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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi sarana dan  prasarana laboratorium kimia siswa SMA di Kabupaten 

Deli Serdang termasuk kategori baik dengan persentase 80% sesuai dengan 

peraturan PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 42 ayat 1. 

 

2. Frekuensi pelaksanaan praktikum kimia kelas X dengan rata-rata 

melaksanakan praktikum sebanyak 5 kali dalam setiap semester dan kelas XI 

Semester Genap siswa SMA di Kabupaten Deli Serdang rata-rata 6 kali 

dalam setiap semester. 

 

3. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan laboratorium di Kabupaten 

Deli Serdang adalah SMAN 1 Lubuk Pakam tidak memiliki laboran kimia, 

SMAN2 Lubuk pakam memiliki 1 orang laboran kimia tetapi laboran 

tersebut milik bersama dengan laboratorium fisika dan biologi, sednagkan 

SMA Darul Ilmi Murni, laboratorium kimia masih bergabung menjadi satu 

dengan laboratorium fisika dan biologi. Dari hasil wawancara dengan guru 

didaptkan bahwa praktikum dianggap menyita waktu dan tenaga. 
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5.2. Saran-Saran 

 Berdasarkan uraian di atas, saran-saran yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah seharusnya mewajibkan setiap laboratorium harus memiliki laboran 

sehingga bisa membantu guru dalam pelaksanaan praktikum khususnya 

praktikum kimia. 

2. Untuk SMA yang belum memiliki ruangan khusus untuk laboratorium kimia 

sebaiknya laboratorium kimia dibuat terpisah karena bila disatukan dengan 

laboratorium fisika dan biologi dapat menyebabkan sulitnya membagi waktu 

pelaksanaan praktikum. 

3. Perlu pembagian waktu yang sesuai dalam pelaksanaan praktikum kimia, 

sehingga setiap praktikum yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi 

siswa dalam menunjang pemahamannya terhadap materi pelajaran. 

4. Guru dapat melaksanakan pembelajaran terpadu antara pemberian materi di 

kelas dan pelaksanaan praktikum sehingga siswa dapat memadukan antara 

teori dengan hasil praktikum. 

5. Perlu diadakan pembersihan laboratorium secara berkala dan penyusunannya 

dibuat semenarik mungkin sehingga siswa tertarik bila mengikuti praktikum 

kimia. 

6. Siswa diwajibkan untuk memakai jas lab bila sedang melaksanakan praktikum 

di laboratorium. 

 


