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RINGKASAN 

BlMBlNGAN DAN PENYULUHAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT 
I 

LABORATORIUM IPA TERHADAP GURU-GURU MADRASAH TSANAWIYAH 

NEGERI GUNUNG PANGILUN KODYA PADANG 

Saidir Ahmad, Asrul, Nailil Husna, Aziz Dt. Bungsu NG, Sudirman 

Guru merupakan komponen utama dalam pelaksaan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung dengan baik 

dan lancar maka guru harus memiliki kemampuan yang memadai baik dalam 

aspek kognitif maupun psikomotornya, disamping beberapa ha1 yang tercakup 

dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam pengajaran IPA 

konsep-konsep IPA dipahami melalui pengamatan yang dilaksanakan di 

laboratoriurn, untuk it; perlu adanya keterampilan dalam menggunakan alat-alat 

laboratorium IPA sehingga konsep-konsep dan prinsip-prinsip IPA dapat dengan 

mudah dipahami dan dimengerti. Oleh sebab itu yang menjadi sasaran dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah guru-guru bidang studi IPA MTsN 

Gunung Pangilun Kodya Padang serta melibatkan guru-guru bidang studi IPA 

MTs Swasta yang ada disekitarnya seperti MTs PGAI, MTs Aisyiah, Pondok 

Pesantren Thawalib, dan Pondok Pesantren Putri Khaira Ummah 

Sesuai dengan tuntutan kurikulum bahwa titik berat pengajaran IPA berorientasi 

pada pendekatan proses. Agar pendekatan proses dapat berlangsung maka 

setiap guru bidang studi IPA mesti mempunyai bekal kemampuan yang memadai, 

terutama menyangkut kemampuan guru berupa keterampilan dalam 

menggunakan alat-alat laboratorium IPA sehingga konsep-konsep dan prinsip- 

prinsip IPA dapat lebih dipahami melalui interaksi di Laboratoricim. Kenyataan 

yang ada di lapangan saat ini bahwa masih banyak ditemukan Itendala-kendala 

oleh guru-guru bidang studi IPA dalam menggunakan alat-alat laboratorium IPA. 

Proses belajar mengajar IPA belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai 



IPA belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan yang dituntut oleh 

kurikulum. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kemampuan guru dalam 

menggunakan alat-alat laboratoriurn IPA yang menurijang pemahaman konsep- 

konsep 1 PA. 

Dari fenomena yang berkembang saat ini maka dirasa perlu adanya bantuan 

berupa pengabdian kepada masyarakat terhadap guru-guru bidang studi IPA di 

Madrasah Tsanawiyah pada khususnya yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan guru bidang studi IPA dalam menggunakan alat-alat 

laboratorium IPA, dan dapat mengajarkannya kepada siswa sehingga proses 

belajar mengaJar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kegiatan ini diharapkan akan bermanfaat sehingga PBM IPA 

dapat berjalan lebih baik dan mengalami peningkatan yang berarti, ha1 itu 

tercermin dari pe~iirigkata~i hasil belajar siswa. Manfaat langsu~ig yang dapat 

diperoleh oleh guru-guru bidang studl IPA antara lain: 

1. Guru-guru bidang studi IPA Madrasah Tsanawiyah memiliki kemampuan dan 

keteramgilan dalam menggunakan alat-alat laboratorium IPA sesuai dengan 

yang ter-muat di dalam GBPP IPA. 

2. Menambah wawasan dan mer~gembangkan sikap ilmiah guru-guru bidang studi 

IPA, sehingga membetituk tenaga pendidik yang profesional dan kompeten. 

3. Membina dan meningkatkan kerja sama antar sesama guru maupun sesama 

tenaga pengajar FPMl PA lKl P Padang 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa bimbingan dan penyuluhan 

yang dilaksanakan dengan materi menyangkut penggunaan alat-alat laboratorium 

IPA yang ada dl Madrasah Tsanawiyah. Metoda yang digunakan berupa ceramah, 

demonstrasi, eksperimen dan diskusi. Kegiatan dilaksanakan selarna empat hari, 

mulai dari tanggal 21 Desember 1996 samapi dengan 23 Desember 1996 

bertempat di MTsN Gunung Pangilun Kodya Padang. 



Pelaksaan kegiatan herjalan dengan !arlcar yang diilwti ole11 25 orang peserl 

yang terdiri dari 20 orang dari Mts Negeri dan 5 orang dari Mts Swasta. Dala: 

pelaksariaarl terlihat besarnya a nimo darl kegairahan peserta untuk dap; 

rnemanfaatkar~ kesempatan yang ada, dari hasil~~ya cukup rn~nggernbit-akan. Par 

peserta merasa puas dar? rnerasa benar-benar mendapat tambahan pengetal~ua 

keterarnpilan dan wawasari terhadap IPA. Hal i r l i  tel-ur~gkap melalui tanya jaw; 

langsul~g antara instruktur clan peserta. 

Dari kegiatan Bimbingar~ dan Penyululian penggunaan alat-alat laboratorium IF  

para peserta telah ditambah bekalnya dalam ha! pengetahuan clan keterarnpil; 

dalam penggunaan alat-alat laboratorium yang akan dnpat diterapkan clala 

menunja~ig keiancarari proses balajar mengajar IFF? sd~ir~yga ko t~s~ lp -ko~ i~up  d; 

prisnip-prinsip IPA dapat lebih dihayati dan dirnerigerti yang pada gilirannya ha 

belajar IPA siswa akan dapat diti~~gl{atkat~. Derlgan ketcrbatasan waktu ya! 

tersedia belurn semua alat-alat label-aturium IPA dapat. cliset merljatfi hegiat; 

eksperimen ur~tuk memahami konsep flsis, aleh sebab i'ru masih rlipcrlukar~ tin4 

lanjut berikutnya dalam upaya n-reningkatkan mutu pendidihan IPk. Semoga usah 

usaha ini dapat dijadikan titil: tnlak untul( til~dal(~n-tindal<ai~ perbaikan berikut~~g: 

Beherapa ha1 yang clapat disaral-tkan antarn lait>: 

1. Guru-guru bidar~g studi IPA bersedia meluarlgltan waktu darl metntser-ilt 

perhatian yang serius terhadap pe~itingr~ya kegiatan Inbnratorit~m IPA dal: 

upaya meninglratkai~ pr?niahainari lio~lsep-korisep I p i - r i p - r i p  If 

kepada siswa. 

2. Guru-guru bidang studi IPA rne1nt3cr-ariil:an rfiri d s n  r:~cmilil:i rnotivasi unl 

niengnptin~umkan penggunaan atat-alat laboratoriurr: IPFi dalanl sctiap pros 

belajar rnengajar IPA schingga ter-l:~i~ia sil:ap ilrniah sisw;~. 

3. Guru-guru bidang studi IP.4 peka terhadap peri<en'lhar;gan ilmu pengetahu 

dati teknologi JIPTEK) dan membulta dir-i untul: mau herpa~tisipasi pa 

kegiatan-kegiatan yang ada kaitznnya dengan penitigltntarl kcmarnpuan 1P.4. 





