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ABSTRAK 

Anggraeni A. 2013. Pengelolaan Laboratorium Biologi untuk Menunjang 

Kinerja Pengguna dan Pengelola Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 

Wonogiri. Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. 

Ir. Amin Retnoningsih, M.Si dan Dra.  Lina Herlina, M.Si 

  

 Biologi lebih dari sekedar kumpulan fakta atau konsep, karena dalam 

biologi juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata. Praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang 

sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar biologi. 

Praktikum memungkinkan siswa mempelajari biologi melalui pengamatan 

terhadap gejala-gejala maupun proses-proses. Pengelolaan laboratorium biologi 

perlu dilakukan agar laboratorium dapat berfungsi optimal. Pengelolaan 

laboratorium biologi meliputi kegiatan mengatur, memelihara, serta usaha-usaha 

menjaga keselamatan para pemakai laboratorium. Berdasarkan observasi awal, 

laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri sudah digunakan sebagai kegiatan 

pembelajaran maupun praktikum, secara umum alat dan bahan yang dimiliki 

laboratorium tersebut sudah lengkap dan memadai, akan tetapi belum didukung 

dengan pengelolaan yang optimal. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan atau action research. Penelitian 

dilaksanakan di laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri pada semester 

genap tahun ajaran 2011/2012. Laboratorium sudah digunakan untuk kegiatan 

praktikum, akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum 

dilakukan pengelolaan yang optimal. Kegiatan penelitian terdiri atas empat tahap 

yaitu tahap perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Indikator 

keberhasilan penelitian ini adalah kinerja pengguna dan pengelola laboratorium 

minimal menunjukkan kriteria baik yaitu berada pada rentang 50-75%. 

Hasil yang diperoleh adalah kinerja guru menunjukkan kriteria sangat baik 

tetapi masih ada beberapa item yang kinerjanya belum mencapai 100%. Kinerja 

siswa memperoleh rata-rata sangat baik tetapi masih ada beberapa item yang 

memperleh hasil kurang dari 75%. Kinerja penelola laboratorium sudah sangat 

baik tetapi sama halnya dengan kinerja guru dan siswa, masih ada beberapa item 

yang belum mencapai 100%. 

Simpulan  dari penelitian ini bahwa perbaikan pengelolaan laboratorium 

biologi SMA Negeri 2 Wonogiri mampu menunjang kinerja pengguna dan 

pengelola laboratorium biologi. 

 

 

Kata kunci: Pengelolaan Laboratorium, Kinerja Pengguna dan Pengelola  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Belajar merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan terjadinya 

perubahan tingkah laku karena adanya reaksi terhadap suatu situasi tertentu atau 

karena proses yang terjadi secara internal di dalam diri seseorang. Proses 

pembelajaran akan berlangsung lebih optimal apabila terdapat suatu tempat yang 

dapat menunjang, yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana utama dalam 

pendidikan untuk dapat mengembangkan segenap potensi, daya kreasi dan 

aktualisasi diri. Sekolah yang dapat berfungsi dengan baik diperlukan sarana dan 

prasarana yang menunjang, diantaranya adalah laboratorium sains. 

 Menurut Kertiasa (2006) keberadaan laboratorium sains di sekolah 

menengah merupakan keharusan pada pendidikan sains modern. Alasan utamanya 

dua macam, yaitu dari segi filosofis dan paedagogis-psikologis. Dari segi filosofi, 

sains dianggap mempunyai tiga aspek penting yaitu produk, proses, dan sikap. 

Produk adalah ilmu yang sudah tersusun secara sistematik berupa konsep, prinsip 

(asas), dan teori. Sedangkan proses adalah cara pengetahuan itu diperoleh dan 

dikembangkan, yang banyak terkait dengan proses adalah pengamatan dan 

eksperiment. Laboratorium mengambil peranan yang sangat penting karena di 

dalam proses siswa seharusnya mempunyai kemampuan pengumpulan data, 

pengukuran, penganalisisan data, penginterpretasian data, penyimpulan, 

berhipotesis dan berteori. Sedangkan sikap meliputi sikap siswa dalam berfikir 

ilmiah, jujur dan sikap dalam menerima kebenaran ilmu baru. Secara paedagogis-

psikologis,  laboratorium sains memberikan kesempatan pada siswa untuk 

“bertindak” terhadap hal-hal yang sedang dipelajari dan yang menjadi 

perhatiannya.  

 Biologi lebih dari sekedar kumpulan fakta ataupun konsep, karena dalam 

biologi juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan serta 

dikembangkan dalam kehidupan nyata. Pembelajaran biologi di sekolah 

diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada siswa, sehingga 

memungkinkan siswa melakukan penyelidikan tentang fenomena biologi.  Untuk 
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mewujudkan konsep pembelajaran biologi tersebut diperlukan kegiatan yang 

dapat mendorong siswa untuk melakukan proses penemuan, yaitu dengan kegiatan 

praktikum. 

 Praktikum merupakan salah satu kegiatan laboratorium yang sangat 

berperan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar biologi. 

Praktikum memungkinkan siswa mempelajari biologi melalui pengamatan 

langsung terhadap gejala-gejala maupun proses-proses, melatih ketrampilan 

berfikir ilmiah, menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah, serta 

menemukan dan memecahkan berbagai masalah baru melalui metode ilmiah. 

Kegiatan praktikum dapat diartikan sebagai salah satu strategi mengajar dan 

menggunakan pendekatan ilmiah terhadap gejala-gejala, baik gejala sosial, psikis 

maupun fisik dengan diteliti, diselidiki dan dipelajari. Hofstein dan Naaman 

(2003) menyatakan bahwa pembelajaran bagi siswa tidak akan bermakna apabila 

siswa tidak melakukan praktik secara langsung dalam melakukan pengamatan 

ataupun percobaan yang dilakukan dalam laboratorium biologi. 

 Pengelolaan laboratorium biologi perlu dilakukan agar laboratorium 

dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya. Laboratorium yang tidak 

dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengadaan alat-alat dan bahan hanyalah 

merupakan suatu pemborosan. Pengelolaan laboratorium biologi meliputi kegiatan 

mengatur, memelihara, serta usaha-usaha menjaga keselamatan para pemakai 

laboratorium. 

SMA Negeri 2 Wonogiri sudah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) sejak tahun 2007. Proses pembelajaran sudah dirancang 

dengan baik, menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

diperkaya dengan standar Internasional, dilengkapi fasilitas yang menunjang dan 

perbaikan kualitas guru sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat 

Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional. Berdasarkan 

observasi awal, SMA Negeri 2 Wonogiri telah memiliki tiga laboratorium IPA 

salah satunya adalah laboratorium biologi. Laboratorium biologi sudah digunakan 

sebagai kegiatan pembelajaran maupun praktikum, secara umum alat dan bahan 

yang dimiliki laboratorium tersebut sudah lengkap dan memadai, akan tetapi 

belum didukung dengan pengelolaan yang optimal. 



3 
 

 
 

 Pengelolaan laboratorium biologi yang belum optimal menimbulkan 

berbagai permasalahan yang menghambat siswa dalam melakukan praktikum, 

permasalahan tersebut antara lain: 1) penataan lay out ruang laboratorium yang 

belum sesuai, 2) alat dan bahan praktikum belum diinventarisasi, menimbulkan 

ketidakdisiplinan dalam menggunakan alat dan bahan, 3) pengelola laboratorium 

yang belum bekerja optimal untuk mengelola laboratorium, 4) masih kurangnya 

prosedur keselamatan kerja di laboratorium. 

 Hal inilah yang menyebabkan kegiatan praktikum di laboratorium menjadi 

terhambat dan proses pembelajaran di laboratorium menjadi kurang efektif dan 

efisien. Dari uraian tersebut diharapkan dengan adanya pengelolaan laboratorium 

yang baik dapat meningkatkan kinerja pengguna dan pengelola laboratorium 

biologi SMA Negeri 2 Wonogiri. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Permasalahan yang ingin diteliti adalah “Apakah pengelolaan laboratorium 

biologi dapat menunjang kinerja pengguna dan pengelola laboratorium biologi di 

SMA Negeri 2 Wonogiri?” 

 

C. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengelola laboratorium untuk menunjang 

kinerja pengguna dan pengelola laboratorium biologi di SMA Negeri 2 Wonogiri. 

 

D. Manfaat 

Manfaat khusus yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Meningkatkan kinerja siswa dalam penggunaan laboratorium sehingga 

kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan 

minat belajar siswa terhadap pembelajaran biologi dengan adanya fasilitas dan 

pelayanan yang baik dari pengelola laboratorium. 
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2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan pengetahuan guru akan pentingnya pengelolaan laboratorium 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 

b. Memberikan kemudahan bagi guru untuk memanfaatkan laboratorium 

sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif sesuai tujuan yang telah 

diharapkan. 

3. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas laboratorium sehingga dapat mengoptimalkan 

pemakaian laboratorium dalam menunjang kegiatan belajar mengajar serta 

memudahkan koordinasi dan pembagian kerja pengelolaan laboratorium 

sehingga memperlancar jalannya sistem pendidikan di sekolah. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Pengelolaan Laboratorium Biologi 

 Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan sarana dan 

prasarana termasuk penataan ulang lay out laboratorium, pengorganisasian 

pengelola, pengadministrasian alat dan bahan serta pengelolaan keselamatan kerja 

dalam laboratorium. 

2. Laboratorium Biologi 

Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya 

percobaan atau penelitian. Ruang dimaksud dapat berupa gedung yang dibatasi 

oleh dinding dan atap atau alam terbuka misalnya kebun botani. Pada konteks 

proses belajar mengajar sains di sekolah-sekolah seringkali istilah laboratorium 

diartikan dalam pengertian sempit yaitu suatu ruangan yang didalamnya terdapat 

sejumlah alat-alat dan bahan praktikum. Pada penelitian ini dibatasi pada 

laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri yang merupakan laboratorium 

ruang tertutup (indoor laboratory. 

3. Kinerja pengguna dan pengelola laboratorium 

Kinerja pengguna laboratorium meliputi kinerja guru biologi dan siswa. 

Kinerja guru meliputi menyiapkan alat dan bahan praktikum, melengkapi 

administarsi, melakukan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung, 

melakukan pengawasan dan bertanggungjawab  terhadap alat dan bahan yang 
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dipakai serta pengawasan terhadap keselamatan kerja siswa dalam melakukan 

praktikum.  Kinerja siswa meliputi  menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam praktikum, bertanggungjawab setelah memakai alat dan bahan 

praktikum, melaksanakan praktikum dan mampu  mengkomunikasikan hasilnya, 

menjaga ketertiban laboratorium dan bertanggungjawab terhadap keselamatan 

kerja di laboratorium. Kinerja pengelola laboratorium meliputi kemampuan kerja 

pengelola laboratorium dalam membuat jadwal pemakaian laboratorium, 

melakukan inventarisasi alat dan bahan, melengkapi administrasi laboratorium, 

merumuskan tata tertib laboratorium serta menjaga keamanan dan ketertiban 

dalam laboratorium. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Laboratorium Biologi 

 Biologi merupakan bagian dari IPA yang mencakup pengetahuan dan 

proses eksplorasi nilai. Untuk mengembangkan proses eksplorasi diperlukan 

wahana yang tepat, salah satunya adalah kegiatan praktikum di laboratorium. 

Keberadaan laboratorium menjadi sangat penting dalam pembelajaran biologi. 

Laboratorium dapat berupa gedung yang dibatasi dinding dan atap atau alam 

terbuka misalnya kebun botani. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang 

atau tempat untuk melakukan percobaan atau penelitian (Wirjosoemarto et 

al.2004). 

 Laboratorium merupakan 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). Dalam konteks pendidikan di 

sekolah laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus 

(Permendiknas, 2007). Sehingga fungsi laboratorium dapat dijabarkan  sebagai 

tempat proses pembelajaran dengan metoda praktikum yang dapat memberikan 

pengalaman belajar pada siswa untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta 

mengobservasi berbagai gejala secara langsung.  

 Kegiatan praktikum dapat memberikan peran yang sangat besar terutama 

dalam membangun pemahaman konsep, verifikasi (pembuktian) kebenaran 

konsep, menumbuhkan keterampilan proses (keterampilan dasar bekerja ilmiah) 

serta afektif siswa, menumbuhkan rasa suka dan motivasi terhadap pelajaran yang 

dipelajari serta untuk melatih kemampuan psikomotor siswa. Melalui kegiatan 

praktikum seluruh kemampuan dan keterampilan siswa akan teraktualisasi dan 

guru dapat memberikan penilaian secara komprehensif dan mencakup ketiga 

ranah pendidikan yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, demikian pula sains 
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sebagai produk dapat terimplementasi melalui kegiatan praktikum (Thantris, 

2008). 

