ..1h.

NO. SI,JRAT :

I.HARAP KEPUTUSAN
2. HARAP DILAKSANAKAN
3, I}NTI.]K DIBICARAKAN
4.I.INTUKDIKETAHUT
S. UNTUK DIPERHATIKAN

5. {'MTDIFII"E
7. UNTUK DIEDARKAN
8. SIAPKANLAPORAN
9. SIAPKAI{ SARANA

DIKONSULTASIKAN

KEPAI-A

Suardi, M.Pd

10.

1

2.
3. fui'.Y

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIr. 19610504 198602

Alamat : Jl. Muh. Yasln Llmpo 1\o. Jo JarltaLa, )ungumlnasa-uowa

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar

dalamTangka peRyusunan Skripsi dengan judul :

.. DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN

SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN'O

WaktuPelaksanaan: 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;
3. Pertinggal

S PENDIDIKAN

0825 I 99203



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Telepon : 585257. 586083., Fax. 584959

MAKASSAR 90245

W
L,A ru

lA-,/

Not,
Sitat

*, 
Makassar, 22Matet 2017

Kepada

Yth. Kepala SMAN se Kota Makassar Wil. Selatan

di
TemPat

Dengan hormat, berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu pintu prov. Sulsel Nomor 2488/S.01PlP2Tl03l20l7 tanggal 09 Maret 2017

perihal Izin Penelitian, oleh mahasiswa tersebut dibawah ini :

A. NUR.IANNAH
206001 13046

Pendidikan Fisika

Mahasiswa(Sl)
Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sunguminasa-Gowa

Yang bersangkutan bermaksud untuk rnelakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar

dalam rangkapenyusunan Skripsi denganjudul :

.ODESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN

SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

Waktu Pelaksanaan : 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Perihal

Nama

Nomor Pokok

Program Studi

Pekerjaan

Alamat

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UN Alauddin Makassar;

3. Pertinggal

S PENDIDIKAN

825 199203



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. '10 Tamalanrea Telepon : 585257. 586083', Fax. 584959

MAKASSAR 90245

Makassar, 2/)vlar et 20 tl

Kepada

Y1h. Kgpala IMAN qe _Kgtq Ma\agqq-wi-!, lelatq-
di

Jqmor
Sifat

Lampiran
Perihal

Q7olspbq-! .r l-,6 4X I29r7

Izin Penelitian

Dengan hormat,'berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel Nomor 2488/S.01PlP2Tl03l20l7 tanggal 09 Maret 2017

perihal Izin Penelitian, oleh mahasiswa tersebut dibawah ini :

Tempat

Nama

Nomor Pokok

Program Studi

Pekerjaan

Alamat

Tembusan:
l. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan);

2. Dekan Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar;

3. Pertinssal

A. NURJANNAH
206001 r3046

Pendidikan Fisika

Mahasiswa(S1)

Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sunguminasa-Gowa

Ya1g b_ersangkUtan bqqakllq_lltuk melakukan penelitian di SMAN se Kota Makassar

dalam rangka penyusunan Skripsi denganjudul :

" DESKRIPSI SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM FISIKA DI SMAN

SEKOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN "

WaktuPelaksanaan: 10 Maret s.d. 20 Mei 2017

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui Kegiatan tersebut, sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

S PENDIDIKAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

SNfrA NEGERI 20 MAKASSAR
JI.. BONTO BIRAEHG NO. 19 KEL. BAROMBONG KEC. TAMALATE MAKASSAR 90225

SURAT KETERANGAN
NO : 421 .3/041 ISMAN,20/|V/201 7

Kepata SirA Negeri 20 Makassar menerangkan bahwa:

Nama
Nomor Pokok

Program Studi

Pekedaan

Alarnat

: A. NURJANNAH

:20600113046

: Pendidikan Fisika

: Mahasiswa {Sl)
: Jl. Muh. Yasin Limpo No.3S Samata,

Sungguminasa Gowa

Benar telah melakukan penelitian di sekolah Kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan

judul: "DESKRIPSI SARAI.IA DAH PRASARANA LABORATORIUI| FISIKA Dl SHAN

SE KOTA MAKASSAR WILAYAH SELATAN" pada hari Rabu, Tanggal 19 April 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk Cigunatan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 April 2017

M
. {9601121 198903 2 003
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PERSETUJUAI\I SEIVIINAR EKSPO HASIL PENELITIAI\I

Draft Ekspo Penelitian yang berjudul: "I)eskripsi Sarana.dan Prasarana

Laboratorium Fisika di SMAN Sekota MakassarWilayah Selatan", yang disusun

oleh saudari A. Nurjannah, NIM : 206fi)113046, Mahasiswa Jurusan Pendidikan

Fisika pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa

dan disetujui oleh kedua pembimbing untuk di seminarkan.

Pembimbing I

Samata, t 5- 0$-2017

Pembimbing II

I{IP. 19790721200/5012 003NIP. 19780313 200501



DAFTAR HADIR PESERTA EKSPO HASIL PEI\IELITIAN P. rIS UINAM AI\TGIC 2013

Nama : A. Nurjannah

l{IM :20600113046

Semester : YIII @elapan )

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah danKeguruan/PendidikanFisika

Judul Proposal : nDeskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN Sekota

Makassar Wilayah Selatnn

No Nama Angkatan
Jurusan *^T"[r*n*

1. Ali Uu1a' lani, S,fl.Ml fV Vw"azi {{l,h
2. Jum Flapnl ianti Xorl P - +,nao /J tL 4

3. A.trrni{,a Rd,.o.{,/ Rat^.l l,orq ? T^ap u 3.M
4, lndra Mahdi.luu,tai,r Lor{ P' Fte lFc 1.*
s- Mtur[itrruaL 20t4 P ' flts\Va r. w/' ,t

6. kasdittah 2ors W^4 F e,'L-" 6#
J. A.A.ruaat^ Trtrr '1-ots ?efiavon fir.v<a ?. *,ll/l

8. Fitri Uutoc.tnr,,^{iL l,ts t} a.l tkll,

9" $ffiLr'ruJta,' ?-otS tl ,-W,^,L
lo. "Sri Fe.anqar^ti zor6 Fen.,l.idrt^"^ nrru bW
ll Yuur+r.t* HuR 20 19 r. %l
12. IUNU AT p.b?lL

t3. Pakrr,a ftn tror3 rz. W
11" l^uo tLfunom n"lM,,nt
ls. t-l"rpadi[ah J tol4 ,s.)h '\
16. A (V-rh- frt^i, LDIq tL.l k
q. Awflt; W 2rB ,1,,&, W6\pd i?. nj\o .^

t0. 9t^A h<-"",1{ ur\ )*./.-,WA"tv* ,8./ r



t9 Mil^. tP ql q lntv W"L Lft/lr-"

b- Ft'b, I rclhi,u 26tY funrlt-'P,s,b. ,;4
L[,

\-/
UUF- K-Atwtet't ao ts- fun"l '7*,11 u. 1 O

7.t,. ?jtsrx) zoll Ya"il. hqP ,,-W
79, NtHtN6 D.rr t{fPrr tot\ t^ vy l:{r/
'4. Ftio 44n:antD lots 7ur'A' frel-kea LY. twv,l

LJ. It flaru ml Wtrrn ?otr V Vw+ qr-Fd
%. IVbluruu,ral )lArr!,n tu)\q P fiqt c L-7b--
4. fu\rrt fL' 2014 p laba 21- W- h'
tj, tlL^.,-r- lL**, a-d"s ). lrtb ,*{.
q, VIA VfrAJJ 2.prs

I

{arrmn G #
\0, Sur ru, trur , cl Co+t+ D, f5pp1* (b
bt, ilJdqruxr, iottl t' 5'uv tAI4/

3?. ua.r(* Vurut,v zOt t \.tu\- qltu,a
3), Har,h-.' Ir ffi
v1. pas?ciav-t Lot* /4 ila
35' N>fiYA wtv P Vtr- l1 ,fr*,
\6, Nuo-tra,daL-B ZPt q -r | - Nlii,i?