Pergu ruan  T i  n g g i  sebaga i  1  embaga i i m i  ah d i  t un l -u t  me1 ak-  

sanakan m. i s i  T r i  darmanya, y a i t u  p c n d i d i  kan  dan p e n g a j a r a n ,  

p e n e l  i t  i an dan pengabd i  ai? kepada masyaraka,L. Ha l  t e r s e b u t  

dapa t  p u l a  mengandung a r t i  b a h w a  b e r p e r a n n y a  s u a t u  p e r g u r u a n  

t i n g g i  t e r s e b u t  dapa't d i u ' l t u r  a-tau t e r c e r m i i ~  d a r i  p e l  alcsanaan 

T r i  darrna i t u .  Pengahai  an kepada masya raka t  p2da d a s a r n y a  

menggambarkan adanya i n t  e r a k s  i yang d -i 1 akulcan 01 eh i n s t  i - 

t u s i  dengan 1 i ngkungannya yang d i  dukung o l  eh unsu r -unsu r  

penun j a n g  yang t e r k a i t  . Dengan demi l t i  an m i s i  pengabd ian  d a r i  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Anallsls SRuasl 

Di dalam Garisgaris Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 di 

amanatkan bahwa sasaran umum Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua 

adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju 

dan mandiri serta rnendorong terjadiny percepatan proses pernbangunan di 

segala aspek kkhidupan bangsa, guna tetwujudnya Tujuan Nasional. Tujuan 

Negara yang telah ditetapkan dalam pernbukaan UUD 1945 itu antara lain 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Arnanat 

tersebut sepenuhnya diemban oleh seluruh bangsa Indonesia, namun yang paling 

terkait tentulah sektor pendidikan. 

Pemerintah telah rnemperlihatkan wujud nyata usaha-usaha ke arah itu 

melalui beberapa keputusan yang dilaksanakan, seperti telah dicanangkan nya 

Program Wajb Belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar. Diharapkan di negara 

kita tidak ditemukan lagi anak-anak usia sekolah yang buta aksara. Bahkan 

semenjak tarlggal 2 Mei 1943 yang lalu Preside11 telah mencanangkan Program 

Wajib Belajar Pendidiksn Dasar 9 tahun dengan harapan bahwa anak-anak 

Indonesia minimal pendidikan formalriya sampai gada sekola h lanjutan gertama 

( SLTP). 



Untuk mengantlsipasi dan mewujudkan harapan tersebut tentu membutuhkan 

kerja keras dan sumbangsih para guru. Guru ditantang untuk memiliki kemampuan 

dan potensi yang memadai. Apalagi terhadap guru-guru bidang studi ilmu 

Pengetahuan Alam ( I  PA), tuntutan itu sangat dirasakan sekali, sesuai dengan 

gesatnya laju perkembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa 

ini. 

Guru-guru IPA dituntut tidak hanya berkornpetensi dalam mengajarkan 

konsep-konsep IPA saja, narnun lebih daripada itu guru-guru IPA juga dituntut 

untuk mampu menggunakan alat-alat Laboratorium IPA, sehingga proses belajar 

mengajar dapat berjalan Iancar dan mencapai sasaran yang dituju. 

Kenyataan yang ditemui dl la pangan bahwa masih dirasakan adanya 

kesulttan yang dialami guru-guru bidang studi I PA dalam penggunaan alat-alat 

Laboratorium IPA tersebut. Walau pemerintah telah mengadakan dan 

rnendistribusikan alat-alat Laboratorium, namun satu ha1 yang ironis yang masih 

terdengar bahwa masih ada sekolah-sekolah yang telah mendapatkan bantuan 

peralatan Laboratorium tetapi belurn menjamah alat-alat Laboratarium tersebut. 

Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan keteramgilan 

gurwguru dalam menggur~akan peralatan laboratorium tersebut. 

Madrasah Tsanawiya h meruga kan sekolah lanjutan pertama yang berciri 

khas kemampuan agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, 

ikut menunjang program pemerintah dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 

9 tahun. Kurikulum pengajaran llmu Pengetahuan Alam di Madrasah Tsanawiyah 



disamakan dengan Iturikulum pengajaran IPA di SMP. Mata Pelajaran IPA di 

Madrasah Tsanawiyah mencakup bahan kajian tentang Biologi darl Fisika. 

Dalam rangka mengaktifkan peranan Madrasah Tsanawjah terhadap 

pencapaian program yang Qelah digariskan oleh pemerintah , maka kepada 

Madrasah Tsanawiyah telah diberikan bantuan berupa alat-alat Laboratorium IPA. 

Bantuan alat-alat Laboratorium IPA jtu diberikan oleh Bank Pembangunan Asia 

(ADB). Namun sampai saat i~ii alat-alat laboratorium IPA itu belum digunakan oleh 

guru-guru !PA Madrasah Tsanawiayah Negeri Gunung Pangitun Kodya Padang 

dalam proses belajar mengajar. 

~erdasarkan kenyataan itulah Jurusan Pendidiltan Fisika dan Pendidikan 

Biatagi FPMlPA IKIP Padang merasa terpanggil untuk ikut serta membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru-guru hidang studi !PA Madrasah 

Tsanawiyah dalam periggunaan alat-alat taboratorium IPA dalam bentuk 

pengabdiar~ kegada masyarakat. Sekaligus mengisi kegiatan kerjasama antara 

lKlP Padang dan Kantor Wilayah Departemen Agarna Sumatera Barat yang telah 

disepakati pada tanggal 26 Juli 1994 yang lalu, dengan nomor : 

Dalam kegiatan per~gabdian kepada masyarakat Jurusan Pendidikan Fisika 

dan Pendidikan Biologi akan ikut berpartisipasi aktif. Salama ini memang belum 

pernah ada kegiatan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan dalam penggurlaan 

alat-alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah. Semoga kegiatan tersebut 

memang dirasakan marlfaatrlya oleh guru-guru bidang studi IPA di Madrasah 



IPA di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Pangilun Kodya Padang. Hal inilah 

yang mendorong Jurusan Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi FPMIPA IKlP 

Padang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan penggunaan alat-alat 

laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah dengan judul kegiatan : Bimbingan 

dan Penyuluhan Penggunaan Alat-alat Laboratonurn IPA terhadap guruguru 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Pangilun Kodya Padang. 

B. Perumusan Masalah 

Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana, telah 

dilakukan observasi singkat ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Gunung Pangilun 

Kodya Padang. Dari pengamatan terlihat bahwa di MTsN Gunung Pangilun 

Kodya Padang memang telah tersedia peralatan laboratorium IPA meliputi bidang 

kajian Biologi dan Fisika. Dalam proses belajar mengajar IPA guru-guru MTsN 

Gunung Pangilun Kodya Padang masih mengalami kesulitan dalam 

menggunakan alat laboratorium tersebut, ha1 ini kemungkinan disebabkan oleh 

kurangnya kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan peralatan 

laboratorium IPA . 

Untuk menanggulangi keadaan tersebut pimpinan MTsN Gunung Pangilun 

Kodya Padang telah mengupayakan bantuan untuk melatih guru-guru bidang 

studi IPA dalam penggunaan alat-alat laboratorium IPA . Upaya ini telah 

direalisasikan berupa pembicaraan lisan pimpinan MTsN Gunung Pangilun Kodya 

Padang dengan salah seorang tenaga pengajar FPMIPA, dan selanjutnya akan 

disusul dengan permintaan tertulis. Diharapkan kesulitan itu dapat dia'tasi, 



sehingga guru-guru memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan 

alat -alat laboratorium IPA dan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Dari pengamatan dan hasil pembicaraan dapat dirurnuskan bahwa masih 

ditemukan kesulitan oleh guru-guru bidang studi IPA MTsN Gunung Pangilun 

Kodya Padang dalam menggunakan alat-alat laboratorium IPA untuk menunjang 

kelancaran proses belajar mengajar. 