B. Pengelolaan Laboratorium Biologi 

Laboratorium biologi memerlukan pengorganisasian dan pengelolaan yang 

baik agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Kertiasa (2006) mengelola suatu 

laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok yaitu: 1) mengadakan langkah-langkah 

yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium 

bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, 2) 

menjadwal penggunaan laboratorium oleh pengelola  agar laboratorium dapat 

digunakan secara merata dan efisien oleh semua siswa yang memerlukan, 3) 

mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, sehingga 

dapat digunakan dalam waktu yang lama dan selalu siap digunakan. 4) 

mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan 

mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan. 

Pengelolaan laboratorium yang disampaikan Kertiasa (2006) menjadi acuan 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pengelolaan yang akan dilaksanakan 

meliputi pengelolaan sarana dan prasarana termasuk penataan ulang lay out ruang 

laboratorium, pengorganisasian pengelola, pengadministrasian alat dan bahan 

serta pengelolaan keselamatan kerja dalam laboratorium. Secara lebih rinci akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sarana dan prasarana 

Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan 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. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Bangunan laboratorium tidak 

berdekatan atau dibangun pada lokasi sumber air. Bangunan laboratorium tidak 

terlalu dekat dengan bangunan lainnya. Lokasi laboratorium harus mudah 

dijangkau untuk pengontrolan dan memudahkan tindakan lainnya  
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Selain persyaratan lokasi, perlu diperhatikan pula tata letak ruangan. 

Ruangan laboratorium untuk pembelajaran sains umumnya terdiri dari ruang 

utama dan ruang-ruang pelengkap. Ruang utama adalah ruangan tempat para 

siswa melakukan praktikum. Ruang pelengkap umumnya terdiri dari ruang 

persiapan dan ruang penyimpanan. Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan 

alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau 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 jarang digunakan.  

Ukuran ruang utama lebih besar dari pada ukuran ruang persiapan dan 

ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan setidaknya dapat ditempati lemari yang 

akan digunakan untuk menyimpan alat-alat atau bahan. Demikian juga ruang 

persiapan setidaknya ditempati meja dan alat-alat untuk keperluan penyiapan 

bahan-bahan atau alat-alat untuk percobaan. 

Ruang yang digunakan untuk praktikum siswa harus memenuhi standar 

yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2007), 

rasio minimal ruang laboratorium biologi adalah 2,4 m
2
/peserta didik. Tata letak 

ruang laboratorium beserta ukurannya menurut Wirjosoemarto et al. (2004) dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Tata letak ruang laboratorium biologi 

 

 

1 
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Keterangan gambar : 

1. Pintu masuk 

2. Pintu keluar 

3. Meja demonstrasi 

4. Meja praktikum 

5. Saklar listrik 

6. Bak cuci 

 

  Laboratorium yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria tata ruang yang 

telah diuraiakan di atas, namun laboratorium juga harus dilengkapi dengan 

fasilitas yang menunjang. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas umum dan fasilitas 

khusus. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua 

pemakai laboratorium seperti penerangan, ventilasi, air, bak cuci, aliran listrik, 

dan gas. Sedangkan fasilitas khusus berupa peralatan dan mebelair yang meliputi 

meja siswa, meja guru, kursi, papan tulis, lemari alat, lemari bahan, perlengkapan 

P3K, pemadam kebakaran, dan lain-lain (Wirjosoemarto et al.2004). 

Menurut Kertiasa (2006) kegiatan di laboratorium biologi adalah kegiatan 

dalam rangka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. 

Berbeda dengan fisika dan kimia, yang objek kajiannya adalah makhluk tak 

hidup. Objek kajiannya dapat berupa makhluk hidup yang masih hidup, atau 

bagian dari makhluk hidup yang sudah mati. Untuk mengkaji itu diperlukan 

berbagai jenis alat dan bahan.  

Kertiasa (2006) mengelompokkan alat-alat dan bahan dalam laboratorium 

biologi menurut jenis alat dan bahan tersebut, seperti: 1) alat-alat optik, 2) alat-

alat dan wadah dari kaca, dari porselen atau dari plastik yang tidak mudah 

terkorosi, 3) alat-alat bantu seperti sumbat karet, sumbat gabus, pelubang gabus, 

spatula, sikat tabung reaksi dan sikat buret, 4) alat-alat bedah dan pengerat seperti 

jarum, panci bedah, gunting, pinset, pisau dan mikrotom, 5) alat peraga dan model 

seprti mikroslaid, slaid 35 mm, model-model (kerangka, torso, kotak genetika) 

dan carta, 6) alat-alat ukur sseperti neraca, thermometer, hygrometer, stop watch, 

dan respirometer, 7) alat-alat penopang/penumpu seperti statif dan alasnya, klem, 

bosshead, kaki tiga, kasa, rak tabung reaksi dan mikrotom, 8) alat pemanas, 9) 

alat-alat untuk kegiatan lapangan seperti kuadrat, jala plankton, komparator 

lingkungan dan vaskulum, 10) bahan-bahan kimia untuk biologi. 
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2. Pengorganisasian pengelola 

Menurut Wirjosoemarto et al (2004) agar kesinambungan daya guna 

laboratorium dapat dipertahankan, laboratoratorium perlu dikelola secara baik. 

Salah satu bagian dari pengelola laboratorium ini adalah staf atau personal 

laboratorium. Staf atau personal laboratorium mempunyai tanggungjawab 

terhadap efektifitas dan efisiensi laboratorium termasuk fasilitas, alat-alat dan 

bahan-bahan praktikum. Pada sekolah menengah, biasanya laboratorium dikelola 

oleh seorang penanggung jawab laboratorium yang diangkat dari salah seorang 

guru IPA (fisika, kimia atau biologi). Di Sekolah Menengah, pengelola 

laboratorium bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.  

Selain pengelola laboratorium biasanya terdapat pula seorang teknisi 

laboratorium. Tugas teknisi laboratorium membantu penyiapan bahan-bahan dan 

alat-alat praktikum, pengecekan secara periodik, pemeliharaan dan penyimpanan 

alat dan bahan. Agar kinerja pengelola laboratorium berjalan baik, perlu disusun 

struktur organisasi laboratorium. Pada struktur organisasi tersebut, dicantumkan 

pula para guru mata pelajaran fisika, kimia dan biologi sebagai penanggung jawab 

masing-masing alat/bahan. Sebagai contoh struktur organisasi tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Laboratorium IPA (Wirjosoemarto et al. 

2004) 
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Tugas penanggung jawab laboratorium selain mengkoordinir berbagai 

aspek laboratorium, juga mengatur penjadwalan penggunaan laboratorium. 

Penjadwalan ini dikoordinasikan dengan bagian kurikulum dan 

mempertimbangkan usulan-usulan guru. Pada laboratorium dengan peralatan 

laboratorium yang rumit atau kompleks, biasanya perlu diangkat seorang operator 

alat. Operator alat bertanggung jawab terhadap alat yang dioperasikannnya, oleh 

karena itu operator harus selalu siap jika sewaktu-waktu alat tersebut digunakan.  

3. Pengadministrasian alat dan bahan 

Mengadministrasi alat dan bahan di sini maksudnya mencatat 

jumlah/mencatat jumlah alat dan bahan yang ada. Pengadministrasian pada 

dasarnya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mendapat pendidikan khusus 

seperti guru atau orang yang sudah terlatih khusus untuk menjadi petugas 

laboratorium seperti teknisi laboratorium atau asisten laboratorium. 

Mengadministrasi alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium  dapat 

dilakukan dengan inventarisasi alat dan bahan yang tujuannya untuk memudahkan 

pemeriksaan. Inventarisasi ini dapat dibuat pada suatu buku atau secara komputasi 

sebagai daftar induk. Menurut Wirjosoemarto et al. (2004) hal-hal yang perlu 

diperhatikan pada inventarisasi mencakup : 1) kode alat/bahan, 2) nama 

alat/bahan, 3) spesifikasi alat/bahan (merk, tipe dan pabrik pembuat alat), 4) 

sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya, 5) tahun penggunaan, 6) jumlah 

atau kuantitas, 7) kondisi alat, baik atau rusak.  

Daftar penerimaan alat dan bahan perlu dibuat untuk mencatat semua alat 

dan bahan yang diterima baik yang berasal dari permintaan sekolah melalui 

usulan maupun yang berasal dari bantuan. Selain daftar inventarisasi alat dan 

bahan, perlu dibuat kartu alat/barang dan kartu bahan/zat. Fungsi dari kartu-kartu 

tersebut adalah untuk menertibkan, mengendalikan dan mengawasi pengguaan 

alat dan bahan tersebut. 

4. Keselamatan kerja  dalam laboratorium 

Laboratorium sekolah mungkin belum terkenal sebagai tempat yang 

berbahaya. Frekuensi terjadinya kecelakaan tidak besar. Sekali pun demikian, 

usaha mencegah terjadinya kecelakaan perlu diadakan. Untuk dapat mencegah 



12 
 

 
 

terjadinya kecelakaan diperlukan pengetahuan tentang jenis-jenis kecelakaan yang 

mungkin terjadi di dalam laboratorium biologi, beserta pengetahuan tentang 

penyebabnya. Setiap pengguna laboratorium (guru, siswa dan petugas 

laboratorium) perlu mengetahui jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di dalam 

laboratorium biologi. 

Berbagai jenis kecelakaan dapat terjadi di laboratorium biologi menurut 

Kertiasa (2006) diantaranya adalah : 1) terluka, disebabkan terkena pecahan kaca 

dan/atau tertusuk oleh benda-benda tajam lain, 2) terbakar, disebabkan tersentuh 

api atau oleh bahan kimia tertentu seperti fosfor, 3) terkena racun (keracunan). 

Keracuanan ini terjadi karena bekerja menggunakan zat kimia beracun yang 

secara tidak sengaja dan/atau kecerobohan masuk ke dalam tubuh, 4) terkena zat 

korosif seperti berbagai jenis asam, misalnya asam sulfat pekat, asam format atau 

berbagai jenis basa seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida dan larutan 

ammonia dalam air, 5) terkena kejutan listrik pada waktu menggunakan listrik 

bertegangan tinggi. 

Kecelakaan di laboratorium dapat dihindari dengan bekerja secara disiplin, 

memperhatikan dan mewaspadai hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau 

kecelakaan dan mempelajari serta menuruti aturan-aturan yang dibuat untuk 

menghindari atau mengurangi kecelakaan. Pengelola laboratorium perlu 

merumuskan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh pengguna laboratorium 

untuk menciptakan keselamatan kerja dalam laboratorium. Untuk merumuskan 

tata tertib ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu perumusan petunjuk, 

peringatan dan larangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat, Waktu, dan Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

pada semester genap tahun ajaran 2011/2012. Laboratorium tersebut sudah 

digunakan sebagai tempat belajar mengajar, akan tetapi belum berfungsi dengan 

baik karena belum dilakukan pengelolaan yang optimal. 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium biologi SMA 

Negeri 2 Wonogiri, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, pengorganisasian 

pengelola, inventarisasi alat dan bahan serta keselamatan kerja di dalam 

labolatorium. 

b. Variabel terikat  

Variabel terikat meliputi kinerja pengguna (guru dan siswa) dan pengelola 

laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

 

C. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dirancang sebagai penelitian tindakan atau action research 

yang mempunyai ciri utama adanya partisipasi dan kolaborasi antara peneliti 

dengan anggota kelompok sasaran. Penelitian tindakan menurut Arikunto (2010) 

terdiri atas empat komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu : 

perencanaan (planning), tindakan (acting,) pengamatan (observing), refleksi 

(reflecting). 
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D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:  

a. Tahap perencanaan 

 Langkah yang dilakukan adalah mengobservasi ruang laboratorium (ruang 

praktikum dan ruang penyimpanan) dan mengidentifikasi permasalahan yang ada 

di laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri. Permasalahan yang dihadapi 

adalah pengelolaan laboratorium yang belum optimal. Pengelolaan yang belum 

optimal ditunjukkan dengan: 1) penataan lay out ruang laboratorium yang belum 

sesuai, 2) alat dan bahan praktikum belum diinventarisasi, menimbulkan 

ketidakdisiplinan dalam penggunaan alat dan bahan, 3) pengelola laboratorium 

yang belum bekerja optimal untuk mengelola laboratorium, 4) masih kurangnya 

prosedur keselamatan kerja di dalam laboratorium. Oleh karena itu diperlukan 

perbaikan pengelolaan laboratorium biologi pada keempat aspek tersebut. 

