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ABSTRAK 
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Melaksanakan   Pembelajaran Praktikum Kimia Kelas XI Di 
MA Negeri Demak Tahun Pelajaran 2011/2012”  

Penulis  : Siti Muyasaroh  
NIM : 083711035 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan peranan serta 
hal apa yang melatar belakangi efikasi diri guru dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan suatu pembelajaran praktikum kimia di kelas XI IPA MA Negeri 
Demak. Pertanyaan penelitian yang menjadi inti adalah bagaimana efikasi diri 
seorang guru kimia pada saat menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran 
praktikum kimia. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 
yang mana digunakan untuk mendiskripsikan gejala-gejala yang diamati pada 
seorang guru kimia di MA Negeri Demak ketika melaksanakan persiapan dan 
pada saat praktikum. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 
ini peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu metode sumber dan metode 
teknik, adapun untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumnetasi. Key informan  dalam penelitian ini adalah guru kimia 
kelas XI, dan informan  adalah guru kimia (teman) dari key informan dan siswa 
kelas XI.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan efikasi diri guru dalam menyiapkan dan 
melaksanakan pembelajaran praktikum di kelas XI ini memiliki efikasi diri yang 
positif, di mana key informan (guru kima kelas XI) selalu berusaha melaksanakan 
tugasnya sebaik mungkin, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi pada setiap 
kesulitan yang dihadapinya dan berusaha untuk menyelesaikannya, serta memiliki 
kemampuan menyesuaikan diri yang baik, dan juga mempunyai kapasitas 
kognitif, kecerdasan dan kapasitas bertindak yang baik juga. Berdasarkan tiga 
aspek yang digunakan peneliti mengukur efikasi diri pada key informan, ketiga 
aspek tersebut bernilai positif, mesipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki 
lagi.     

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi pihak yang terkait, serta kontribusi pemahaman terhadap arti 
pentingnya efikasi diri guru dalam proses praktikum dan diharapkan penelitian ini 
juga memberikan informasi dan masukan mengenai alasan efikasi diri guru dalam 
mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran praktikum. 
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