C. Tinjauan Pustaka 

Bila disimak tentang perkembangan llmu Pengetahuan Alam (IPA), dimana 

IPA lahir dan berkembang dari rasa ingin tahu manusia tentang fenomena atau 

gejala alam yang ada. Bertolak dari rasa keingintahuan itu muncul pula 

keinginan-keinginan untuk menyelidiki gejala-gejala alam tersebut, sehingga 

dalam penyelidikan itu diperoleh suatu gambaran yang merupakan jawaban 

tentang masalah yang dihadapi, baik itu berbentuk konsep,prinsip, hukum atau 

teori-teori tentang llmu Pengetahuan Alam. Langkah-langkah yang diternpuh 

merupakan suatu proses yang dikenal sebagai proses ilmiah. Proses ilmiah ini 

diimplikasikan dalam pengajaran IPA , sesuai dengan yang dituntut oleh 

kurikulum Pengajaran IPA 1994, dimana Pengajaran IPA dilakukan dengan 

menggunakan Pendekatan Proses yang menuntut keaktifan siswa sepenuhnya. 

Pelaksanaan pendekan proses dimungkinkan melalui kegiatan Laboratorium 

atau penggunaan alat-alat laboratorium dalam pengajaran IPA. Dengan 

menggunakan alat-alat laboratorium IPA diharapkan siswa dapat 



mengungkapkan fenomena-fenomena alam melalui percobaan-percobaan 

sederhana sesuai dengan peralatan yang tersedia. Dengan menggunakan sendiri 

alat-alat laboratorium IPA siswa akan merasakan belajar menjadi lebih baik dan 

lebih berguna. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harry N. Rivlin yang 

diterjemahkan Prof.DR. lmaduddin lsmail dan Prof. DR. Zakiah Darajad (1980. 

h71) 

Supaya belajar lebih baik dan lebih berguna ada empat 
prinsip pendidikan yang harus ditetapkan : 

1. apabila siswa siap untuk belajar secara mental dan fisik 
2. apabila cukup minat pada siswa untuk belajar 
3. apabila dilakukannya sesuatu yang akan dipelajarinya 
4. apabila ia ikut aktif dalam pengalaman belajar. 

Dari kutipan di atas pada point 3 dan 4 jelaslah bahwa dengan aktifnya siswa 

dalam menggunakan alat-alat laboratorium dalam pengajaran IPA akan 

memberikan pengalaman belajar pada siswa, sehingga konsep, prinsip, hukum, 

serta teori-teori tentang IPA lebih mudah dipahami. 

Pendapat lain tentang belajar IPA (Sain) dikemukakan oleh Rober Bacon 

(1960) bahwa : Learning Science is observer . Pengajaran IPA adalah melalui 

pengamatan atau observasi. Disamping itu C.W Blayder (1 962) mengemukakan 

bahwa : pencapaian pengajaran IPA dapat ditempuh dengan kombinasi dan 

modifikasi dari kegiatan laboratorium , demonstrasi dan juga diskusi. 

Dari pendapat-pendapat di atas jelaslah betapa pentingnya peranan 

penggunaan alat-alat laboratorium IPA terhadap pembelajaran siswa. Siswa juga 

diharapkan mampu menganalisa hasil-hasil pengamatan dari percobaan yang 

telah dilakukan. Hal itu semua hanya akan terwujud dan dapat terlaksana jika 



guru sebagai fasilitator dan moderator dalam proses belajar mengajar mempunyai 

kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan alat-alat laboratorium IPA. 

Kemampuan dan keterampilan tersebut dapat diberikannya kepada siswa. 

Dengan demikian siswa akan dapat memperoleh produk IPA dalam bentuk 

konsep, prinsip, hukum dan teori tentang IPA melalui pemahaman prosesnya. 



BAB TI 

TUJUAN DAN MANFAAT 

a. Tujuan 

Kegiatan pengabdian kegada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dari keterampilan guru MTsN Gunung Pangilun Kodya Padang dalam 

menggunakan alat-alat laboratorlum IPA, dan dapat mengajarkannya kepada 

siswa sehingga proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan lebil~ balk 

dan lancar. 

B. Manfaat Keglatan 

Setelah pelaksanaan kegiatan penga bdian kepada masyarakat diharapkan a kan 

bermanfaat. Proses belajar mengajar !PA dapat berialan lebih baik dan mengalami 

peningkatan yang berarti, ha) itu tercerrnin dari peningkatan hasil belajar siswa. 

Mallfaat langsung yang dapat diperoleh oleh guru-guru IPA antara lain : 

1. Guru-guru bidang studi IPA MTsN Gunung Pangilun Kodya Padang 

mernliliki kemampuar~ dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat 

laboratorium IPA sesuai dengart GBPP IPA yang telah ditetapkan. 

2. Menambah wawasan dan mengembangkan sikap ilmiah guru-guru bidang studi 

\PA MTsN Gunung Pangilun Kodya Padang sehingga membentuk' tenaga 

pendidik yang kornpeten . 



3. Membina dan rneningkatkan kerjasama antar sesama guru maupun dengar 

terlaga pengajar FPMIPA !KIP Padang . 



BAB 111 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah yang dihadapi guru-guru 

bidang studi IPA di Madrasah Tsanawiyah Kodya Padang dalam penggunaan 

alat-alat laboratorium IPA, perlu dipikirkan solusi atau penyelesaiannya. Dalam 

ha1 ini yang perlu dipertimbangkan adalah kegiatan apa yang paling tepat dan 

praktis dilakukan, dan dengan metoda atau cara apa kegiatan tersebut 

diwujudkan. 

Berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan bantuan yang paling efektif dan praktis 

dilakukan adalah dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan dalam penggunaan 

alat-alat laboratorium IPA. Para guru dibimbing dan dilatih langsung 

menggunakan alat-alat laboratorium IPA sesuai dengan peralatan yang tersedia, 

di bawah bimbingan para tenaga pembimbing. Setelah terlebih dahulu diberikan 

penjelasan serta uraian tentang konsep-konsep IPA yang terkait dengan kegiatan 

laboratorium yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

konsepsi dan kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan baik dan benar. 

Adapun metoda kegiatan yang dilakukan berupa ceramah menyangkut 

uraian tentang konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan eksperimen atau 

penggunaan alat-alat laboratorium yang dapat menunjang pemahaman dan 

pengertian tentang konsep-konsep IPA yang dimaksud. Setelah konsep-konsep 
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IPA dipahami dan dimengerti dilanjutkan dengan kegiatan mencoba 

menggunakan alat-alat laboratorium IPA sehingga konsep-konsep IPA tersebut 

menjadi lebih kongkrit dan tidak abstrak lagi. 

Seiring dengan itu juga dilakukan diskusi baik secara kelompok maupun 

secara klasikal, untuk metnbicarakan dan membahas serta mencarikan 

penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi guru bidang studi IPA 

dalam menggunakan alat ataupun materi penunjang yang berhubungan dengan 

materi ajar IPA yang diperlukan, sehingga guru-guru bidang studi IPA menguasai 

konsep-konsep IPA dengan benar dan baik dan dapat menggunakan alat-alat 

laboratorium IPA untuk menunjang pengertian dan pemahaman terhadap konsep- 

konsep IPA. 



PELAKSANRAN KEGIATAN 

A. Realisas1 Pemecahan Wlasalah 

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan dapat dikemukakan 

beberapa ha1 antara lain : 

1. Agar Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang telah dicanangkan 

pemerintah dapat berjalan derlgan baik, dan ha1 ini telah diantisipasi dengan 

penyamaan materi ajar IPA untuk SLTP dan untuk Madrasah Tsanawiyah yang 

bernaung di bawah Depertemen Agama, rnaka rnemang dlrasa perlu adanya 

bantuan terhadap guru-guru Bidang Studi I PA di Madrasah Tsanawiya h ini. 

Apalagi setelah diadakan pengecekan terhadap Iatar belakang pendidikan 

guru-guru yang mengajar-kan bidang studi IPA tidak sesuai dengan 

sebagaimana mestinva, maka kegiatan pengabdian masyarakat berupa 

bimbingan penyuluhan dan penggunaan alat-alat laboratorium IPA sangat perlu 

dilaksanakan. 