14. It4r,rUro Nurul F brq -(r - )N4
\8. A/ Uru:z_,rr<-tyae{ A.o ti _k* 24
j? ?"*n^o. o.o$ ,tr

il,,tili. ..
,1o Po.lnufl' s0rr rk-

v1-
il

ztt Ntutrolrlt, lotr -L tr,# a
1t TarniiZi tot -f --l (#)
7y fJarntnruoti gdtr

--tt---

.M#
M (lgvt 7a,,; 2ocS €ll 

-
{t{a

4s i't?-u:trs1, 'Lol g- +U 

-

w
7c' WArwu ll,u. 1AW h- (-.- tu,



41 tv-,*,ok^ {,L 1-Oq ?'{'*'t"' Yt,,
1f Uunwyy. h\4 P (r(tt n) k, &-

1A Nurhalra }flh P.ftrl4 ,4N
tD A.ti[n hm u

S1 tLr^^,r \trl r;tt ,,rrla )ua e{%{. w

,lz rurJ^rtarb t L 4L
fY k [hli^n fafr

t
I

t,
i ,trI,

11 hdsl,q fr{,ar,i o /1
W lelna'ulal w. I '#-"
{4 Ft,fLgi Hrlr^lc,u rcrL 2olL -k€h fu-
,gT l*rwUt, >olb @,
'B

Vahvqnwah 1ah zUz @ D

{1 Jitb A' 'fuononu 2os ? 8orr.

(o Yrt\pxrt %1r V, ?,,tL
\'/ Y/ry

6t Nf ttr fLa'nr( Lo t4 *--<L- w/
6L R-rrr.to ?oV\ €ll- /W

Pcmbimbing I

Dr. Laode Ismail Ahmad. M.Th.I.
IttIP: 19780313 200501 I 005

Semete - Gou,a, 29 Mei 2017

Pembimbing II
^tt
fit/-'\

Raficah.S.Si..M.Pd.
IIIIP: 19790721200501 2 003

Mengetahui
Ketua Jurusan Pend. Fisika

Dr. Muhammad Oadda4. S.Si. M.Si
FIIP. 19760802 200501 I m4
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KEPUTUSAN I}EKAN FAIruLTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 1057 TAHUN 2017

TENTANG
PANITIA UJIANIDEWAN MUNAQISY SKRIPSI

Membaca

Menimbang

Mengingat

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH I}AN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR SETELAH :

: Lembaran persetujuan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakurtas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan:
Nama ; A NURJAI\INAH
NIM : 206ffi113046
Judul : Ileskripsi sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

di SMAN se Kota Makassar rJfilayah Selatan
Tertanggal 12 Juni 2al7 yangmenyatakan bahwa skripsi tersebut telah
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke
sidang Munaqasyah.

: a. Bahwa untuk melaksanakan ujian skripsi dalam rangka penyelesaian
studi mahasiswa tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan
Panitia/Dewan Munaqisy;

b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Keputusan ini
dipandang cakap untuk melaksanakan tugas ujian/munaqasyah skripsi
tersebut.

: L Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional;

2. Peraturan Pemerintah i.{omor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Keputusan Presiden R[ Nomor 57 Tafu;rr- 2aa5 @ntang perubahan
IAIN Alauddin Makassar menjadi universitas Islam Negeri (urN)
Alauddin Makassar;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun z0l3 jo. peraturan
Menteri Agama R[ Nomor 85 Tahun 2013 tentang organisasi dan
Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN
Alauddin Makassar;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
432N11996 tentang Kriteria Akreditasi program studi pada
Perguruan Tinggi unfuk Program sarjana;

7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016,
tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

8. Keputusan Reklor UIN Alauddin Makassar Nomor 2o1ATahun 2016
tentang Kalender Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun
Akademik 201612017;

Jum/D/Bin/SK.Muuaqasyah



Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

9. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DPA) BLU Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun Anggaran ZA0
tertanggal 07 Desember 2016.

: Flasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin
Makassar tanggal 06 Mei 2015 tentang pelaksanaan KKN Profesi, ujian
Komprehensif dan ujian/lvlunaqasyah Skripsi Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

KEPUTUS$I DEKAN FAKTILTAS TARBTYAH DA}[
KEGURUAN UIN ALAI]DDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA
UJIAN/ DEWAN MUNAQISY SKRIPSI

Mengangkat Panitia UjianlDewan Munaqisy Skripsi Saudara (i) :
A NURJANNAH, NIM: 20600113046;

Panitia Ujian/Dewan Munaqisy bertugas untuk mempersiapkan dan
melaksanakan uj ian terhadap mahasiswa tersebut;

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU UIN Alauddin Makassar Tahun
Anggaran 2017 tertanggal 07 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruanlkesalahan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan
untuk dilaksanakan dengqp penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
PadaTanggal : 13 Juni2017

fne*an,f

-a'ffa'
l-
{ Dr. H. Nlunammad Amri. Lc.. tt{.AS. y'
Y NIP, lgEor2o 2oo3rz I oor

Tembusan:
l. ReklorlllNAlauddinMakassar;
2. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan;
3. Pertinggal.

Jum/D/Bio/SK.Mrmaqasva}
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LAMPIRAIT: KEPUTUS$I DEKAN FAKULTAS TARBTYAH DAI\I KEGI}RUA}I
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 1057 TAHITN 2017

TENTA}iG

PANITIA UJIAN IDEWAN MUNAQISY SKRIPSI

A.n. Saudara/i A I\IURJA1\INAH, NIM: 206fi)113M6;

Ketua

Sekretaris

Munaqisy I

Munaqisy II

Pembimbing I

Pembimbingll

Pelaksana

: Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.

:Rafiqah, S.Si., M.Pd.

: Nur Khalisah Latuconsina, S.Ag., M.Pd.

: Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si.

: Dr. Laode Ismail Ahma4 M.Th.I.

: Rafiqa[ S.Si., M.Pd.

:Jumrah, S.Ag.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

.f 
nemn, f

Samata-Gowa
13 Juni 2017

-/*116,19730t2A 200312 1 001

Jum/DlBir/SK.Muna$qrBh
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ALATJDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UI\IIVERSmAS rSLAM NEGERT (tirN) ALAUDDTN MAKASSAR

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGUBUAN
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa t Tlp./Faks 04ll-882682, Kodepos 92114

Email: ftk_uinalauddia@yahoo.co.id

Perihal: Permohonan persetujuan waktu pelaksanaan ujian munaqasyah/ujian tuftrp

Dengan hormat, dengan ini saya:
Nama
NIM
Jurusan
Program Pendidikan
IPK sementara
Judul:

*Deskripsi sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika di SMAN se Kota Makassar
Wilayah Selrrtan"

Mengajukan permohonan ufuk diselenggarakan ujian munaqasyah/ujian tutup. Untuk itu
bersarra ini terlampir naskah skripsi.

Samata Gowa, 13 Juni 2017

Pemohon,

AH
0l r3046

Mengetahui

Qaddafr, S.Si., M.Si.

