
PRAKTIKUM
LAPORAN DAN PRESENTASI HASIL



PRAKTIKUM
• penerapan tentang konsep langkah-langkah pemecahan masalah

secara ilmiah – mengasah kemampuan motorik
• Dasar teori - latar belakang /fakta  masalah  tujuan  tinjauan

pustaka  hipotesis  eksperimen / Praktikum : bahan alat 
hasil / data 

• Laporan praktikum
• Apa bedanya dengan penelitian ??



• Abstrak

• Pendahuluan

• Tinjauan Pustaka

• Metode

• Hasil dan Pembahasan

• Kesimpulan dan Saran

• Daftar pustaka

• dasar berlatih menulis laporan penelitian
• menyusun laporan dibiasakan menggunakan format 

yang lengkap dan formal, mulai dari latar belakang
masalah hingga penarikan kesimpulan




 ringkasan sebuah karya tulis ilmiah

 Menghubungkan pikiran penulis & pembaca: 
membantu pembaca mengetahui / memahami isi
suatu tulisan dengan mudah dan cepat

 Sistematika : pendahuluan, metode, hasil dan
pembahasan, kesimpulan

 Dalam satu paragraf / alinea; spasi tunggal

 Maksimal 200 kata

 Tanpa pustaka

 + kata kunci : maksimal 5 (urut abjad)

ABSTRAK LAPORAN PRAKTIKUM



LATIHAN - ABSTRAK



PENDAHULUAN

 Mengacu pada pedoman/petunjuk praktikum : Latar belakang, 
rumusan masalah - tujuan, manfaat

 Copy paste dihindari: dikembangkan sesuai pustaka yang didapat –
menggunakan kalimat sendiri

 Latar belakang berisi dasar teori singkat dan penjelasan ringkas
mengenai konsep yang relevan/berhubungan dengan tema praktikum, 
atau sesuatu yang mendorong mengapa praktikum dilakukan.

 Rumusan masalah / Tujuan: berisi konsep apa yang diuji atau yang 
ingin diketahui atau hasil yang diharapkan dalam praktikum.

 Manfaat : setelah tujuan tercapai, BUKAN bagi praktikan



TINJAUAN PUSTAKA LAPORAN PRAKTIKUM

 beberapa teori  atau hasil temuan penelitian sebelumnya, 
yang berkaitan erat dengan topik praktikum yang 
dilakukan.

 informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para 
peneliti sebelumnya, aspek-aspek yang telah diteliti, 
prosedur-prosedur yang telah diterapkan, dan lain-lain



Contoh – Tinjauan Pustaka



METODE

O Metode praktikum berisi tentang uraian
prosedur kerja, alat dan bahan, waktu
pelaksanaan praktikum

O Penulisan alat dan bahan TIDAK DIPISAH 
dengan prosedur





HASIL DAN PEMBAHASAN

 HASIL : data hasil pengamatan praktikum berupa data 
kuantitatif (angka - tabel, grafik) atau kualitatif/deskriptif
(pengamatan terhadap suatu peristiwa - tabel)

 HASIL: menarasikan data  CONTOH

 PEMBAHASAN: berisi penjelasan data berdasarkan teori
pustaka. Perhatikan cara sitasi.

 Hasil praktikum tidak sesuai teori ? MENGAPA ?

 PERHATIKAN: Ketidaksesuaian karena kesalahan prosedural



Gambar – Kuantitatif / kualitatif - Narasi

Gambar x. Tinggi batang bibit durian selama delapan minggu setelah 
tanaman



Gambar – Kuantitatif / kualitatif - Narasi

Gambar y. Pertambahan tinggi kecambah selama tujuh hari setelah berkecambah
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tu

an
 ?



Gambar – Kuantitatif / kualitatif - Narasi



Tabel – kuantitatif / kualitatif - narasi

Tabel x. Pertambahan tinggi kecambah  kacang hijau 
ada beberapa  kondisi pencahayaan  

Tabel x.



KESIMPULAN

 berisi jawaban permasalahan dan tujuan praktikum

 disusun dalam pragaraf BUKAN point

SARAN

• Berdasar pada data hasil praktikum

• Menyangkut tiga hal: perbaikan metode, eksperimen lanjutan, 
dan pemanfaatan eksperimen 





 Lihat pedoman penulisan skripsi Jurusan Biologi UB

 http://biologi.ub.ac.id/wp-
content/uploads/2011/05/PEDOMAN-
PENULISAN-TUGAS-AKHIR-2013.pdf

 Lihat contoh

Penulisan Pustaka di Narasi dan 
Daftar Pustaka 



Penulisan di teks



Penulisan di Daftar Pustaka

O Semua pustaka yang ditulis di Daftar 
Pustaka harus menjadi rujukan di teks

O Urutan daftar pustaka berdasar abjad



Buku Teks

Jurnal

Beberapa artikel dan dikumpulkan oleh editor

scholl