Langkah yang ditempuh untuk melakukan perbaikan pengelolaan laboratorium 

biologi SMA Negeri 2 Wonogiri adalah menyusun instrumen penelitian berupa 

lembar observasi untuk penilaian kondisi awal laboratorium, lembar observasi 

untuk menilai kinerja pengguna dan pengelola laboratorium serta menyusun  

angket penilaian kinerja meliputi kinerja pengguna (guru dan siswa) dan kinerja 

pengelola. 

b. Tahap tindakan 

 Tindakan yang dilakukan meliputi menata ulang lay out ruang 

laboratorium (ruang praktikum dan ruang penyimpanan), mengelola administrasi 

alat dan bahan praktikum, melakukan usulan pembenahan organisasi pengelola 

laboratorium dengan pembagian tugas yang jelas dan penambahan pengetahuan 

tentang laboratorium dan membuat petunjuk keselamatan untuk siswa serta 

mengusulkan kelengkapan alat keselamatan didalam laboratorium. Apabila ada 

kekurangan ataupun hal yang harus diperbaiki berkenaan dengan alat dan bahan 

praktikum serta fasilitas umum laboratorium akan diusulkan kepada pihak sekolah.  

c. Tahap pengamatan  

 Pengamatan yang dilakukan dengan menilai kinerja pengguna dan 

pengelola labolatorium. Penilaian dilakukan dengan menggunakan angket 

penilaian kinerja. Angket penilaian kinerja pengelola diisi oleh pengelola, angket 
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penilaian kinerja guru diisi oleh guru, angket penilaian kinerja siswa diisi oleh 

siswa. Untuk keperluan cross check data, penilaian kinerja pengguna dan 

pengelola laboratorium diamati oleh observer menggunakan lembar observasi.  

d. Refleksi 

 Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil pengamatan dan 

mengadakan evaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pengelolaan 

laboratorium dan kinerja pengguna maupun pengelola laboratorium. Hasil refleksi 

digunakan sebagai acuan bagi guru dan pengelola laboratorium untuk 

meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan laboratorium. 

 

E. Data dan  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  

1. Data tahap perencanaan berupa data keadaan awal laboratorium yang diperoleh 

dari hasil observasi sistematis di laboratorium biologi SMA Negeri 2 

Wonogiri. Observasi menggunakan instrumen berupa lembar observasi.  

2. Data tahap tindakan berupa data hasil perbaikan pengelolaan laboratorium 

biologi  

3. Data tahap pengamatan berupa: 

a. Penilaian kinerja pengguna laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

meliputi kinerja guru dan siswa diperoleh dari angket dan lembar observasi. 

Angket diisi oleh guru biologi dan siswa SMA Negeri 2 Wonogiri, 

sedangkan lembar observasi diisi oleh observesi. 

b. Penilaian kinerja pengelola laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

diperoleh dari angket dan lembar observasi. Angket diisi oleh pengelola 

laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri, sedangkan lembar observasi 

diisi oleh observer. 

4. Data tahap refleksi berupa analisis hasil pengamatan dan evaluasi. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Data keadaan awal laboratorium dianalisis secara deskriptif. 

2. Data hasil perbaikan pengelolaan laboratorium dianalisis secara deskriptif. 
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3. Data pengamatan terhadap kinerja pengguna (guru dan siswa) dan pengelola 

laboratorium diukur dengan skala Likert 1-4, yaitu: 

 Skor 4 apabila responden menjawab selalu 

 Skor 3 apabila responden menjawab sering 

 Skor 2 apabila responden menjawab kadang-kadang 

 Skor 1 apabila responden menjawab tidak pernah 

Rumus yang digunakan untuk analisis data (Ali 1992), yaitu. 

𝐷𝑝 =
n

N
× 100% 

Keterangan : 

Dp= skor yang diharapkan 

N = jumlah skor maksimum 

n = jumlah skor yang diperoleh 

 

Hasil persentase data dideskripsikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil persentase data angket dan lembar observasi kinerja pengguna dan 

pengelola laboratorium 

 

Nilai Kriteria 

75%      ≤ N < 100% Sangat baik 

50%      ≤ N < 75% Baik 

25%      ≤ N < 50% Kurang baik 

0%         ≤N < 25% Rendah 

4. Data refleksi dianalisis secara deskriptif. 

G. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini ditunjukkan dengan: 

a. Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan laboratorium biologi SMA 

Negeri 2 Wonogiri ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang sudah 

dikelola dengan baik, pengelola yang sudah terorganisir dengan baik, alat dan 

bahan sudah diinventarisasi dan terpeliharanya keselamatan kerja dalam 

laboratorium. 

b. Kinerja pengguna dan pengelola laboratorium biologi SMA Negeri 2 

Wonogiri minimal menunjukkan kriteria baik, yaitu diantara rentang 50-75%
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

    Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada semester genap tahun 

2012 di SMA Negeri 2 Wonogiri, diperoleh data berupa keadaan awal 

laboratorium biologi, perbaikan pengelolaan laboratorium biologi, pengamatan 

kinerja pengguna dan pengelola laboratorium biologi dan evaluasi hasil 

pengamatan.  

1. Keadaan awal laboratorium biologi 

a. Kondisi fisik laboratorium biologi 

Denah laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri diperlihatkan pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 3 Denah Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

Keterangan: 

 

 

 

 

 

1. Ruang Penyimpanan 

2. Meja Demonstrasi 

3. Pintu Masuk 

4. Pintu Keluar 

5. Bak Cuci 

6. Meja Siswa 

7. Saklar listrik 

 

A. Almari Penyimpanan preparat awetan 

B. Almari Penyimpanan alat praktikum mikroskopis 

C. Almari Penyimpanan alat Ekologi 

D. Almari Penyimpanan alat-alat terbuat dari kaca 

E. Almari Penyimpanan alat peraga 
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 Laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri terletak di samping 

laboratorium fisika, dan diapit dua gedung kelas dibagian depan dan belakangnya 

(Lampiran 1). Fasilitas yang terdapat pada laboratorium tersebut sudah lengkap, 

meliputi fasilitas umum (penerangan, ventilasi, air, bak cuci, aliran listrik) dan 

fasilitas khusus (meja siswa, meja guru, kursi, papan tulis, lemari alat, lemari 

bahan, perlengkapan PPPK). Alat pemadam kebakaran belum tersedia dan masih 

dalam tahap usulan kepada pihak sekolah. 

b. Keadaan ruang praktikum dan ruang penyimpanan 

 Ruang praktikum sebelum dilakukan pengelolaan diperlihatkan pada 

Gambar 4. Mikroskop tidak disimpan pada almari penyimpanan dan dibiarkan 

dalam keadaan yang tidak terawat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Ruang praktikum (tampak depan) sebelum dilakukan        

pengelolaan 

 

 

 Ruang penyimpanan laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri sudah 

berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan alat dan bahan praktikum, tetapi 

belum ada penataan alat dan bahan berdasarkan jenis, kegunaan ataupun bahan 

pembuatnya. Alat dan bahan disimpan dalam satu ruangan tanpa adanya 

klasifikasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5  Ruang penyimpanan alat dan bahan  laboratorium biologi sebelum 

dilakukan pengelolaan 

 

2. Perbaikan pengelolaan laboratorium 

a. Pengelolaan sarana dan prasarana 

Pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium biologi yang dilakukan 

dengan menataan ulang ruang laboratorium biologi yang meliputi ruang 

praktikum dan ruang penyimpanan. Ruang praktikum setelah pengelolaan 

diperlihatkan pada Gambar 6. Gambar 7 merupakan ruang penyimpanan setelah 

dilakukan pengelolaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Ruang praktikum setelah dilakukan pengelolaan 
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Gambar 7. Ruang penyimpanan setelah dilakukan pengelolaan 

 

Alat dan bahan praktikum ditata dalam almari yang terpisah sesuai dengan jenis 

praktikum. Gambar 8 merupakan contoh almari penyimpanan alat dan bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Almari penyimpanan alat dan bahan praktikum 

 

b. Pengorganisasian pengelola 

Pengelola laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri masih 

memerlukan  sosialisasi dan pengarahan tentang hak dan kewajibannya dalam 
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pengelolaan laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri. Acuan pengelola 

laboratorium dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

Sekolah/Madrasah (Lampiran 2). Struktur organisasi pengelola laboratorium 

perlu disusun agar pengelola laboratorium memahami hak dan kewajibannya. 

Gambar 9 menunjukkan struktur organisasi sebelum dilakukan pengelolaan dan 

Gambar 10 merupakan struktur organisasi setelah dilakukan pengelolaan. 

 

 

 

Gambar 9 Struktur organisasi pengelola laboratorium biologi sebelum 

dilakukan pengelolan 
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Gambar 10   Struktur organisasi pengelola laboratorium biologi sebelum 

dilakukan pengelolan 

 

 Perbedaan yang mendasar dari kedua struktur organisasi Gambar 9 dan 10 

terletak pada penanggungjawab laboratorium secara keseluruhan pada Gambar 9 

adalah guru IPA sedangkan pada Gambar 10, Kepala Laboratorium yang 

memegang peran sebagai penaggungjawab seluruh laboratorium yang ada di 

sekolah.  

c. Pengadministrasian alat dan bahan 

 Alat dan bahan praktikum di laboratorium biologi SMAN 2 Wonogiri 

sudah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 4 tahun 2007. Kelengkapan alat dan bahan tersebut 

mampu menunjang kegiatan praktikum siswa (Lampiran 3), tetapi belum 

dilakukan inventarisasi dan klasifikasi secara sistematis. Oleh karena itu 

dilakukan penataan ulang alat dan bahan sekaligus melakukan inventarisasi dan 

klasifikasi alat dan bahan sesuai dengan fungsinya masing-masing (Lampiran 4). 

d. Keselamatan kerja dalam laboratorium 

 Keselamatan kerja dalam laboratorium merupakan faktor penting yang 

harus diperhatikan karena bekerja di dalam laboratorium dapat menimbulkan 

resiko terjadinya kecelakaan. Tata tertib di dalam labratorium perlu disusun untuk 

mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Tata tertib yang ideal harus meliputi  

meliputi peringatan, petunjuk dan larangan (Lampiran 5). Selain itu disusun juga 
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petunjuk keselamatan bagi siswa dalam melakukan kegiatan praktikum yang 

berisi petunjuk-petunjuk khusus yang harus dipahami siswa (Lampiran 6). 

3. Pengamatan kinerja pengguna (guru dan siswa) dan pengelola laboratorium 

a. Kinerja guru 

Penilaian kinerja guru dilakukan terhadap tiga orang guru biologi SMA 

Negeri 2 Wonogiri  disajikan pada Tabel 2. Tabulasi angket dan lembar observasi 

kinerja guru disajikan pada Lampiran 13. 

Tabel 2  Rekapitulasi kinerja guru  

No 
Kinerja 

Persentase Kriteria 

kinerja 

1 Menyiapkan alat dan bahan praktikum bersama 

dengan kelompok piket siswa 

79% Sangat baik 

2 Melakukan pengawasan kepada seluruh 

kelompok yang sedang melaksanakn praktikum 

100% Sangat baik 

3 Membuat petunjuk praktikum (LKS) untuk 

siswa 

83% Sangat baik 

4 Mengingatkan siswa untuk mematuhi tata tertib 

yang telah dibuat dan dijalankan dengan sebaik-

baiknya 

100% Sangat baik 

5 Memberi tahu dahulu kepada siswa agar dapat 

membawa alat dan bahan yang harus 

dipersiapkan dari rumah 

100% Sangat baik 

6 Melakukan bimbingan pada saat kegiatan 

praktikum berlangsung 

100% Sangat baik 

7 Memberikan petunjuk penggunaan alat dan 

bahan secara benar terutama yang masih asing 

dan yang dapat menimbulkan bahaya 

100% Sangat baik 

8 Berada di ruang laboratorium ketika siswa 

sedang melakukan percobaan 

100% Sangat baik 

9 Membantu siswa jika mungkin terjadi 

kecelakaan pada saat praktikum berlangsung 

100% Sangat baik 

10 Mengingatkan siswa agar menggunakan bahan 

seperlunya 

100% Sangat baik 

11 Melapor kepada pengelola setelah kegiatan 

praktikum dilaksanakan 

100% Sangat baik 

12 
Menjaga kebersihan ruang laboratorium 

96% Sangat baik 

13 Mendampingi siswa merapikan alat dan bahan 

setelah praktikum dilaksanakan 

100% Sangat baik 

14 

 

15 

Mengingatkan siswa untuk mematikan kran air 

dan api setelah selesai praktikum 

Melakukan pengecekan alat dan bahan setelah 

selesai praktikum 

100% 

100% 

Sangat baik 

Sangat baik 

16 Menjaga keselamatan siswa dalam melakukan 

percobaan di dalam laboratorium 

92% Sangat baik 
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No 
Kinerja 