: ANURIANNAH
: 20600113046
: Pendidikan Fisika
: Sarjana (S1)
:3,23 (4651144) IPKs

A IIIRJ,

No Nama Jabatan

Penerimaan naskah
Perset{uan waktu

ujian
Tanda tangan

Haril

Tanggaf

Tanda
tangan

Hadi

Tanggal
Jarr

1.
Nur Khalisah Latuconsina,

S.Ag., M.Pd.
Penguji fi$,r

(

t\

.{tJ
I
(

3 Juli 2017
10.00
s.d.

selesai
1

r4

2
Dr. Muhammad Qaddafl,

s.si., M.si. Penguji
k&"tI

lr Yrd [},i
3 Juli 2017

10.00
s.d.

selesai
,\[2

Dr. H.
200501 t 004
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Slrrinci wano herirrrlrrl' 6(Dpckin<i .fnrana dan Prnca*run f.ahnratnrinttt-^--r-^

Fisika di SMAN Se-Kota Makassar lYilayah Selatan" yang disusun oleh saudari

A.Nurjannah, NiM : 20600ii30,i6, Mahasiswa iurusan Pendi<iikan Fisika pada

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, telah diperiksa dan

dikoreksi secara seksama, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-

syarat iimiah dan <iapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Samata, t2 - 06 -

Pembimbing ii

zfrt77

NIP. 19790721200501 2 003

Pembimbing i

NIP. 19780313 200s01 I 005

Mengetahui,



ft"
Putih untuk Mahasiswa
Merah untuk Arsip
Biru untuk Akademik
Kuning untuk Jurusan

HasilUjian
(Lingkari salah satunya
Yang sesuai)

:p., Lulus tanpa perbaikan
(fl tutus dengan perbaikan
c. Belum lulus dengan perbaikan tanpa ujian ulang
d. Belum lulus, perbaikan dan ujian ulang

tX^slz

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
(MUNAQASYAFT) MAHASI SWA FAKU LTAS TARBI YAH

DAN KEGURUAN U]N ALAUDDIN MAKASSAR

il

III
Keterangan Perbaikan :

Ketetangan Surat Pernyataan : Lingkari poin c dan d. Pada poin a dan b dilingkari salah satu atau
keduanya sesuai kriteria kelulusan tersebut diatas (kotak ll). Yang dilingkari, dlbacakan oleh Mahasiswa.

v

Alamat daerah asal

Kode pos
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KEMENTERIAN AGAMA RI
UNTYERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKUL'TAS TARBTYAH DAIY KEGURUAI{
JURUS$T PEI\IDIDIKAN FISIKA

Jl. Sultan Alauddin No. 36 Smnata * Gowa

SURAT KETERANGAI{ PENERBITAN ARTIKEL

No.9-\ JPrdh 12017

Redaksi Jurnal Pendidikan Fisika (JPD telah menerimaartikel,

Judul

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Deskripsi Sarana dan Prasarana Laboratorium Fisika

A. Nurjannah

Dr. Laode Ismail Ahmad, M. Th. I.

Rafiqah, S. Si., M. Pd.

Menyatakan bahwa naskah tersebut telah diterima.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Pengambilan ljazah

Makassar, Ll .,. Agv:.t{.,. .2017

S.Pd., M.P.Fis

DewanRedaksi.



KEMENTERIAN AGAMA
IINTVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGTIRUAN
JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA

Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata-Gowa Telp. : (0411) 882682

Nomor : 045/P.FIS{[U2AU
Hal : Permohonan Pendfrpan Penguji KomprehensiJ

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar
Di
Samata-Gowa

Assalamu Alailatm VTr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama
NIM
Semester
TPK

Prodi

: ANURIANNAH
: 20600113046
: VIII (Delapan)
: 3.46
: Pendidikan Fisika

akan menempuh Ujian Komprehensif, dan selanjutnya kami mengajukan permohon}
penetapan penguji komprehensif mahasiswa tersebut kepada Bapak sebagai berikut:

NO NAMA PENGUJI MATERI UJIAN

I Prof. Dr. H. Syarifuddin Ondene, M.As. Dirasah Islamiyah

2. Dr. H. Syahruddin Usman, M.Pd. Ilmu Pendidikan Islam
aJ. Dr. Muhammad Qaddafi, S.Si., M.Si. Met. Penmiaran Fisika

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alailam Wr. Wb.