2. Walaupun inti kegiatan berupa bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan 

alat-alat laboratorium IPA, narnun secara implisit dari kegiatan itu terkandung 

joga kegiatan pemberian penjelasan tentang konsep-konsep IPA yang 

berkaitan dengan genggunaan alat-alat taboratorium I PA yang dilaksanakan, 

sehingga para guru bidang studi IPA paham tentang konsep-konsep IPA dan 



juga terampil dalam menggunakan alat-alat laboratorium IFA yang dapat lebih 

meningkatkan pemahaman dan membuat konsep-konsep IPA itu rnet~jadi lebih 

kangkrit dan realis. 

3. Tujuan utarna dari usaha-usaha ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan 

kemamguan siswa. Namun karena guru bidang studi IPA rnerupakan ujung 

tombak kegiatan belajar mengajar di sekolah yang berkaitan langsung dengar 

siswa, maka aka11 lebih efektif dan praktis bila kegiatan pengabdian in 

dilakukan terhadapguru-guru bidang studi \PA di Madrasah Tsanawiyah. 

Berdasarkan hal-ha1 di atas, maka dalam kegiatan pengabdian ini, arah keglatar 

tertuju kepada guru-guru bidang studi I PA Madrasa h Tsanawiyah Negeri ataupur 

Swasta. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat-alai 

laboratorium IPA ini dapat ditularkan guru kepada siswa-siswanya sehingg; 

kegiatan belajar mengajar IPA berjalan dengan lancar. 

B. Khalayak Sasaran 

Sesuai juga dengan apa yang telah diungkapkar~ sebelumnya bahw 

sasaran dari kegiatan pengabdial1 ini adalah guru-guru bidang studi IPA pad: 

Madrasah Tsanawiyah baik Negeri maupun .Swash yang ada di Kodya Padang 

Ada beberapa Tsanawryah Negeri yaitu terdiri dari MTsN Gunung Pangilun, MTsP 

Parak Lawas, MTsN Durian Tan~ng, MTsN Kurariji, RllTsN Limau Manis, MTsF 

Koto Tangah dengan jumlah 20 orang, sedatlgkarl Wladrasah Tsanawiyah Swast; 



terdiri dari MTs PGAI, MTs Aisyiah, Pondok Pesantren Thawalib dan Pondok 

Pesantren Khaira Urnmah dengan jurnlah peserta 5 orang. 

1. Lohasi Kegiatan 

Kegiatarl Pengabdiarl Kepada Masyarakat ini dilakukan di lokasi h4TsN 

Gunung Pangilun Padang, dengan pertimbangan MTsN Gunung Pangilun berada di 

kota Padang sehingga lokasi tersebut mudah dijangkau oleh setiap peserta dari 

MTs-MTs Iainnya. Disamping itu MTsN Gunuttg Pangilun merupakan salah satu 

Madrasah TsanaMyah set~ter untuk Sumatera Barat disarnping h4TsN Bukittinggi 

dan MTsN Pariaman. Dengan kondisi sebagai MTs senter maka pendistribusian 

alat-alat laboratorium IPA untuk MTsN Gunung Pangilun lebih banyak jumlah tiap 

setnya dan lebih tengkap dibandhghan dengat1 MTs lainnya. 

2. Jadwal Kegiatan 

Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dar~ lancar maka perlu disusun 

jadrval kegiatan yang dapat rnemberi petunjuk dan arah terfiadap palaksanaan 

kegiatan. Dalam menyusun jadwal ada bebera pa ta hapjlangkahlangka h yang 

dilakukan antara lain mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

penyusunan laporan akhir. 

a) Tahap perslapan: Melakukan persiapan yang diperlukan dalarn kegiatan 

penga bdian dengal'l menyusun program-program kegiat an yang a kan dilakukan 



mulai dari mengidentifikasi masalah, mengelompokkan nama-nama alat-alat 

laboratorium IPA yang dimiliki oleh laboratorium IPA PdTs sesual dengar1 

bidang ilmu Fisika dan Biologi, lalu mensetnya menjadi perangkat-perangkat 

kegiatan laboratoriurn yang dapat mengungkapkan bermacam-macam konsep 

IPA yang ada. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juli 1996 sampai 

dengan 21 September 19% bedernpat di Karnpus FPMIPA \KIP Padang. 

b) Tahap Pelaksanaan : Setelah persia.pa11 dilaksanakan maka utituk pelaksaan 

kegiata~i memang agak mempunyai jarak waMu yang cukup parijang. Ada 

beberapa kendala clan rnasalah yarig djtemukan dalarn ha1 genetapan jadwal 

pelaksanaah kegiatan yang tepat, antara lain: 

w Kesulitan dalam ha1 rnencocokkan waktu kescdiaan antara pelaksana 

(dosen) dengan para peserta. Hal ini disebabkan karet~a kegiatan 

perkuliahan dan waktu sekolah di MTs sedang berlangsung, sellingga guru 

bidang studi lPA dan doset1 pelaksatia pengabdian sulit untuk 

meninggalkan kegiatan belajar mengajarnya. 

Kesulitan dalam ha1 Itomunikasi, karena katika diadakan kunjungan ke 

tempat lakasi Kepala MTs sedang ke luar kota sehingga kegiatan terundur 

cukup lama. 

Adanya dosen pelaksana yang pergi mengikuti kegiatan seminar r~asional 

ke Bandung. 

Akhirnya dengan berbagai rii-ltangan dan hambatan yang dlte~nui maka didapat 

kesepakatan bahwa kegiatan pengabdiaci dilaksanakat~ pada hari Sabtu 



tanggal 21 Desember 1996 sampai dengan Seiasa 24 Desember 1996 yang 

bertempat dl MTsN Gunung Pangllun Padang. 

c) Tahap Evaluasl: Untuk mengatahui sejauh maria kegiatan tersebut 

mempunyai arti dar~ riilai tarnbah bag! para guru-guru bidang studi IPA MTs 

dilakukan evaluasi berupa gertariyaan lisan dan mencobakan sendirilkelompok 

pernakaian atau penggunaan alat-alat Iaboratorium {PA. Hal ini dilakukan 

diakhir waktu pelaksanaari kegiatan di tempat yang sama. 

d) Tahap Penyusunan Laporan Akkir: Tahap ini juga mengalami penundaan 

waMu karena beberapa ha1 antara lain: 

Bertepatan dengan ujiacl akhir perkuliahan semester Juli-Desember 1996 

sehingga dosen-dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini hams 

juga menyelesaikan tugas dar~ kewajibannya dalam memberikat'l nilai 

terhadap mahasiswa-mahasiswa yang dikuliahinya. 

Bertepatari dengan umat Islam me!lyambut kehadiran bulan suci 

Ramadhan dari Syawal. 

Berdasarkan uraiarl di atas maka dapat disusun rancangan dan jacb~al k e ~ i ~ t a n  

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 



Tabel Rancangan dan Jadwal Kegiatan Pengabdian 

3. Macam-Macam Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini 

dapat digolongkan atas kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan 

penyuluhan diberikan dalam bentuk ceramah dan diskusi tentang konsep dan 

prinsip IPA yang akan dibuktikan (diverifikasi) dengan menggunakan alat-alat 

Laboratorium IPA. Materi yang diberikan dalam kegiatan penyuiuhan tersebut 

meliputi: 

a) Pengelompokan alat-alat berdasarkan bidang ilmu yaitu IPA Fisika dan 

Biologi. 

b) Penjelasan nama alat-alat laboratoriun IPA satu persatu (item per item) 

Tempat 

- 

Kampus FPMIPA 

[KIP Padang 

MTsN Gn. Pangilun. 

MTsN Gn. Pangilun. 

Kampus FPMlPA 

IKlP Padang 

dan mengelompokkan alat-alat tersebut 

masing. 