Persentase Kriteria 

kinerja 

17 
Mengisi buku catatan harian praktikum 

100% Sangat baik 

18 Mengisi daftar alat yang rusak/pecah jika pada 

saat praktikum ada alat yang pecah atau rusak 

100% Sangat baik 

19 Memberikan penjelasan dan petunjuk kepada 

siswa jika akan menggunakan bahan kimia 

berbahaya 

100% Sangat baik 

 Rata-rata 95% Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 2 kinerja guru secara umum menunjukkan hasil sangat 

baik, tetapi ada beberapa item yang hasil kinerjanya tidak mencapai 100% yaitu 

item yang berkaitan dengan  menyiapkan alat dan bahan praktikum, membuat 

petunjuk praktikum (LKS) untuk siswa, menjaga kebersihan ruang laboratorium 

dan menjaga keselamatan siswa dalam melakukan praktikum. 

b. Kinerja siswa 

 Penilaian kinerja siswa dilakukan terhadap 63 siswa terdiri atas kelas X6 

dan X7. Tabulasi angket dan lembar observasi kinerja siswa disajikan pada 

Lampiran 14. Hasil rekapitulasi pengamatan kinerja siswa disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3  Rekapitulasi kinerja siswa  

No 
Kinerja 

Persentase Kriteria 

kinerja 

1 Ikut terlibat dalam menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan dalam praktikum 
76% Sangat baik 

2 Membawa bahan praktikum yang harus 

dipersiapkan dari rumah 
79% Sangat baik 

3 Memasuki ruang laboratorium dengan tertib 86% Sangat baik 

4 Mengambil alat dan bahan praktikum dengan 

tertib dan teratur 
85% Sangat baik 

5 Memeriksa dengan teliti semua alat dan 

bahan sebelum digunakan dalam praktikum 
80% Sangat baik 

6 
 

7 

Menggunakan alat-alat praktikum secara 

benar sesuai dengan prosedur pemakaian 

Memakai bahan praktikum seperlunya 

84% 
 

80% 

Sangat baik 

Sangat baik 

8 Melaksanakan kegiatan praktikum dengan 

tertib, tidak banyak bercanda dan teratur 

sesuai dengan langkah yang telah dibuat 

74% 
Baik 
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No 
Kinerja 

Persentase Kriteria 

kinerja 

9 Meminta petunjuk lebih dahulu kepada guru 

pendamping apabila menggunakan bahan 

kimia berbahaya 

81% Sangat baik 

10 Melaporkan kepada guru jika terjadi 

kerusakan atau memecahkan alat-alat 

laboratorium 

84% 
Sangat baik 

11 Pada pembelajaran biologi siswa mampu 

melaksanakan  Keterampilan Proses Sains 

(KPS) 

73% Baik 

12 Apabila terjadi kecelakaan saat praktikum, 

segera melapor kepada guru pendamping 

praktikum 

88% 
Sangat baik 

13 Bertanggungjawab apabila 

merusak/menghilangkan alat-alat 

laboratorium 

80% 
Sangat baik 

14 Membersihkan alat-alat yang telah dipakai 

dalam kegiatan praktikum 
84% Sangat baik 

15 Mengembalikan alat dan bahan yang diambil 

ke tempat semula 
86% Sangat baik 

16 Menjaga keselamatan di laboratorium dengan 

mematuhi tata tertib yang ada di laboratorium 
86% Sangat baik 

17 Menjaga kebersihan ruang laboratorium, 

sehingga ditinggalkan dalam keadaan bersih 

dan rapi 

79% 
Sangat baik 

18 Mematikan kran air dan api setelah selesai 

praktikum 
89% Sangat baik 

19 Menata kembali meja dan kursi setelah 

selesai praktikum 
83% Sangat baik 

20 Merapikan kembali peralatan yang dipakai 

pada waktu praktikum 
84% Sangat baik 

21 Membuat laporan hasil praktikum pada akhir 

kegiatan praktikum 
83% Sangat baik 

22 Mengkomunikasikan hasil praktikum dengan 

melakukan diskusi kelas pada jam yang telah 

ditentukan oleh guru 

83% 
Sangat baik 

23 Siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan 

praktikum maupun saat diskusi untuk 

mengkomunikasikan hasil praktikum 

81% 
Sangat baik 

 Rata-rata 82% Sangat baik 

Berdasarkan Tabel 3 kinerja siswa menunjukkan  rata-rata sangat baik, 

tetapi tidak ada kinerja yang mencapai 100% dan ada 2 item yang kriteria 

kinerjanya hanya menunjukkan hasil baik atau kurang dari 75%, yaitu pada item 
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yang berkaitan dengan melaksanakan kegiatan praktikum dengan tertib, tidak 

banyak bercanda dan pada item siswa mampu melaksanakan KPS dalam 

pembelajaran biologi. Pengamatan kinerja siswa dalam penguasaan KPS diamati 

melalui kegiatan praktikum dengan menggunakan LKS (Lampiran 7) yang 

mengarahkan siswa pada kegiatan praktikum berpedoman KPS dan menggunakan 

lembar observasi pada Lampiran 8. 

c. Kinerja pengelola laboratorium 

 Penilaian kinerja pengelola laboratorium dilakukan kepada 1 orang 

pengelola yaitu  koordinator laboratorium biologi. Tabulasi angket dan lembar 

observasi kinerja siswa disajikan dalam Lampiran 15. Rekapitulasi hasil 

pengamatan kinerja pengelola disajkan pada Tabel 4. 

Tabel 4  Rekapitulasi kinerja pengelola 

No Kinerja Persentase 
Kriteria 

kinerja 

1 Membuat jadwal acara praktikum untuk satu 

semester 

88% Sangat baik 

2 Membuat tata tertib di laboratorium sesuai dengan 

tujuan dan mampu menjamin kelancaran 

praktikum siswa 

100% Sangat baik 

3 Memberi label pada alat dan bahan praktikum 

yang ada di laboratorium 

88% Sangat baik 

4 Membuat daftar inventarisasi alat dan bahan 

praktikum sehingga mudah untuk melakukan 

pengecekan 

88% Sangat baik 

5 Memeriksa kondisi alat dan bahan praktikum 

(baik/rusak) tiap akhir bulan dan membuat daftar 

alat dan bahan yang perlu diganti/dibeli 

88% Sangat baik 

6 Mencatat alat dan bahan praktikum yang keluar 

dari penyimpanan/sedang dipinjam 

100% Sangat baik 

7 Menyiapkan alat dan bahan sebelum praktikum 

dilaksanakan sesuai dengan acara praktikum yang 

telah ditentukan 

100% Sangat baik 

8 Memeriksa kembali alat dan bahan setelah 

kegiatan praktikum selesai dilaksanakan 

100% Sangat baik 

9 

10 

11 

Membuat buku catatan harian acara praktikum 

Melakukan pengecekan fasilitas umum 

laboratorium 

Bertanggungjawab ketika terjadi kecelakaan pada 

saat kegiatan praktikum 

100% 

100% 

100% 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik 

12 Menjaga ruang dan segala sesuatu yang ada di 

laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi 

88% Sangat baik 

13 Membuat laporan berkala tiap akhir 

bulan/semester/tahun 

88% Sangat baik 
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No Kinerja Persentase 
Kriteria 

kinerja 

14 Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh 

pengelola secara berkala 

100% Sangat  

baik 

15 Mengadakan koordinasi dengan guru pembimbing 

praktikum sebelum kegiatan dilaksanakan 

100% Sangat baik 

16 Mengelompokkan alat dan bahan praktikum 

sehingga memudahkan untuk mencarinya 

100% Sangat baik 

17 Menyimpan alat dan bahan praktikum sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing 

100% Sangat baik 

 Rata-rata 94% Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 4 kinerja pengelola laboratorium biologi sudah maksimal 

dengan menunjukkan hasil yang sangat baik, tetapi tidak semua item kinerja 

memperoleh hasil 100% ada beberapa item yang hasilnya kurang dari 100% yaitu 

item yang berkaitan dengan membuat jadwal acara praktikum, memberi label pada 

alat dan bahan praktikum, membuat inventarisasi alat dan bahan, memeriksa alat 

dan bahan tiap akhir bulan dan membuat laporan berkala tiap akhir 

bulan/semester/tahun. 

 

B. Pembahasan 

1. Keadaan Awal Laboratorium Biologi 

 Berdasarkan denah laboratorium pada Gambar 3, laboratorium biologi 

SMA Negeri 2 Wonogiri mempunyai luas 110 m
2 

.
 
Luas tersebut sudah ideal 

digunakan untuk praktikum siswa karena laboratorium harus memiliki rasio 

minimal 2,4 m
2
/peserta didik seperti yang tertera di dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 4 tahun 2007. Letak bangunan laboratorium cukup 

strategis dan mudah dijangkau.karena letaknya yang satu blok dengan ruang kelas. 

Letak laboratorium sudah dapat dikategorikan ideal karena kategori letak 

laboratorium  yang ideal adalah berlokasi di tengah-tengah ruang kelas dan 

merupakan satu blok dengan bangunan laboratorium sains, dengan pengaturan 

seperti itu waktu untuk berpindah dari ruang kelas ke ruang laboratorium menjadi 

lebih singkat (Kertiasa, 2006). 

 Laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri mempunyai fasilitas umum 

dan fasilitas khusus. Fasilitas umum terdiri atas penerangan, ventilasi, air, bak 
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cuci, dan aliran listrik. Fasilitasi khusus yang tersedia meliputi meja siswa, meja 

guru, kursi, papan tulis, lemari alat, lemari bahan dan perlengkapan PPPK. 

Fasilitas tersebut sudah mampu menunjang kegiatan praktikum biologi yang 

dilakukan di dalam laboratorium. Kondisi fisik laboratorium biologi SMA Negeri 

2 Wonogiri secara keseluruhan sudah termasuk laboratorium ideal.  

 Meskipun memiliki kondisi fisik yang ideal, tetapi belum dilakukan 

pengelolaan yang baik pada ruang praktikum dan ruang penyimpanan. Gambar 4 

dan 5 menunjukkan kondisi awal ruang praktikum dan ruang penyimpanan 

laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri. Alat dan bahan belum 

diinventarisasi dengan baik sehingga menimbulkan kerusakan dan pemanfaatan 

terhadap alat dan bahan tersebut kurang optimal. Oleh karena itu dari hasil 

observasi sistematis yang dilakukan di laboratorium biologi SMA Negeri 2 

Wonogiri, perlu adanya perbaikan pengelolaan laboratorium dalam empat aspek 

yaitu pengelolaan sarana dan prasarana, pengorganisasian pengelola, 

pengadministrasian alat dan bahan dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. 

 

2. Perbaikan Pengelolaan Laboratorium Biologi 

a. Pengelolaan sarana dan prasarana 

   Pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium biologi sebelumnya belum 

optimal, dapat dibuktikan dengan belum adanya kesadaran pengelola untuk 

melakukan inventarisasi alat dan bahan dan belum mengelompokkan alat dan 

bahan tersebut sesuai dengan fungsinya. Ruang praktikum sudah dimanfaatkan 

sebagai tempat kegiatan belajar mengajar  Kondisi awal ruang praktikum seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 4, mikroskop berada di meja demontrasi dan 

tidak dilakukan perawatan dan penyimpanan. Ruang penyimpanan masih dalam 

keadaan yang tidak teratur dan terkesan sebagai gudang atau tumpukan barang. 

Alat dan bahan yang ada di dalam ruang penyimpanan tidak terawat dan banyak 

yang rusak karena terlalu lama ditumpuk ataupun karena dimakan tikus atau 

serangga seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5. 

 Kondisi tersebut menimbulkan masalah terhadap kegiatan praktikum 

yang dilaksanakan di laboratorium. Guru dan siswa kurang mampu 

memanfaatkan laboratorium secara optimal dikarenakan laboratorium kurang 



29 
 

 
 

tertata dan alat serta bahan yang akan digunakan untuk praktikum susah untuk 

ditemukan. Sekolah dengan standar RSBI seharusnya telah melaksanakan 

pembelajaran KPS yang menuntut untuk banyak kegiatan praktikum ataupun 

kegiatan pembelajaran lain yang dilakukan di laboratorium biologi, tetapi hal 

tersebut belum mampu dipenuhi oleh laboratorium SMA Negeri 2 Wonogiri.  

 Pengelolaan yang telah dilakukan dengan menata ulang lay out  

laboratorium. Penataan ulang lay out  laboratorium dilakukan sedemikian rupa 

dan harapannya dapat mempermudah pengguna laboratorium dalam 

menggunakan laboratorium karena ruangan yang sudah tertata rapi dan alat dan 

bahan sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Gambar 8 

merupakan contoh pengelompokkan alat praktikum yang disesuaikan dengan 

jenis praktikum dan disimpan dalam almari yang berbeda, pada gambar 8 

sebelah kiri merupakan Almari A fungsinya adalah menyimpan preparat 

awetan hewan dan sebelah kanan adalah Almari B sebagai penyimpanan alat 

praktikum mikroskopis. Denah laboratorium pada Gambar 3 memperlihatkan 

letak dari semua almari yang digunakan untuk menyimpan alat praktikum. 