Samata, 2l Februafi2}L7
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR :325 TAHUN 2017
TENTANG

DEWAN PENGUJI UJIAN KOiiPREHENSIF MAHASISWA

itlamboco

iilenlmbong

Iltengingot

iilenetopkon

KETUA

SEKRETARIS

Perlomo

Keduo

Kellgo

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Surot Keterongon Ketuo Juruson Pendidikon Fisiko, Fokultos Torbiyoh don Keguruon UIN

Alouddin Mokosor, menyotokon bohwo Mqhosiswo (i) o.n. A NURJANNAH, NIM
20600ll3046,leloh loyok mengikuiiUjion Akhir Progrom Studi{Komprehensif).

o. Untuk meloksonokon Ujion Komprehensif tersebut di otos dipondong perlu
menetopkon Dewon Penguji;

b. Mereko yong nomonyo tersebut dolom Keputuson ini dipondong cokop
meloksonokon ujion tersebul.

l. Undong-Undong Rl Nomor 20 Tohun 2003 tentong Sislem Pendidikon Nosionol;
2. Peroturon Pemerinioh Rl Nomor 17 Tohun 2010 tentong Pengeloloon don

Penyelenggoroon Pendidikon;
3. Peroturon Presiden Rl Nomor 57 Tohun 2005 tentong Perubohon Slotus lAlN

Alquddin Mokossor menjodi UIN Alouddin Mokossor;
4. Perqturon Menleri Agomo Rl Nomor 20 Tohun 2014 tentong Stotuto UIN Alouddin

Mokosso[

5. Peroluron Menleri Agomo Rl Nomor 25 Tohun 2013 jo. Peroluron Menleri Agomo Rl

Nomor35 Tohun 2013 ienlong Orgonisosidon Toto Kerjo UIN Alouddin Mokossor;
6. Kepuluson Rektor UIN Alouddin Mokqssor Nomor 200 Tohun 2016 tentong

Pedomon Edukqsi UIN Alouddin Mokosso[
7. Keputuson Rekior UIN Alouddin Mokossor Nomor 250.A Tohun 20'15 tentong

Kolender Akodemik UIN Alouddin Mokossor Tohun Akqdemik ZAI 6lnt7 .

MEMrtUtao*
KEPUTUSAN DEKAN TAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ATAUDDIN 

'I'IAKASSARTENIANG DEWAN PENGUJI UJIAN KO'I,IPREHENSIF iiAHASISWA

Dr. H.ltluhommod Qoddofr, S.Sl., i,l.Sl.
Rofiqoh, S.Sl.,l,l.Pd.

Mengongkoi Dewqn Penguji tersebul dioios dengon tugos sebogoi berikut:

Dewon Penguji bertugos untuk mempersiopkon don meloksqnokon Ujion Komprehensif
sesuoi dengon kelentuon don peroturon yong berloku.

Segolo bioyo yong iimbul okibqi dikeluorkonnyo Keputuson ini dibebonkon kepodo
onggorqn belonjo DIPA BLU UIN Alquddin Mqkossor Tohun Anggoron 2017, tertonggol
07 Desember20l6.

Kepuluson inidisompoikon kepodo mosing-mosing yong bersongkuton untuk diketohui
don diloksonokon dengon penuh tonggung jowob, serto bilo odo kekeliruon okon
diperboiki seperlunyo.

Ditetopkon di : Somolo-Gowq
Podo tonggol : 2l Februori 2017

f 
o"t"n,f

- 

/,}ltt^ t

NO. NAMA PENGUJI MAIA UJIAN KOiAPONEN

I Prof. Dr. H. Syorifuddin Ondeng, M.Ag. Dirosoh lslomiyoh MKDU
2 Dr. H. Syohruddin Usmon, M.Pd. llmu Pendidikon lslom MKDK
3 Dr. Muhqmmod Qoddqfi, S.Si. M.Si. Metodologi Pengojoron Fisiko MKK
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