944 k 197 

Waktu 

-- 

22-7-1 996 sampai 

21 -9-1 996 

21 s/d 24 -12-1996 

24-12-1996 

25-1 2-1 996 sld 

10-1 -1 997 

No 

I .  

2. 

3. 

4. 

Bentuk Kegiatan 

Persiapan 

Pelaksanaan 

Evaluasi 

Penyusunan Laporan Akhir 



c) Penjelasari tentang kegunaan masing-masing alat-alat laboratoriurn IPA 

tersebut. 

d) Penjelasan tentang konsep-katisep dar, prinsip-prinsip serta teori-teori IPA 

yang dapat diungkapkan atail ditarar~gkari der?gan menggunakan alat-alat 

laboratori~~m I PA. tersebut. 

e) Penjelasatl tentang cara-cara menset atau rnenyusun alat-alat laboratorium 

IPA sehingga membentuk suatu komtrrinasi yang merupakan suatu peralatan 

untuk mela kukan percobaan atau ekseperimen I PA yang dapat menjelaskan 

beherapa kor~sep IPA yang ada. 

fj Penjelasan tentang proses kerja dalam penggunaan alat-alat lahoratorium 

IPA tersebut. 

g) Penjelasan tentang pera\rvatan, reparasi ringan, dari cara penyimpanan alat 

yang benar dan aman sesuai dengan situasi dan kondisi lahoratorirrrn. 

13) Penjelasan tentang bagaimana mengenali bahan-bahan kimia, dan membuat 

larutan kimia serta penjelasan tentang keselamatan kerja cli laboratorium, 

pertolongan pertama yang mesti dilakukar~ bila terjadi kecelakaan. 

Pengelompokan alat-alat laboratorium 1 PA Fisika dagat dibeda kan atas 6 

kelompok, yaitu: 

I. Alat-alat ukur 

2. Alat-alat Fisika Dasar atau Mekanika dan Panas 

3. Alat-alat Getaran, Bunyidan Gelomhang. 

4. Alat-alat Listrik, Pdagnet, dan elektroinagnet. 





Farces PumpiPompa Tekan 
BoyIes Law Instrument 
Connectior~ Tube 
Rubber Membrans, Spare (Untuk pesawat Iiartley) 
Rubber Stopper .Assorted 
Rubber Stopper VJitl~ Hole (Sumbat butvl karet berlobang) 
Liquid Expansion ~ppara tus  (Pernuaiat~ zat cair) 
Cot~ductivity Instrument (Hantaran Panas) 
Linear Expar~sion kpparatirs 
Bar, Spare Set (Ut~tt~k FMT-45) 
Bimetalic, Strip (Perbedaan Muai 2 Jellis Lcgarn) 
Callorimeter, Plastic, Complete 
Bunner Spirit Glass (I-ampu Spiritus) 

3. Alat-alat Getaran, Bunyi cia11 Gelombalig. 

No. Nania alat 
1 Tunning Forks (Garpu tala) 
2 Tunning Forks spare,  h4ounted on Resonance Box 

4. Alat-alat tistrik, Magnet, dan elektromagnet. 

Nama alat 
Rheostate, 40 Ohm, 2 Ampere 
Resistance Box (I-larnbatarl) 
Batterey Holder (Ternpat baterai) 
Electric Rell (Bell tistrik) 
Etectrodc Zn, Cu (Set) 
EIectronic Tool Kit 
Magllet Batal~g, .Alnico (Set of 2) 
Magnet U, Alnico 
Wlagr~etlc Cunlpass 
Coil of Copper Wire, 200 Turt~s (300 Lilitan) 
Coil of Copper \Atire, 600 T ~ l r t ~ s  (600 Lilitati) 
Coil of Copper \@ire, 1200 Turns ('i 2130 I-ilitan) 
U clan I Cures Holder (Inti u~itul i  FMT- 069,060,0G1 
Wire, Instllated Black, Roll 100 m 
VVire, Insulated Red, Roll '100 rn 
Wire, Constants (Kawat Konstanta) 
Wire, Nichrame (Kawak Nichrom) 
Fuse Wire (I(avint untulc sekering) 
\Allre, Capper (Kav~at Ternba~a;! 
Plug Lead, Black 

Kode alat 
F BIT-DO7 

F h4T- 

Kode alat 
FMT-049 
FMT-052 
F P.4T- 054 
FMT-055 

F MT- 
F hlT- 

Fh4-T-056 
FM-T-057 
FMT-058 
F N1T-059 
FMT-060 
FfdlT-061 
F MT-OG2 
F PdT-009 
F h4T-O 1 Q 
FPJIT-013 
FMT-012 
FPJIT-013 
FMT-Dl4 
FMT-015 



2,l Plug Lead, Red 
22 Crocodile Clip (Jepit Cuaya) 

Nama alat 
Optical Bat?cli, Set (Bangku Optjk) 
Ray Box and Gpticai Set 
Plain ~J i r rar  {Cermii~ Datai') 
Concava Mirror (Cermit~ Celtui~g), F- 15 Cm 
Con\!ex All'rrror (Cermin Cembrlng); F= 15 Cm 
Prisn-ia Siku (Sama Icaki) 
Prisrna Sanm Sisi 
BiConvex Lens Set (L-ensa C ~ r n b u ~ ~ g )  
EiConca\ce Lens Set (Lerm Cek~l~lg!  
Telescope (Teropang) 
Colaur Disc (Cakra f\levdton) 

No. 
I 
'7 
L 

3 J 

4 
5 
6 
7 
8 

blama alat 
Solar system, Copernican Rllodel 
Transparant Celestial Gloiibe 
Planetorium 
Collectior~ of ores (aiji Ingam) 
Collection of Fnsils 
Collectiorl of Sedin-ieritaf icm Hock (Ratuan) 
Rain Gauge {Penyukur Curall t-luja~,) 
Star Chart (Petci Rintang) 

Kodc alat 
RAT- 903 
HAT-004 
CAT-005 
EAT-00G 
BAT-007 
RAT-008 
BAT-009 

CAT- 

melakukat~ ha1 yaug ssrna. Sehelum n?enggi!~lak?n alat-a!at rn~!up~tri haha11 kimia 

terlebih dahulu diadakarl pe~~genalart  t5rl'lailiap alat dall b a h a ~ ~  I.tin?ia tersebut 



No. 
I 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 
I D  
11 
12 
13 

Nzma alat 
Quadrat Alluminium 
Diptiet 
Plankton rret 
Pooter 
Thermomet er (Clinical) 
Respiramcter 
tlygron~eter Pdassorl's Type 
tjygrometar Sling Type 
Bottle. Dripping 
llisekterium 
Photometer 
Magnifier 
Genetik Box 

2. Alat-alat Pembedahan: 

No. Nalna alat 
1 Dissecti~lg set 
2 Dissecting Dish 
3 Wax for Dissectjn~ Dish 
4 Forceps 
5 Scissors 

Nama aZat 
Rllodel, Humat) Brajn 
Model, Human Eye 
Model, Humari Ear 
Model, Human Female Torso 
Model, Hi~rna l~  Heart 
Model, Kidneysectioti 
Model, Human Skeleton 

4. Alat-alat Kegiatan Mikroskopik: 

No. Nama alat 
1 R4icroscope for Student 
2 Stereo Micrnscope 

Kode alat 
RLT-001 
€31-T-002 
BLT-003 
BLT-004 
BLT-006 
BLT-009 
BLT-010 
BLT-019 
BLT-013 
BLT-0'15 
BLT-01 G 
BLT-517 
BLT-5?8 