Almari penyimpanan yang terpisah mempermudah pengguna dan pengelola 

laboratorium untuk mencari alat dan bahan dan menempatkan kembali pada 

tempat semula. Keuntungan lay out  yang telah dibenahi tersebut adalah alat-

alat praktikum tertata rapi, ruang praktikum menjadi nyaman dan mudah dalam 

mencari alat-alat untuk kegiatan praktikum, sehingga mampu mempermudah 

kinerja pengguna dan pengelola laboratorium. 

 Penataan ulang laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

menghadapi kendala yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

kondisi awal laboratorium yang semula belum dilakukan pengelolaan, tenaga 

yang terbatas dan memerlukan ketelitian serta pemikiran yang tepat dalam 

menata lay out laboratorium biologi.  

b. Pengorganisasian pengelola 

 Pengorganisasian pengelola merupakan aspek yang penting dikarenakan 

laboratorium biologi memerlukan pengelola yang berdedikasi tinggi dan 

mempunyai kompetensi khusus untuk menjadi pengelola laloratorium, 

sehingga pengelola perlu diberi pengarahan dan sosialisasi tentang tugas dan 
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kewajibannya dalam mengelola laboratorium biologi. Pengelola laboratorium 

biologi SMA Negeri 2 Wonogiri pada dasarnya sudah melaksanakan tugasnya 

dalam mengelola laboratorium, tetapi belum sepenuhnya memahami tugas dan 

tanggungjawabnya. Pengelola belum melakukan inventarisasi maupun 

penataan terhadap alat dan bahan di dalam laboratorium. Oleh karena itu 

pengelola diberikan sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab yang telah 

tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

Sekolah/Madrasah.  

 Tugas dan tanggungjawab pengelola laboratorium tercantum dalam 

struktur organisasi pengelola seperti yang terlihat pada Gambar 9 dan Gambar 

10. Struktur organisasi pada Gambar 9 dinilai belum ideal. Oleh karena itu 

perlu adanya perbaikan dalam penyusunan struktur organisasi. Perbaikan yang 

telah dilakukan dapat dilihat pada Gambar 10.  

 Struktur organisasi pada Gambar 9 merupakan struktur organisasi yang 

selama ini digunakan di SMA Negeri 2 Wonogiri. Guru IPA memegang peran 

sebagai penanggung jawab utama laboratorium IPA dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Sekolah. Tugas guru IPA dibantu oleh koordinator 

laboratorium IPA yang membawahi penanggungjawab laboratorium fisika, 

kimia dan biologi. Masing-masing penanggungjawab laboratorium dalam 

tugasnya dibantu oleh laboran atau teknisi. Susunan organisasi tersebut belum 

ideal karena guru IPA seharusnya bukan menjadi penanggungjawab utama 

semua laboratorium. Tugas pokok guru seharusnya adalah bertanggungjawab 

pada masing-masing laboratorium yang menjadi bidang ilmunya karena 

pembelajaran sains tidak dapat terlepas dari kegiatan praktikum di dalam 

laboratorium, sehingga guru mempunyai tanggungjawab untuk menjaga 

kelangsungan laboratorium.  

 Kondisi struktur organisasi pada Gambar 9 perlu dilakukan perubahan 

agar tugas pokok dan fungsi pengelola laboratorium sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang 
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Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah dan didasakan juga pada 

otonomi serta kondisi dan kebutuhan sekolah.  

 Struktur organisasi pada Gambar 10 sudah mengalami perubahan yang 

cukup signifikan. Kepala laboratorium menjadi penanggungjawab utama untuk 

semua laboratorium yang ada di sekolah yang meliputi laboratorium fisika, 

kimia, biologi, bahasa dan komputer. Masing-masing laboratorium dipimpin 

oleh koordinator laboratorium dan dibantu oleh teknisi dan laboran. Struktur 

organisasi pada Gambar 10 sudah diusulkan kepada pihak sekolah, namun 

belum bisa direalisasikan karena perubahan personalia laboratorium harus 

mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan pihak-pihak terkait.  Akan tetapi 

struktur organisasi setelah mengalami perbaikan secara teori mempunyai 

kelebihan yaitu pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga pengelola 

dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menurut Lubis (1993) dalam 

Thantris (2008) organisasi laboratorium yang baik memberi peluang 

komunikasi yang lancar antara pengelola laboratorium, guru pemimpin 

praktikum dan para admistrator. 

c. Pengadministrasian alat dan bahan  

Pengadministarsian alat dan bahan sebelumnya belum dilaksanakan 

dengan baik sehingga perlu dilakukan perbaikan. Alat dan bahan yang masih 

layak digunakan didata, dikelompokkan dan disimpan sesuai dengan jenis, 

kegunaan ataupun bahan penyusunnya. Buku inventarisasi alat dan bahan telah 

disusun, akan tetapi belum semua data alat dan bahan dapat didata, hal tersebut 

dikarenakan alat dan bahan sudah terlalu tua usianya dan tidak ditemukan 

spesifikasinya. 

Lampiran 3 menunjukkan inventarisasi sebelum dilakukan pengelolaan. 

Data tersebut belum lengkap karena tidak semua alat dan bahan didata dan 

tidak diketahui dimana alat dan bahan tersebut disimpan. Inventarisasi tersebut 

perlu dibenahi. Langkah yang dilakukan adalah mendata ulang alat dan bahan 

yang masih layak digunakan kemudian dikelompokkan sesuai dengan 

fungsinya setelah itu ditempatkan pada almari yang terpisah sesuai dengan 

jenis praktikumnya. Daftar inventarisasi pada Lampiran 4 sudah dilengkapi 

dengan lokasi penyimpanan alat dan bahan sehingga pengguna dan pengelola 
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laboratorium lebih mudah mengetahui letak alat dan bahan yang akan 

digunakan.  

d. Pengelolaan keselamatan kerja di dalam laboratorium.  

 Faktor keselaman kerja di dalam laboratorium tidak bisa dianggap 

remeh karena laboratorium  dapat menimbulkan kecelakaan yang fatal apabila 

tidak mengetahui prosedur keselamatannya. Oleh karena itu disusun tata tertib 

laboratorium dan petunjuk keselamatan praktikum yang di dalamnya berisi 

tentang peringatan, petunjuk dan larangan. Selain itu diupayakan tersedianya 

alat pemadam kebakaran dan kotak PPPK. Pada saat praktikum siswa 

diwajibkan untuk mengenakan jas praktikum.  

 Keselamatan kerja di dalam laboratorium merupakan tanggungjawab 

bersama antara guru, pengelola dan siswa. Guru dan pengelola 

bertanggungjawab untuk membuat petunjuk keselamatan praktikum dan 

membuat peraturan agar selama bekerja di laboratorium tercipta keamanan dan 

kenyamanan. Siswa mempunyai tanggungjawab untuk memahami aturan yang 

ada sehingga kecelakaan kerja di dalam laboratorium dapat diminimalisir. 

 

3. Pengamatan Kinerja Pengguna (Guru dan Siswa) dan Pengguna 

Laboratorium 

a. Kinerja guru  

 Pengamatan kinerja guru dilakukan dengan angket yang diisi oleh guru 

dan lembar observasi yang diisi oleh observer. Kinerja guru yang diamati 

secara garis besar adalah menyiapkan alat dan bahan praktikum, melengkapi 

administarsi, melakukan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung, 

melakukan pengawasan dan bertanggungjawab  terhadap alat dan bahan yang 

dipakai serta pengawasan terhadap keselamatan kerja siswa dalam  melakukan 

praktikum. Berdasarkan hasil yang  diperoleh, keseluruhan kinerja guru yang 

diamati memperoleh rata-rata sebesar 95% dan dapat  dikategorikan kinerja 

guru sangat baik, tetapi masih ada beberapa item kinerja yang memperoleh 

persentase kurang dari 100% meliputi item yang berkaitan dengan menyiapkan 

alat dan bahan praktikum, membuat petunjuk praktikum dan menjaga 

keselamatan kerja di dalam laboratorium. 
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 Kinerja dalam menyiapkan alat dan bahan praktikum bersama dengan 

kelompok piket siswa memperoleh persentase terendah yaitu 79%. Hal 

tersebut dikarenakan pada saat melakukan kegiatan praktikum, siswa 

kelompok piket bersama laboran yang menyiapkan alat dan bahan yang 

diperlukan dan guru jarang terlibat secara langsung dalam persiapan. Peran 

serta guru yang minim dalam menyiapkan alat dan bahan praktikum terkait 

dengan fungsi guru di dalam laboratorium. Guru bukan merupakan pengelola 

laboratorium, melainkan sebagai pengguna laboratorium. Menyiapkan alat 

dan bahan untuk praktikum merupakan tugas dari pengelola laboratorium 

khususnya laboran seperti yang telah dijelaskan di dalam Permendiknas 

Nomor 26 tahun 2008 bahwa laboran harus menguasai kompetensi 

profesional dimana dalam kompetensi tersebut laboran berkewajiban 

menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum.    

 Kinerja yang kedua adalah membuat petunjuk pratikum (LKS) untuk 

siswa, kinerja tersebut menunjukkan hasil 83% menunjukkan kriteria baik, 

namun belum optimal karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan, saat 

kegiatan praktikum guru jarang menyusun petunjuk praktikum sendiri. Guru 

menggunakan petunjuk praktikum dari buku teks atau LKS dari penerbit. 

Sumintono et al (2010) menyatakan bahwa di dalam buku teks sains dan LKS 

menyediakan berbagai prosedur percobaan sesuai dengan topik yang akan 

dibahas sehingga guru tidak terbiasa untuk menyusun petunjuk praktikum 

sesuai dengan kreatifitasnya. Faktor lain yang menyebabkan guru tidak 

membuat LKS adalah kesibukan guru, tugas guru yang disebutkan di dalam 

Dokumen Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) selain melaksanakan 

proses pembelajaran adalah menyusun RPP, melengkapi administrasi, 

menjadi wali kelas dan berperan sebagai pengembang kurikulum sekolah.  

 Kinerja guru dalam menjaga kebersihan ruang praktikum, memperoleh 

persentase sebesar 96%. Guru belum optimal dalam menjaga kebersihan 

ruang praktikum, meskipun tugas tersebut telah dibantu oleh laboran dan 

siswa. Menurut Noor (2008) untuk mengoptimalkan kinerja guru dalam hal 

ini perlu diperhatikan peningkatan tanggungjawab guru dalam mengelola 

kegiatan praktikum . Item kinerja yang terakhir adalah menjaga keselamatan 
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siswa dalam melakukan percobaan di dalam laboratorium. Keselamatan siswa 

menjadi hal penting dalam kegiatan praktikum, tetapi hal tersebut belum 

disadari sepenuhnya oleh guru dan siswa. Guru sering lalai untuk menerapkan 

aturan memakai jas laboratorium pada saat praktikum berlangsung. Guru 

lebih mementingkan menyelesaikan target materi dan kurang memperhatikan 

faktor keselamatan siswa. Tata tertib dan petunjuk praktikum (Lampiran 5 

dan 6) untuk siswa diharapkan dapat membantu tugas guru dalam menjaga 

keselamatan siswa selama bekerja di laboratorium. Untuk mengoptimalkan 

kinerja guru dalam aspek ini, guru harus menerapkan disiplin yang tinggi 

kepada siswa untuk menaati tata tertib di dalam laboratorium (Aritonang, 

2005). 

b. Kinerja siswa  

 Kinerja siswa SMA Negeri 2 Wonogiri yang diamati meliputi aspek 

dalam menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan saat praktikum, 

bertanggungjawab setelah memakai alat dan bahan praktikum, melaksanakan 

praktikum dan mampu  mengkomunikasikan hasil, menjaga ketertiban 

laboratorium dan bertanggungjawab terhadap keselamatan kerja di 

laboratorium. Hasil rekapitulasi kinerja siswa yang disajikan pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata persentase kinerja siswa sebesar 82%. Oleh 

karena itu, kinerja siswa dapat dikategorikan sangat baik. Akan tetapi masih 

terdapat dua item yang memperoleh prosentas dibawah 75%  yaitu pada item 

yang berkaitan dengan ketertiban dalam melaksanakan kegiatan praktikum 

dan penguasaan KPS. 

 Kinerja dalam melaksanakan kegiatan praktikum dengan tertib, tidak 

banyak bercanda dan teratur sesuai dengan langkah yang telah dibuat, 

memperoleh persentase 74% dapat diartikan kinerjanya baik namun belum 

optimal. Permasalahan tersebut dikarenakan kesadaran dan tanggungjawab 

siswa masih kurang pada saat melaksanakan kegiatan praktikum. Siswa masih 

duduk di kelas X sehingga belum terampil bekerja di dalam laboratorium. 

Siswa kurang memahami petunjuk praktikum dan belum mampu bekerjasama 

dengan teman satu kelompok. Hal tersebut memperkuat hasil penelitian 

Sumintono et al (2010) bahwa kelemahan kegiatan praktikum di dalam 
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laboratorium yang sering dijumpai adalah suasana yang sulit diatur, diikuti 

dengan kegagalan hasil percobaan dan rendahnya kualitas kerjasama siswa.  

Wasilah (2012) menyatakan bahwa keberhasilan kegiatan praktikum di 

laboratorium harus didukung oleh peran guru dalam mengendalikan 

keseluruhan proses interaksi siswa. Proses interaksi siswa meliputi seluruh 

kegiatan siswa selama praktikum berlangsung mulai dari persiapan alat dan 

bahan hingga tahap pengambilan data dan perumuskan kesimpulan. Guru 

harus menjelaskan secara sistematis prosedur kegiatan yang harus ditempuh 

siswa selama kegiatan praktikum berlangsung agar tidak ada multi tafsir atau 

salah konsep dari siswa. 

Penguasaan siswa terhadap KPS memperoleh persentase sebesar 73%, 

sehingga tergolong pada kriteria baik. Menurut Ango (2002) KPS merupakan 

komponen penting dalam pelaksanaan proses belajar karena dapat 

mempengaruhi perkembangan pengetahuan siswa. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini dilaksanakan kegiatan praktikum dengan tujuan 

mengembangkan kemampuan KPS siswa. KPS yang diamati meliputi 

keterampilan mengamati, mengklasifikasi, menghitung, memprediksi, 

menginferensi, mengontrol variabel (Lampiran 8). Meskipun tergolong 

kriteria baik, persentase pada aspek kinerja ini merupakan yang terendah 

dibanding aspek lainnya Hal ini disebabkan karena siswa masih kesulitan 

dalam melakukan keterampilan menginferensi. Keterampilan menginferensi 

merupakan aspek keterampilan yang tergolong sukar direspon oleh siswa 

(Subali, 2009).  

Keterampilan menginferensi meliputi keterampilan: (a) membedakan 

antara hasil observasi dengan rujukan, (b) membuat generalisasi yang masuk 

akal berdasar hasil observasi, (c) mengkombinasikan observasi dan informasi 

untuk merumuskan hipotesis, (d) membuat deduksi dari hipotesis, (e) 

menggunakan hasil observasi untuk mengkonfirmasikan atau membuktikan 

kesalahan/menyangkal hipotesis yang ada dan (f) memodifikasi hipotesis 

untuk mengakomodasi observasi/penelitian baru (Subali, 2009). Semua 

keterampilan tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup dan kemampuan 

berfikir tingkat tinggi. Penggunaan LKS bentuk tertutup umumnya hanya 
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menggiring siswa untuk membuktikan hipotesis yang pasti akan terbukti. 

Hampir tidak ada yang meminta siswa merumuskan hipotesis baru atau hasil 

penelitian yang sudah ada. Akibatnya siswa mengalami kesulitan dalam 

melakukan inferensi. Langkah yang seharusnya ditempuh adalah membuat 

LKS yang mampu mengarahkan kemampuan KPS siswa (Lampiran 7). LKS 

tersebut setidaknya harus meliputi empat keterampilan yang harus dikuasai 

siswa yaitu keterampilan bekerja di dalam laboratorium (laboratory skill), 

keterampilan berfikir (thinking skill), keterampilan manipulasi (manipulative 

skill) dan keterampilan keselamatan kerja di dalam laboratorium (safety skill). 

c. Kinerja Pengelola 

 Kinerja pengelola laboratorim meliputi kemampuan kerja pengelola 

laboratorium dalam membuat jadwal pemakaian laboratorium, melakukan 

inventarisasi alat dan bahan, melengkapi administrasi laboratorium, 

merumuskan tata tertib laboratorium serta menjaga keamanan dan ketertiban 

dalam laboratorium. Kinerja pengelola mendapatkan rata-rata sebesar 94%, 

dapat diartikan bahwa kinerjanya sangat baik. Aspek kinerja belum semuanya 

mencapai hasil 100%, dapat dilihat pada keenam aspek kinerja di bawah ini. 

Keenam kinerja tersebut memperoleh persentase yang sama yaitu 88%. 

Kinerja yang pertama adalah membuat jadwal acara praktikum. 

Pengaturan jadwal penggunaan laboratorium melibatkan guru biologi sebagai 

perencara kegiatan praktikum, namun karena kurang adanya koordinasi antara 

guru dan pengelola mengakibatkan jadwal pemakaian laboratorium belum 

teratur. Hal tersebut mendukung hasil penelitian yang disampaikan Supriatna 

(2008) bahwa kesulitan dalam pengaturan pemakaian laboratorium sering 

dijumpai di sekolah-sekolah menengah. Kinerja tersebut disebutkan dalam  

Permendiknas Nomor 26 tahun 2008 merupakan salah satu kompetensi yang 

harus dikuasai pengelola laboratorium khususnya kepala laboratorium. 

Kepala laboratorium dalam melaksanakan tugasnya harus didukung oleh guru 

biologi dan secara bersama-sama melakukan koordinasi untuk menyusun 

jadwal pemakaian laboratorium. 

Kinerja dalam memberi label pada alat dan bahan praktikum yang ada 

di laboratorium; membuat daftar inventarisasi alat dan bahan praktikum untuk 
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memermudah melakukan pengecekan; memeriksa kondisi alat dan bahan 

praktikum (baik/rusak) tiap akhir bulan dan membuat daftar alat dan bahan 

yang perlu diganti/dibeli. Ketiga item kinerja tersebut secara garis besar 

merupakan kinerja pengelola dalam melakukan inventarisasi alat dan bahan. 

Pengelola belum mampu melakukan  inventarisasi alat dan bahan dengan baik 

sehingga pada saat dilakukan pengamatan kinerja pengelola memperoleh 

hasil yang belum maksimal. Saputra (2012) menyatakan bahwa kinerja 

administrasi pengelola laboratorium menunjukkan hasil yang rendah jika 

dibandingkan dengan kinerja teknis/profesi. Hal tersebut terjadi karena 

pengelola belum mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya melakukan 

inventarisasi alat dan bahan praktikum. Alat dan bahan praktikum belum 

didata secara sistematis dan kurang dilakukan perawatan, sehingga banyak 

alat dan bahan yang rusak, hilang dan tidak dimanfaatkan sebagai mana 

mestinya. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan praktikum di dalam 

laboratorium kurang maksimal. Langkah yang harus ditempuh pengelola 

adalah dengan membuat buku inventarisasi alat dan bahan. Penggunaan 

program database di dalam komputer akan mempermudah pengelola dalam 

mencatat semua alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium (Kertiasa, 

2006).  

 Kinerja pengelola dalam melakukan inventarisasi harus menjadi 

prioritas utama dengan memahami Permendiknas Nomor 26 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Laboratorium. Kinerja tersebut harus dilakukan 

secara profesional, bertahap dan berkelanjutan. Pelatihan secara rutin dalam 

melakukan administrasi alat dan bahan perlu dilakukan sebagai langkah awal 

untuk memperbaiki kinerja pengelola laboratorium. Pengelola laboratorium 

perlu menambah wawasan dengan melakukan studi banding tentang 

manajemen pengelolaan laboratorium ke sekolah dengan laboratorium 

berstandar nasional dan mengupayakan untuk menyusun perencanaan melalui 

musyawarah unsur-unsur terkait (Tawani, 2008).  

 Kinerja dalam menjaga ruang dan segala sesuatu yang ada di 

laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi juga belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. Kebersihan dan kerapian laboratorium sudah terpelihara 
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namun pada saat laboratorium tidak dipakai dalam waktu yang lama, 

pengelola jarang memperhatikan kebersihannya. Kurangnya perhatian 

pengelola dalam menjaga kebersihan laboratorium dapat menimbulkan 

kecelakaan, cidera, kerusakan dan masalah lain yang dapat menghambat 

kegiatan praktikum (Saputra, 2012). Pembuatan peraturan dan pemasangan 

jargon yang dipasang di sudut-sudut laboratorium agar terbaca oleh semua 

pihak yang bekerja di laboratorium perlu dilakukan sebagai solusi untuk 

menjaga kebersihan ruang laboratorium. Selain itu perlu dilakukan pemberian 

sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.  

Kinerja dalam membuat laporan berkala tiap akhir bulan/semester/tahun 

sudah sangat baik, namun masih kurang optimal. Pengelola sudah membuat 

laporan, akan tetapi belum dilakukan  secara berkala. Pembuatan laporan 

terkendala karena pengelola masih kurang memahami tugas dan 

tanggungjawabnya. Pengorganisasian pengelola yang telah dilakukan 

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pegelola laboratorium dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengoptimalkan fungsi 

labolatorium dan menjaga kelangsungan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab pengelola terkendala karena masih adanya over lapping tugas. 

Pengelola laboratorium merangkap menjadi guru biologi yang mempunyai 

tugas pokok untuk mengajar sehingga berdampak pada kinerjanya sebagai 

pengelola laboratorium. Peran kepala laboratorium sangat diperlukan dalam 

pengorganisasian pengelola dalam membuat laporan tiap akhir 

bulan/semester/tahun. Kepala laboratorium harus menguasai kompetensi 

managerial yaitu rutin dan berkala menjadi reviewer dan melakukan cross 

check terhadap laporan yang telah dibuat pengelola dan menyarankan 

perbaikan yang harus dilakukan (Permendiknas Nomor 26, 2008). 

Kinerja pengelola laboratorium perlu dievaluasi secara berkala dan 

berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelola. Keefektifan 

pengelolaan laboratorium cenderung menghasilkan pembelajaran IPA yang 

efektif (Gaspar, 2009). Oleh karena itu disusun lembar evaluasi untuk 

pengelola (Lampiran 9). Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap kegiatan 

praktikum berlangsung, lembar evaluasi diisi oleh siswa.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan  

bahwa perbaikan pengelolaan laboratorium biologi SMA Negeri 2 Wonogiri 

mampu menunjang kinerja pengguna dan pengelola laboratorium biologi. 

B. Saran 

1. Guru seharusnya mampu merancang kegiatan praktikum di dalam 

laboratorium dengan pendekatan KPS, diantaranya dengan membuat petunjuk 

praktikum yang meliputi empat keterampilan yaitu keterampilan bekerja di 

dalam laboratorium (laboratory skill), keterampilan berfikir (thinking skill), 

keterampilan manipulasi (manipulative skill) dan keterampilan keselamatan 

kerja di dalam laboratorium (safety skill). 

2. Pengelolaan laboratorium harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan 

menyeluruh agar kegiatan pembelajaran ataupun praktikum yang dilakukan di 

dalam laboratorium menjadi lebih berkualitas. 

3. Pengguna dan pengelola laboratorium seharusnya bekerjasama dengan 

melakukan koordinasi yang baik agar kualitas kinerja pengguna dan  

pengelola lebih optimal dan saling mendukung satu sama lain. 

4. Diperlukan pelatihan secara profesional, bertahap dan berkelanjutan  untuk 

meningkatkan kualitas kinerja pengelola laboratorium. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian 

Ruang praktikum sebelum pengelolaan 

Laboratorium biologi tampak depan Letak laboratorium biologi terhadap 

bangunan lain 

Ruang praktikum sesudah pengelolaan 
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Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) 
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Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
187/M Tahun 

2004  mengenai  Pembentukan  Kabinet  Indonesia  
Bersatu sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  
terakhir  dengan Keputusan Presiden  Republik 
Indonesia Nomor 31/P Tahun 

2007; 
 

Lampiran 2. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 
NOMOR  26  TAHUN 2008 TANGGAL  11 JUNI  2008 

 

 
STANDAR TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH 

 
 
 
A. KUALIFIKASI 

 

 
1.  Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah 

 
Kualifikasi    kepala  laboratorium  Sekolah/Madrasah  adalah  sebagai 
berikut: 

 

 
a. Jalur guru 

1)  Pendidikan minimal sarjana (S1); 
2)  Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum; 
3)  Memiliki  sertifikat  kepala  laboratorium  sekolah/madrasah  dari 

perguruan   tinggi   atau   lembaga   lain   yang   ditetapkan   oleh 
pemerintah. 

 

 
b. Jalur laboran/teknisi 

1)  Pendidikan minimal diploma tiga (D3); 
2)  Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi; 
3)  Memiliki  sertifikat  kepala  laboratorium  sekolah/madrasah  dari 

perguruan   tinggi   atau   lembaga   lain   yang   ditetapkan   oleh 
pemerintah. 