Kode alat 
BDT-001 
BDT-002 
BDT-003 
B DT-004 
8 DT-005 

!Code alat 
BCT-00'1 
BCT-002 
BCT-003 
ECT-1304 
BCT-005 
RCT-006 
BCT-007 

Kode alat 
BMT-OOI 
83~l7--002 



3 Kit for Maintaining Microscope H RA'T'-003 
4 Cover Glass EVT-005 
5 Starage Case CMT--OOG 
6 Aclicroslide yaly tertjiri at as berhagzi nt~jek hewan maapur? BkrlT-007 sld 

tumbuhar~. B ldl'r.-n34 

S..fl,lat-alat Kimia clari Gelas: 

tdu. Nan~a alal 
I Funnel Glass berbagai ~r l~urau 

2 Condensorleibig 
3 Tube Barosillicate 
4 Testube berbagai ukurat? 

Spatula Glass 
Petri dish 
Tally counter 
Watch Glass 
Beaker Glass 
Flask, Glass, Carrizat 
Flask, Glass, distilling 
Dropping Plate, Porcelain 
Glass Cutter, Knife Type 
PJleasuriiig, Pippete, Glass berbagai uliuran 

G: Alat-alat Kimia dari Plastik: 

No. blama slat 
1 Wash Bottle 
2 Cottle Dropping 
3 Cylinder PIastik Cerbagai ukuran 

4 Reagent Bottle Rerhagai ilickrrar.~ 

5 Beaker Prapifene Bcrbagai trkzlrat~ 

Kode alat 
KGT-002 s!d 

KGT-005 
KGT-006 
t'\GT-008 

KGT-011 s!6 
KGT-015 
KGT-0'15 
KGT-1366 
KGT-017 
KGT-022 
I(R1-002 
I(B1-004 
I<Bl-r30G 
K.51-007 
KUI-0138 

KV1-004 sirf 
ItV1-0 1 0 

Kode alat 
KPI- 001 
KPI-002 

I(PI-D?Q si'd 
KPI-011 

1<PI-n03 s ld  
KPI-004 

KPI-008 si'd 
K.PI-009 



7. Rahar~ Kimia atau Reagent yarig terdiri dari bahan organik dan anoruanik yang 

berbentuk padat dan cair (KRT-009 sld KRT-069) 

Setelah alat dan bahan riiperkelmlkan cisn menjelaskai~ furlgsi alat masing- 

nlasing para peserta bersarna penibimbing mencobahan dan mengrjunakan 

alat serta bahati yang terltait sef~ingga dapat dift~ngsikan deisgan baik, ar;:at-a 

lain: 

1. Menggunaknn mikroskop d m  stereo mikroskop dcrlga;~ objek yang dibuat 

dari bahan dilingkungan dati mikraslicle. 

2. Pdlenggunakan alat respirorneter, photometer, hygrometer di lapangan ur~tuk 

mengetahui fisioiogi ta naman daii keadaan Iitigkungarl. 

3. Pdlenggunakan kuadrat untulc menghitung kerapatan tanaman di lapangan. 

4. Ivlenggunakan pooter untuk menanykap serarlgga atau hewar1 kecil di 

lapangarl. 

5. Ivlenggu~~akan kotak genetik untuk menentukan genotipe dan penntipe 

dalarn ha1 mct~etltul.rat~ I;eturii~~an. 

6. h4emperagakarl morrlel serta niencl'iskusikarl konsep-konsep vang terhait. 

7. Pdlenggunaltan kit ur~tulc rnernperbaiki mikraskop sehiilgga peserta dapat 

rnemperbaiki kerusakan-kerusakai~ kecil terliaclap mikroskclp. 

8. Pdernbuat berbagai larutan sesuai dengar1 bahail yang ada seperti: 

a) Pemb~ratan Iarutaii Fehlilig A, B 

b) Pembuatar? lar~itarl Biuret 



c) Pembuatan larutan Benedict 

d) Pembuatan larutan easin, dan rnetilen blue 

e) Pembuatan larutan lugol iodium 

f) Pembuatan larutan kobal klorida 

g) Pembuatan iarutan kanji 

h) Pembuatan air kapur dan air barit. 

i )  Pengenceran segerti, forrnalin, alkohol dart larutan pekat ke encer 

sesuai dengan satuan konsentrasi (molar, %, narmalitas) 

j) Pembuatan larutan dari padat ke encer (molar, %, nonnal#as) 

Adapun k6giatan bimbingan dan pengabdian ini rneliputi arahan dan 

pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Para peserta dlupayakan 

untuk berpartisipasi aMif dengan cara melakukan sendirl atau berkelompok, 

menggunakan alat-alat laboratorium IPA setelah memperoleh keterangan, 

informasi dan penjelasan yang baik dari para pembimbing. Dengan adanya 

interaksl yang penuh antara pembimbing dan para peserta dlharapkan kegtatan 

tersebut msrnpunyai manfaat yang semaksimal mungkin. 



BAB V 

HAS1 L K EGlATAN 

A. Anallsls Evaluasl 

Bila suatu kegiatan telah selesai dilakukan maka langkah selanjutnya yang 

ditempuh adalah mengadakan evaluasl terhadap hasil kegiatan tersebut, yang 

tujuannya adalah untuk mengatahui sejauh mana kegiatan tersebut telah terlaksana 

dan mencapai tujuan yang telah dltetapkan. Melalui evaluasl diharapkan ada umpan 

ballknye terhadap pelaksanaan keglatan pengabdian kepada masyarakat Ini, mellputi: 

pengetahuan dan keterampllan guru-guru MTs dalam penggunaan alat-a&t 

laboratorlum {PA, persepsi guru terhadap pejahsanaan keglatan, serta kesan dan 

pengalaman yang diperoleh selama keglatan. 

Evaluasi yang dRakukan tldak musti bersifat tulisan, tetapi dapat dilakukan 

secara lisan dan perbuatadaction langsung (Performance). Dalam ha1 ini untuk 

rnengukur pengetahuan guru-guru terhadap alat-alat laboratorturn IPA serta konsep 

konsep IPA yang terkandung atau yang dapat diungkapkan melahi penggunaan alat- 

slat Iaboratorium !PA, dilakukan mluasl  secara Ikan kepada maslng-masing 

perserta secara bergillran. Dari jawaban yang dikemukakan oleh peserta hampir 

sebahaglan besar peserta menjawab dengan benar. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru-guru MTs bidang studl IPA telah menguasai dan 

memahaml koqseprkonsep IPA yang .berkenaan dengan konsep-konsep yang dapat 



diungkapkan dan diverifikasi melalui penggunaan alat-alat laboratorium IPA . Dan 

terhadap konsep-konsep yang masih kabur atau yang kurang dipahami dengan jelas 

oleh para peserta langsung diantisipasi o\eh para pembimbing memalui ulasan dan 

penjelasan serta penekanan terhadap kebenaran dari suatu konsep IPA itu, 

sehingga dimasa yang akan datang tidak lagi ditemukan adanya kekeliruan konsep 

atau salah dalam menanggapi konsep yang disebut sebagai miskonsepsi yang 

sering ditemui pada konsep-konsep IPA yang ada. 

Evaluasi menyangkut kemampuan dan keterampilan guru-guru MTs dalam 

penggunaan alat-alat laboratorium IPA diukur langsung melalui tes 

perbuatanlperformance test. Evaluasi ini meliputi: pengetahuan tentang penggunaan 

alat dan merangk$ alat menjadi suatu set atau perangkat praktikum yang dapat 

memperlihatkan satu atau beberapa konsep-konsep IPA. Adapun kriteria yang 

diamati dalam tes perbuatan atau performance test ini mencakup tahap proses 

kegiatan dan hasil kegiatan. Pada tahap proses kegiatan, aspek-aspek yang dinilai 

antara lain: ketepatan penggunaan alat, kemarnpuan menset alat, keselamatan 

kerja. Pada tahap hasil aspek-aspek yang dinilai meliputi: akurasi data yang 

diperoleh, ketelitian, kecocokan data, kesesuaian dengan hukum atau teori atau 

prinsip yang ada. Dari evaluasi yang telah dilakukan temyata lebih dari 60 O/O dari 

para peserta telah dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan ha1 ini 

memberikan dampak yang cukup menggembirakan. 