 

 
2.  Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah 

 
Kualifikasi  teknisi  laboratorium sekolah/madrasah  adalah  sebagai 
berikut: 
a.  Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang relevan dengan 

peralatan  laboratorium,    yang  diselenggarakan  oleh  perguruan 
tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah; 

b.  Memiliki   sertifikat   teknisi   laboratorium   sekolah/madrasah   dari 
perguruan   tinggi   atau   lembaga lain   yang   ditetapkan   oleh 
pemerintah. 

 

 
3.  Laboran Sekolah/Madrasah 

 

 
Kualifikasi laboran sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 
a.  Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan 

jenis  laboratorium,  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi 
yang ditetapkan oleh pemerintah; 

b.  Memiliki sertifikat laboran sekolah/madrasah dari perguruan tinggi 
yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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B. KOMPETENSI 
 

 
1.  Kompetensi Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah 

 
 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 

1. Kompetensi 
Kepribadian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Menampilkan diri 
sebagai pribadi 
yang dewasa, 
mantap, dan 
berakhlak mulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.1   Bertindak secara 
konsisten sesuai dengan 
norma agama, hukum, 
sosial, dan budaya 
nasional Indonesia 

1.1.2   Berperilaku arif 

1.1.3   Berperilaku jujur 

1.1.4   Menunjukkan 
kemandirian 

1.1.5   Menunjukkan rasa 
percaya diri 

1.1.6   Berupaya meningkatkan 
kemampuan diri 

 
1.2  Menunjukkan 

komitmen terhadap 
tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2.1 Berperilaku disiplin 

1.2.2 Beretos kerja yang tinggi 
1.2.3   Bertanggung jawab 

terhadap tugas 

1.2.4 Tekun, teliti, dan hati-hati 
dalam melaksanakan 
tugas 

1.2.5 Kreatif dalam 
memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
tugas profesinya 

1.2.6   Berorientasi pada 
kualitas 

 
2. Kompetensi 

Sosial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1  Bekerja sama dalam 

pelaksanaan tugas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1.1 Menyadari kekuatan dan 

kelemahan baik diri 
maupun stafnya 

2.1.2   Memiliki wawasan 
tentang pihak lain yang 
dapat diajak kerja sama 

2.1.3   Bekerjasama dengan 
berbagai pihak secara 
efektif 

 

 
 
 
 
 



47 
 

 
 

 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 

 

2.2  Berkomunikasi 
secara lisan dan 
tulisan 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2.1   Berkomunikasi dengan 
berbagai pihak secara 
santun, empatik, dan 
efektif 

2.2.2   Memanfaatkan berbagai 
peralatan teknologi 
informasi dan 
komunikasi (TIK) 

 

 
3. Kompetensi 

Manajerial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1  Merencanakan 

kegiatan dan 
pengembangan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1   Menyusun rencana 

pengembangan 
laboratorium 

3.1.2   Merencanakan 
pengelolaan 
laboratorium 

3.1.3   Mengembangkan sistem 
administrasi 
laboratorium 

3.1.4   Menyusun prosedur 
operasi standar (POS) 
kerja laboratorium 

 
3.2  Mengelola kegiatan 

laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.1   Mengkoordinasikan 

kegiatan praktikum 
dengan guru 

3.2.2   Menyusun jadwal 
kegiatan laboratorium 

3.2.3   Memantau pelaksanaan 
kegiatan laboratorium 

3.2.4   Mengevaluasi kegiatan 
laboratorium 

3.2.5   Menyusun laporan 
kegiatan laboratorium 

 
3.3  Membagi tugas 

teknisi dan laboran 
laboratorium 
sekolah/ madrasah 

 

 
 
 
 
 

 
3.3.1   Merumuskan rincian 

tugas teknisi dan laboran 

3.3.2 Menentukan jadwal kerja 
teknisi dan laboran 

3.3.3 Mensupervisi teknisi dan 
laboran 

3.3.4 Membuat laporan secara 
periodik 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 

 

3.4  Memantau sarana 
dan  prasarana 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.1   Memantau kondisi dan 
keamanan bahan serta 
alat laboratorium 

3.4.2   Memantau kondisi dan 
keamanan bangunan 
laboratorium 

3.4.3   Membuat laporan 
bulanan dan tahunan 
tentang kondisi dan 
pemanfaatan 
laboratorium 

 
3.5  Mengevaluasi 

kinerja teknisi dan 
laboran serta 
kegiatan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 

 

 
3.5.1 Menilai kinerja teknisi dan 

laboran laboratorium 

3.5.2 Menilai hasil kerja teknisi 
dan laboran 

3.5.3   Menilai kegiatan 
laboratorium 

3.5.4   Mengevaluasi program 
laboratorium untuk 
perbaikan selanjutnya 

 
4. Kompetensi 

Profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 Menerapkan 

gagasan, teori, dan 
prinsip kegiatan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
 
 
 
 

 
4.1.1   Mengikuti 

perkembangan 
pemikiran tentang 
pemanfaatan kegiatan 
laboratorium sebagai 
wahana pendidikan 

4.1.2   Menerapkan hasil 
inovasi atau kajian 
laboratorium 

 
4.2 Memanfaatkan 

laboratorium untuk 
kepentingan 
pendidikan dan 
penelitian di 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1   Menyusun 

panduan/penuntun 

(manual) praktikum 
4.2.2   Merancang kegiatan 

laboratorium untuk 
pendidikan dan 
penelitian 

4.2.3   Melaksanakan kegiatan 
laboratorium untuk 
kepentingan pendidikan 
dan penelitian 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 

 

4.2.4   Mempublikasikan karya 
tulis ilmiah hasil 
kajian/inovasi 

 
4.3 Menjaga kesehatan 

dan keselamatan 
kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1   Menetapkan ketentuan 

mengenai kesehatan 
dan keselamatan kerja 

4.3.2   Menerapkan ketentuan 
mengenai kesehatan 
dan keselamatan kerja 

4.3.3   Menerapkan prosedur 
penanganan bahan 
berbahaya dan beracun 

4.3.4   Memantau bahan 
berbahaya dan beracun, 
serta peralatan 
keselamatan kerja 

 
 
 
 
 

2.  Kompetensi Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah 
 
 
 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
1. Kompetensi 

Kepribadian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1 Menampilkan diri 
sebagai pribadi 
yang dewasa, 
mantap, dan 
berakhlak mulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1.1   Bertindak secara 
konsisten sesuai dengan 
norma agama, hukum, 
sosial, dan budaya 
nasional Indonesia 

1.1.2   Berperilaku arif 

1.1.3 Berperilaku jujur 

1.1.4   Menunjukkan 
kemandirian 

1.1.5   Menunjukkan rasa 
percaya diri 

1.1.6   Berupaya meningkatkan 
kemampuan diri 

 
1.2 Menunjukkan 

komitmen terhadap 

 
1.2.1 Berperilaku disiplin 

1.2.2 Beretos kerja yang tinggi 
tugas 1.2.3   Bertanggung jawab 

terhadap tugas 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
 

1.2.4 Tekun, teliti, dan hati- 
hati dalam 
melaksanakan tugas 

1.2.5 Kreatif dalam 
memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
tugas profesinya 

1.2.6   Berorientasi pada 
kualitas 

 
2. Kompetensi 

Sosial 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1 Bekerja sama dalam 

pelaksanaan tugas 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.1 Menyadari kekuatan dan 

kelemahan diri 

2.1.2   Memiliki wawasan 
tentang pihak lain yang 
dapat diajak kerja sama 

2.1.3   Bekerjasama dengan 
berbagai pihak secara 
efektif 

 
2.2 Berkomunikasi 

secara lisan dan 
tulisan 

 

 
 
 
 
 

 
2.2.1   Berkomunikasi dengan 

berbagai pihak secara 
santun, empatik, dan 
efektif 

2.2.2   Memanfaatkan berbagai 
peralatan  TIK untuk 
berkomunikasi 

 

 
3. Kompetensi 

Administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.1 Merencanakan 

pemanfaatan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.1   Merencanakan 

kebutuhan bahan, 
peralatan, dan suku 
cadang laboratorium 

3.1.2   Memanfaatkan katalog 
sebagai acuan dalam 
merencanakan bahan, 
peralatan, dan suku 
cadang laboratorium 

3.1.3 Membuat daftar bahan, 
peralatan, dan suku 
cadang yang diperlukan 
laboratorium 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
 

 
3.1.4   Merencanakan 

kebutuhan bahan dan 
perkakas untuk 
perawatan dan 
perbaikan peralatan 
laboratorium 

3.1.5   Merencanakan jadwal 
perawatan dan 
perbaikan peralatan 
laboratorium 

 
 

3.2 Mengatur 
penyimpanan 
bahan, peralatan, 
perkakas, dan suku 
cadang laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.1   Mencatat bahan, 
peralatan, dan fasilitas 
laboratorium dengan 
memanfaatkan peralatan 
teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) 

3.2.2 Mengatur tata letak 
bahan, peralatan, dan 
fasilitas laboratorium 

3.2.3 Mengatur tata letak 
bahan, suku cadang, 
dan perkakas untuk 
perawatan dan 
perbaikan peralatan 
laboratorium 

 

 
 

4. Kompetensi 
Profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.1 Menyiapkan 
kegiatan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.1.1   Menyiapkan petunjuk 
penggunaan peralatan 
laboratorium 

4.1.2   Menyiapkan paket 
bahan dan rangkaian 
peralatan yang siap 
pakai untuk kegiatan 
praktikum 

4.1.3   Menyiapkan penuntun 
kegiatan praktikum 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
 

 
KOMPETENSI KHUSUS 

 

Teknisi Laboratorium IPA, 
Fisika, Kimia, Biologi dan 
Program Produktif SMK 

4.1.4   Membuat peralatan 
praktikum sederhana 

4.1.5 Membuat paket bahan 
siap pakai untuk 
kegiatan praktikum 

 

 
Teknisi Laboratorium Bahasa 

4.1.6 Membuat rekaman audio 
visual dalam berbagai 
media  untuk 
kepentingan 
pembelajaran 

 

 
Teknisi Laboratorium Komputer 

4.1.7   Memelihara kelancaran 
jaringan komputer (LAN) 

4.1.8   Mengoperasikan 
program aplikasi sesuai 
dengan kebutuhan mata 
pelajaran 

 
4.2 Merawat peralatan 

dan bahan di 
laboratorium 

 
4.2.1   Mengidentifikasi 

kerusakan peralatan dan 
bahan laboratorium 

sekolah/madrasah 4.2.2   Memperbaiki kerusakan 
peralatan  laboratorium 

 
 

4.3 Menjaga kesehatan 
dan keselamatan 
kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.1 Menjaga kesehatan diri 
dan lingkungan kerja 

4.3.2   Menggunakan peralatan 
kesehatan dan 
keselamatan kerja di 
laboratorium 

4.3.3   Menangani bahan-bahan 
berbahaya dan beracun 
sesuai dengan prosedur 
yang berlaku 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
 KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
 

4.3.4   Menangani limbah 
laboratorium sesuai 
dengan prosedur yang 
berlaku 

4.3.5   Memberikan pertolongan 
pertama pada 
kecelakaan 

 

 
 
 
 
 

3.   Kompetensi Laboran Sekolah/Madrasah 
 
 

 
DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

 
 

1. Kompetensi 
Kepribadian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.1 Menampilkan diri 
sebagai pribadi 
yang dewasa, 
mantap, dan 
berakhlak mulia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.1.1   Bertindak secara 
konsisten sesuai dengan 
norma agama, hukum, 
sosial, dan budaya 
nasional Indonesia 

1.1.2   Berperilaku arif 

1.1.3 Berperilaku jujur 
1.1.4   Menunjukkan 

kemandirian 

1.1.5   Menunjukkan rasa 
percaya diri 

1.1.6   Berupaya meningkatkan 
kemampuan diri 

 

 
1.2 Menunjukkan 

komitmen 
terhadap tugas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1.2.1 Berperilaku disiplin 

1.2.2 Beretos kerja yang tinggi 
1.2.3   Bertanggung jawab 

terhadap tugas 

1.2.4 Tekun, teliti, dan hati-hati 
dalam melaksanakan 
tugas 

1.2.5 Kreatif dalam 
memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan 
tugas profesinya 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI                   SUB-KOMPETENSI 

 

 
 

1.2.6.  Berorientasi pada kualitas 
 

2. Kompetensi 
Sosial 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.1  Bekerja sama 

dalam 
pelaksanaan 
tugas 

 

 
 
 
 
 

 
2.1.1 Menyadari kekuatan dan 

kelemahan diri 

2.1.2   Memiliki wawasan 
tentang pihak lain yang 
dapat diajak kerja sama 

2.1.3   Bekerjasama dengan 
berbagai pihak secara 
efektif 

 
2.2   Berkomunikasi 

secara lisan dan 
tulisan 

 

 
 
 
 
 

 
2.2.1   Berkomunikasi dengan 

berbagai pihak secara 
santun, empatik, dan 
efektif 

2.2.2   Memanfaatkan berbagai 
peralatan  TIK untuk 
berkomunikasi 

 
 