Disamping itu nilai tambah yang cukup memberi kontribusi dari kegiatan 

pengabdian ini adalah bertambahnya wawasan para peserta terhadap IPA, sekaligus 



pemahaman terhadap konsep-konsep IPA. Hal tersebut diungkapkan para peserta 

terutama menyengkut kesan-kesan yang mereka peroleh selama berlangsungnya 

kegiatan pengabdian. Dari kesan-kesan yang diungkapkan oleh para peserta dapat 

dibedakan atas dua hal, yakni: yang pertama menyangkut manfaat kegiatan dan 

yang kedua berkaitan dengan tidak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada umumnya peserta menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat 

demi perbaikan dalam proses belajar mengajar IPA di kelas, sehingga konsep, 

prinsip dari teori-teori IPA dapat dipahami dengan baik dan benar. Begitu juga 

peserta mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan, dimasa yang akan 

datang karena memang disadari adanya keterbatasan waktu yang tersedia sehingga 

masih ada beberapa alat-alat laboratorium IPA di MTs itu belum sempat diset atau 

dirangkai untuk dapat digunakan dalam praktikum dalam menemukan dan 

membuktikan konsep-konsep IPA yang ada. Mudah-mudahan dimasa yang akan 

datang harapan tersebut dapat terpenuhi bahkan dengan strategi dan metoda yang 

lebih menarik dan efektif lagi. 

B. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka 

ada beberapa ha1 yang telah dapat diraih, antara lain: 

1. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada para peserta 

berkenaan dengan pengetahuan guru-guru tentang alat-alat laboratorium IPA 

diperoleh bahwa sebahagian besar guru-guru bidang studi IPA MTs sudah 

memiliki pengetahuan tentang alat-alat laboratorium \PA baik nama maupun 

28 



memiliki pengetahuan tentang alat-alat laboratorium IPA balk nama maupun 

kegunaannya maslng-masing. Begku juga dengan kemampuan dan keterampllan 

guru dalam menggunakan alat-alat laboratortum !PA dipandang sudah cukup 

rnemadai. Dan diharapkan setelah kegiatali pengabdian fni para peserta yang 

merupakan guwguru bidang studl IPA di MTs sudah mulai melaksanakan 

kegiatan teboratorium dalarn proses belajar mer~gajamya dl sekolah. Secara tidak 

langsung berarti guwguru bidang studi IPA dapat menularkan pengetahuan dan 

keterarnpllannya dalam menggunakan alat-alat laboratorium IPA sehlngga proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, sesual dengan yang dituntut oleh 

kurikulum dan siswa dapat dengan cepat memahamf konsep-konsep, prinsip 

prlnslp dan teorbteori IPA dengan balk dan benar. Jadi dengan selesainya 

keglatan pengabdian ini tldak lag1 terdengar Isu-isu yagn berkembang dalam 

masyarakat bahwa ada sekolah-sekolaNmadrasah-madrasah yang sudah punya 

atau sudah diberi pertengkapan alat-alat laborotorium IPA tetapf maslh dalam 

kondlsi utuh belum terjamah tangan untuk menggunakannya dalam proses belajar ' 

mengajar di sekolahlmadrasah yang bersangkutan. Dislisl lain tidak lag1 terdengar 

keluhan-keluhan atau suara-suara lronls dari para slswa yang merasa belum 

pernah menggunakan bahkan melihat peralatan laboratorium IPA dalam 

menjelaskan atau menemukan konsep, prinslp dan teorl IPA yang dlpelajarlnya. 

2. Hasil lain yang diraih dari keglatan pengabdian kepada rnasyarakat ini adalah 

terjalin dan terblnaya kerja sama yang erat dan. balk antara kedua belah plhak. 

Kerja sarna antara Depdikbud dan Depag dalam rangka ikut menunfang program 



wajar 9 tahun. Begttu juga kerja sama antara staf pengajar FPMIPA lKiP Padang 

dengan para guru-guru bldagn stud1 IPA di Mts, demikian juga antara sesama 

guwguru bldang studi IPA dl MTsMTs yagn tertibat. 

C. Faktor Pendukung 

Kegiatan pengabdian ini tidak dapat terlaksana dengan baik dan hncar tanpa 

adanya pihak-pihak dan faktor-faktor yang turut berpartislpasi dalam 

pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung yang sangat dirasakan sangat memberi 

bantuan dan mernperlancar pelaksanaan kegiatan, antara lain : 

1. Adanya perhatian dan peran serta aktif dari para pimpinan kedua belah pihak, 

baik dari pimplnan Depdikbud dalam ha1 ini plmpinan dl llngkungan IKlP Padang 

mapun Depag dalam hal ini Kasi Pendidikan Depag beserta para kepaia 

madrasah sehingga terjalin kerja sarna dengan terwujudnya kegiatan pengabdian 

ini. 

2. Adanya motivasi dan peran serta yang aktif dari tim pembimbing/tirn penyuluh. 

Sesuai dengan kesepakatan yagn telah dtdapat maka tim penyuluhlpemblrnblng 

megadakan poerslapan-perslapan terhadap pelaksanaan kegiatan sehlngga 

kegiatan dapat dila ksanakan sesuai dengan harapan yagn tela h direncanakan. 
*.-. --..--.-.-.... . - -  

3. Adanya motivasi dan per& serta yang a i l  dari peserta. FaMor ini c u m  tinansial 

sekali, karena perserta tertibat langsung dengan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Tanpa adanya perhatian, motivasi dan kemauan keras dari para 

peserta tentu kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tentu pula 

akan berdampak tldak bermanfaat dan sla-sia belaka. Dengan adanya antusias 



para pesert juga dapat memabngkitkan kegairahan dan semangat para penyuluh 

dalam melaksanakan kegiatan sehlngga semua berjalan dengan lancar sesual 

dengan yang dlrencanakan membuahkan hasil yang balk. 

4. Tersedianya Alat-alat alaboratorium IPA yang memadai. Dengan dipilihnya MTsN 

Gunung Pangilun sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian berdasarkan 

beberapa pertimbangan yang cukup menguntungkan. Pertimbangan utama adalah 

MTsN Gunung Pangilun merupakan madrasah senter di Sumatera Barat selaln 

MTsN BukKtingl dan MTsN Pariaman, maka sebagai madrasah senter MTsN 

Gunung Pangilun dlberi fasilltas leblh, begitu juga dalam ha1 pendistribuslan alat- 

alat laboratorium IPA MTsN Gunung Pangilun memperoleh perangkat alat-alat 

yang leblh banyak tlap setnya dan jenlsnya juga leblh komplit dlbandlngkan 

dengan alat-alat laboratorium MTs lainnya. Jadi dengan tersedianya alat-alat 

laboratorium IPA yang rnemadai kegiatan dapat berjalan dengan balk dan peserta 

merasa puas, bertambali pengetahuan serta wawasannya. 

D. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan kegiatan di samping ada faktor pendorong fuga ada faktor 

penghambatnya. Adapun faktor penghambat yang dltemui dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini antara lain: 

I. Keterbatasan dalam waktu. Sebenarnya banyak kegiatan yang dapat dilakukan 

berdasarkan alat-alat laboratorium IPA yarlg tersedia, tetapi karena terbatasnya 

waMu maka belum semua alat-alat laboratoriurn IPA di MTsN Gunung Pangilun 

dapat dirangkaildiset sehingga membentuk perangkat-perangkat atat yang dapat 
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digunakan untuk suatu kegiatan praktikum dalam menemukan dan menjelaskan 

serta memahami konsep-konsep IPA yalig ada. Keterbatasan waktu ini dirasakan 

balk oleh tim penyuluh bergitu pula oleh para perserta, karena keglatan 

dilaksanakan pada hari ketja (hari kegiatan belajar mengajar sedang 

beriangsung). Dlharapkan tidak ada plhak-plhak yang dlrugikan, artinya tidak ada 

pihak terpaksa meninggalkan kewajiban rutlnnya mengajar karena harus menglkuti 

kegiatan pengabdian in!. 

2. Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan. Setiap kegitan pasti menyerap 

dana. Dengan dana yang tersedia maka pesert yang dllibatkan dalam pengabdlan 

i l l1  terbatas. ldealnya dengan dana yang memadal semua guru-guru bldang stud1 

IPA dl MTs Negeri maupun Swasta di Kodya Padang dllbatkan, tetapl karena 

keterbatasan dana maka hanya mellbatkan sekltar 25 orang peserta saja yarlg 

berasal darl6 MTs Negeri dan 3 darl MTs Swasta. 

3. Kesulitan dalam komunikasi. Karena letak antara MTsN Gunung Parignun dan 

kampus FPMIPA cukup jauh begitu pula antara sesama MTs cukup terpencar- 

pencar sehlngga aulit dalam berhubungan dlsamplng manfaat teknologl modern 

belum sepenuhnya terjangkau. Hal ini berdampak daiam penetapan kesepakatan 

jadwal keglatan dan kesedlaan jumlah persert yang terlibat sehlngga pelaksaan 

kegiatan agak tertunda-tunda. 

Jadi darl keterbatasan-keterbatasali yang dltemui ternyata semuanya itu tidak 

I begku berarti dengan adanya motlvesl dan kernauan yang kerns dad pesertadsn 

I penyuluh. 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Keslmpulan 

Berdasarkan arialisis situasi dan hasil evaluasl yang telah dllakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengari adanya gagasan kepala negara tentang wajib belajar 9 tahun, maka 

Madrasah Tsanawiyah yang berada di bawah naungan Depag juga lkut 

berpartisipasi dalam menyokong suksesnya program wajar tersebut. Salah satu 

upaya dilakukan adalah menyetarakan visi gum dalam melaksanakan kurikulum 

IPA. Langkah yang ditempuh adalah menyarnakan materi ajar bidang studl IPA 

untuk SMP dengan Madrasah Tsanawtyah. Oleh sebab itu maha guru-guru bidang 

studi IPA Madrasah Tsanawiyah dituntut juga memiliM kemampuan seperti halnya 

terhadap guru-guru bidang studi IPA di SMP. Karena pada bidang studl IPA 

mempelajari konsep yang menyangkut gejala-gajala alam maka cara memahaml 

dan mempelajari yang paling efektif tentulah melalul observasi dan pengamatan. 

Observasi daii perigamatan IPA di sekolah dllakukan dl laboratorium, oleh sebab 

itu implikasinya guwguru bidang studi IPA Madrasah Tsanawjah dituntut memlllkl 

kernampuan dan keterampilan dalam penggunaan alat-alat laboratorium IPA. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dipandang perlu adanya kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan dalam penggunaan alat-alat laboratorium IPA terhadap 



guncguru Madrasah Tsanawah. Sehlngga dengan bekal yang dlperoleh dapat 

dijadlkan modal dalam kelancaran proses belajar mengajar IPA. 

2. Dad hasil evaluasl yang dlperoleh ternyata sekitar 60 % gumguru bldang stud1 

IPA sudah memlllkl pengetahuan tentang alat-alat laboratorium IPA dan memlliki 

keterampllan dalam menggunakan alat-alat laboratorium I PA tersebut. Sebagal 

tindak lanjut guru-guru dapat menularkan pengataliuan dan keterampllan tersebut 

kepada slswanya sehlngga hasil belajar siswa dapat dttlngkatkan. 

3. Manfaat lain yang diperoleh guru bidang studi IPA dari keglatan pengabdian ini 

adalah bertambahnya wawasan dan terbukanya cakrawala berflkir para guru 

secara luas terutama dalam bidang studi IPA. 

8. Saran-Saran 

Setelah diadakan kegiatan pengabdian dan berdasarkan analisis hasil evaluasi 

kegiatan maka dapat dikemukahan beberapa saran, antara lain: 

'I. Dengan adanya modal tambahan berupa pengetahuan dan keterarnpilan tentang 

alat-alat laboratorium IPA serta penggunaannya, diharapkan para guru IPA 

selanjutnya telah mengupayakan dan mendayagunakan sernua alat-alat 

faboratorium IPA yang tersedia di Madrasah Tsanawiyah maslng-masing demi 

kelancaran PBM IPA sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep-konsep IPA 'yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa . 



konsep-konsep IPA yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa. 

2. Pada kegiatan pengabdian ini belum semua guru-guru bidang studi IPA di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri atau Swasta yang terlibat, maka diharapkan guru- 

guru yang telah mendapatkan kesernpatan juga selanjutnya ikut membantu para 

koleganya yang belum berkesempatan untuk ikut serta, sehingga diharapkan 

semua guru-guru bidang studi IPA di Madrasah Tsanawiyah dapat memiliki 

pengatahuan dan keterampilan terhadap penggclnaan alat-alat Laboratorium IPA. 

3. Diharapkan kepada guru-guru bidang studi IPA untuk mernberikan perhatian 

yang serius serta meluangkan waktunya untilk megoptimalkan pemakaian alat- 

alat laboratorium IPA dalam setiap PBM IPA. Bahkan lebih jauh kalau 

memungkinkan para guru IPA dapat merangkailmenset alat-alat-laboratorium 

IPA itu sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan praktikum siswa. 

4. Untuk tetap mempertahankan kerja sama yang sudah terjalin terutama antara 

para guru bidang studi IPA di Madrasah Tsanawiyah dengan para 

pembimbinglpenyuluh dari staf pengajar FPMIPA IKlP Padang maka disarankan 

kepada guru-guru untuk tetap melakukan komunikasi bila terdapat persoalan- 

persoalanlkendala-kendala dalam pelaksanaan kurikulum IPA di Madrasah 

Tsanawiyah baik yang menyangkut pemahaman konsep, prinsip serta teori-kcri 

!PA maupun dalam menggunakan alat-alat laboratorium IPA yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah masing-masing. 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan 

Gambar 1. Drs. H. Saidir Ahmad, M.Sc. disaksikan oleh Para peserta sedang 
mendemonstrasikan penggunaan Alat Ukur Listrik dengan bantuan 
Multiplier dan Shunt. 

Gambar 2. Peserta bersama Dra. Nailil Husna, M.Si. dengan serius sedang 
mencobakan praktikum tentang alat optik menyangkut pembuktian 
hukum Snellius pada Cermin Datar dan Lengkung 



Gambar 3. Drs. Asrul, MA. mendemonstrasikan tentang model Bola Langit, 
sementara peserta mengikuti dengan cermat. 

Gambar 4 . Drs. H. A. Dt. Bungsu N.G. M.Pd. sedang memberikan penjelasan dan 
mendemonstrasikan model Human Female Torso. 



1 
Gambar 5. Drs. Sudirman bersama peserta sedang melakukan penimbangan bahan- 

bahan kimia untuk pembuatan berbagai larutan. 

I - * .i 
Gambar 6. Para peserta sedang serius menentukan fokus lensa cembung dengan 

bantuan cahaya matahari. 



Gambar I .  rara peserta mencoba sendiri-sendiri menggunakan mikroskop untuk 
mengamati objek dengan cermat dan hati-hati. 