3. Kompetensi 
Administratif 

 

 
 
 
 
 

 
 

3.1 Menginventarisasi 
bahan praktikum 

 

 
 
 
 
 

 
 

3.1.1   Mencatat bahan 
laboratorium 

3.1.2   Mencatat penggunaan 
bahan laboratorium 

3.1.3   Melaporkan penggunaan 
bahan laboratorium 

 
3.2 Mencatat kegiatan 

praktikum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2.1 Mencatat kehadiran guru 

dan peserta didik 

3.2.2   Mencatat penggunaan 
alat 

3.2.3   Mencatat penggunaan 
penuntun praktikum 

3.2.4 Mencatat kerusakan alat 

3.2.5   Melaporkan keseluruhan 
kegiatan praktikum 
secara periodik 

 

 
 

4. Kompetensi 
Profesional 

 

 
4.1 Merawat ruang 

laboratorium 

 

 
4.1.1   Menata ruang 

laboratorium 

sekolah/madrasah 4.1.2   Menjaga kebersihan 
ruangan laboratorium 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI                   SUB-KOMPETENSI 

 

 

4.1.3. Mengamankan ruang 
laboratorium 

 
4.2 Mengelola bahan 

dan peralatan 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.2.1   Mengklasifikasikan  bahan 

dan peralatan praktikum 

4.2.2 Menata      bahan      dan 
peralatan praktikum 

4.2.3   Mengidentifikasi 
kerusakan              bahan, 
peralatan,   dan   fasilitas 
laboratorium 

4.2.4   Menjaga  kebersihan  alat 
laboratorium 

4.2.5   Mengamankan bahan dan 
peralatan laboratorium 

 
 
 

Khusus untuk laboran biologi: 
 

4.2.6 Merawat  tanaman  untuk 
kegiatan praktikum 

4.2.7 Memelihara hewan untuk 
praktikum 

 
4.3 Melayani kegiatan 

praktikum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.3.1 Menyiapkan bahan sesuai 

dengan penuntun 
praktikum 

4.3.2   Menyiapkan peralatan 
sesuai dengan penuntun 
praktikum 

4.3.3 Melayani guru dan 
peserta didik dalam 
pelaksanaan praktikum 

4.3.4   Menyiapkan kelengkapan 
pendukung praktikum 
(lembar kerja, lembar 
rekam data, dan lain-lain) 

 
4.4 Menjaga kesehatan 

dan keselamatan 
kerja di 
laboratorium 
sekolah/madrasah 

 

 
4.4.1 Menjaga kesehatan diri 

dan lingkungan kerja 

4.4.2   Menggunakan peralatan 
kesehatan dan 
keselamatan kerja di 
laboratorium
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Lampiran 3. Daftar Inventarisasi Alat dan Bahan sebelum Pengelolaan 
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 2 WONOGIRI 
Jl. Nakula V Wonokarto, Wonogiri Telp. (0273) 321385 

Website: http//www.sman2 wng.sch.id 

           BUKU INVENTARIS ALAT 

           
No 

No. 
Katalok  

Nama Alat 
Jumlah 

Keterangan 
baik rusak 

1   Alat peraga telinga 3 buah   Almari E 

2   Alat peraga mata 1 buah   Almari E 

3   Alat peraga ginjal 2 buah   Almari E 

4   Alat peraga kulit 3 buah   Almari E 

5   Alat peraga jaringan tumbuhan 2 buah   Almari E 

6   Alat peraga penyerbukan 1   Almari E 

7   Alat peraga jantung 1   Almari E 

8   Alat peraga kepala manusia 1   Almari E 

9   Alat peraga gigi 1   Almari E 

10   Alat peraga lambung 1   Almari E 

11   Alat destilasi 2   Almari D 

12   Awetan alga 1     

13   Awetan lobster 1 toples   Almari A 

14   Awetan ikan pari+bulu babi 1 toples     

15   Awetan kepiting 1 toples     

16   Awetan ular 1 buah     

17   Awetan kadal+ikan+katak 1 toples     

18   Awetan ikan 1 toples     

19   Beaker glass 2000 ml 1 buah   Almari D 

20   Beaker glass 1000 ml 6 buah   Almari D 

21   Beaker glass 500 ml 9 buah   Almari D 

22   Beaker glass 400 ml 1 buah   Almari D 

23   Beaker glass 250 ml 7 buah   Almari D 

24   Beaker glass 200 ml 10 buah   Almari D 

25   Beaker glass 150 ml 1 buah   Almari D 

26   Blender 1   Almari F 

27   Baskom 2   Almari F 

28   Box genetika merah (kotak) 9 buah   Almari E 

29   Box genetika coklat 3 buah   Almari E 

30   Botol sampel 1buah   Almari C 

Lampiran 4. Daftar Inventarisasi Alat dan Bahan setelah Pengelolaan 
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31   Clear glass 4 kotak besar   Almari B 

32   Corong 90 mm 7 buah   Almari D 

33   Corong 75 mm 1 buah   Almari D 

34   Corong besar 1 buah   Almari D 

35   Cawan porselen besar  4 buah   Almari D 

36   Cawan porselen kecil 3 buah   Almari D 

37   Cawan kaca 2   Almari D 

38   Cowek 1   Almari F 

39   Dandang 1 set 2   Almari F 

40   Erlenmeyer 250 ml 4 buah   Almari D 

41   Erlenmeyer 200 ml 15 buah   Almari D 

42   Erlenmeyer 100 ml 15 buah   Almari D 

43   Erlenmeyer 1000 ml 1 buah   Almari D 

44   Erlenmeyer 50 ml 4 buah   Almari D 

45   Erok-erok 2 buah   Almari F 

46   Gelas ukur 100 ml 5 buah   Almari D 

47   Gelas ukur 50 ml 13 buah   Almari D 

48   Gelas ukur 50 ml plastik 7 buah   Almari D 

49   Gelas ukur 25 ml 5 buah   Almari D 

50   Gelas ukur 10 ml 5 buah   Almari D 

51   Gelas ukur 250 ml 1 buah   Almari D 

52   Gergaji 1   Almari F 

53   Haemositometer 9 buah   Almari B 

54   Higrometer 2 buah   Almari C 

55   Hypodermic needle 15 buah   Almari D 

56   Insectarium 2   Almari A 

57   Jas praktikum 26 Bbuah   Almari C 

58   Jarum syringe glass fitting 226x1,25 kg 31   Almari D 

59   Kaki 3 17   Almari D 

60   Kit uji makanan 1 box   Almari B 

61   Kompor gas 2   Almari F 

62   Kotak genetika 5   Almari E 

63   Lensa elektrik 1 buah   Almari B 

64   Lensa perbesar 10 x 
9 box @10 
buah   Almari B 

65   Lup 75 mm 9 buah   Almari B 

66   Lup 95 mm 2 buah   Almari B 

67   Lampu bunsen  10   Almari D 

68   Measure pipet 10 buah   Almari D 

69   Mikroskop cahaya  20 buah   Almari B 

70   Mikroskop stereo 1 buah     

71   Mikroskop binokuler listrik 1 buah     

72   Mikrotom dari besi 8 buah     
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73   Nampan kecil  2 buah   Almari F 

74   Nampan besar  8 buah     

75   Panci kecil 1 buah   Almari F 

76   Panci besar 3 buah   Almari F 

77   Papan bedah 1   Almari F 

78   Pemeliharaan mikroskop 1   Almari B 

79   Penangas/kasa 27 buah   Almari B 

80   Pencepit makanan 1   Almari  F 

81   Pengaduk kayu 2   Almari F 

82   Penggorengan 1   Almari F 

83   Penumbuk besar  4 buah   Almari D 

84   Penumbuk kecil  4 buah   Almari D 

85   Penumbuk kecil bening 1 buah   Almari D 

86   pH meter digital 2   Almari B 

87   Pipa kaca 50   Almari C 

88   Pipa kapiler  kaca  12   Almari C 

89   Pipa T kaca 34   Almari C 

90   Pipa Y kaca 20   Almari C 

91   Pipet 2 ml kaca  9   Almari C 

92   Pipet 10 ml  5   Almari C 
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           BUKU INVENTARIS BAHAN 

           

No No. Katalok  Nama bahan Spesifikasi 
Merek/ 
Tipe Asal & Thn Jumlah   keterangan 

            baik rusak   

1   alkohol 96% cair  teknis droping  2010 15 liter   di lemari gudang 

2   aquades cair   teknis APBS 2011 20 liter   
dlm jerigen di 
gudang 

3   eosin serbuk   teknis APBS 2011 5 gram   di lemari gudang 

4   glukosa serbuk   teknis APBS 2011 500 gram   di lemari gudang 

5   H2O2 cair   teknis APBS 2011 2 liter   di lemari gudang 

6   HCl cair  teknis APBS 2011 1 liter   di lemari gudang 

7   Larutan uji makan cair   teknis droping 2011 2 box   di lemari gudang 

8   NaOH cair   teknis APBS 2011 1 liter   di lemari gudang 

9   PP cair   teknis APBS 2011 500 ml   di lemari gudang 

10   plastisin padat   teknis APBS 2011 3 pak   di lemari A 
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TATA TERTIB LABORATORIUM BIOLOGI 

SMA NEGERI 2 WONOGIRI 

 

1. Selama praktikum berlangsung siswa dilarang meninggalkan ruangan 

tanpa seijin guru atau petugas 

2. Berpakaian bersih, rapi dan berseragam sesuai ketentuan sekolah 

3. Bersikap sopan, tertib dan  tenang, tidak boleh gaduh 

4. Dilarang makan dan membuang sampah di bak-bak cuci 

5. Dilarang merangkai alat-alat sendiri tanpa pengawasan guru/laboran 

6. Siswa harus berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan-bahan yang 

berbahaya seperti : listrik, api, kaca, zat dan gas 

7. Setelah percobaan selesai siswa wajib membersihkan alat-alat yang 

digunakan dan mengembalikannya dalam keadaan bersih 

8. Apabila siswa merusakkan atau memecahkan alat-alat, konsekuensinya 

harus menukar sama dengan alat yang dirusakkannya 

9. Pelanggaran terhadap tata tertib ini berakibat harus berani menerima 

sanksi. 

  

Lampiran 5. Tata Tertib Laboratorium Biologi 
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PETUNJUK KESELAMATAN BAGI SISWA DALAM LABORATORIUM 

BIOLOGI 

1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa ijin 

guru/petugas yang berada di dalamnya 

2. Barang-barang laboratorium (alat dan bahan kimia) tidak boleh diambil 

keluar dari laboratorium, kecuali atas perintah/petunjuk guru 

3. Tidak diperbolehkan mencicipi bahan kimia 

4. Hanya zat-zat kimia berupa cairan/larutan yang boleh dibuang dalam bak 

cuci 

5. Pecahan kaca harus dibuang dalam tempat-tempat khusus 

6. Jika terjadi kecelakaan, barang pecah, alat rusak harus segera melaporkan 

kepada guru IPA atau petugas yang ada saat itu 

7. Setelah praktikum selesai alat-alat dan bahan harus dibersihkan dan setelah 

itu harus dikembalikan ke tempat semula 

8. Sebelum ditinggalkan meja praktikum harus dalam keadaan kering dan bersih 

9. Setelah praktikum selesai tangan harus dibersihkan/dicuci dengan sabun 

(agar zat dan kuman yang menempel di tangan mati) 

10. Pada saat memanaskan tabung reaksi, mulut tabung jangan diarahkan ke 

wajah atau ke arah teman yang berada di dekatnya 

11. Menyalakan pemanas atau bunsen jangan menggunakan kertas yang dibakar 

12. Jangan menghirup zat-zat dalam botol karena kemungkinan besar beracun 

13. Sebaiknya menggunakan jas lab.(baju khusus) 

14. Untuk mencegah memegang benda panas tanpa diketahui sebelumnya, 

rasakan benda itu dengan mendekatkan punggung telapak tangan kepada 

benda yang dikira panas 

15. Untuk membuka panci tekan/pressure cooker sebaiknya jangan langsung 

dibuka tetapi tunggulah kira-kira 10 menit agar uap dalam panci tekan 

tersebut habis keluar lewat celah penekan sehingga tidak didapat uap panas 

bertekanan tinggi yang menyebabkan luka kena uap panas 

16. Alat bedah setelah selesai digunakan harus bersih dan sempurna 

17. Jika menusukkan pipa kaca ke dalam sumbat karet/gabus gunakanlah vaselin. 

  

Lampiran 6. Petunjuk Keselamatan bagi Siswa 
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Lampiran 7. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Petunjuk Pengisian : 

Lembar diisi oleh observer 

a. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur sesuai keadaan sebenarnya dengan 

memberi tanda ceklist () pada kolom jawaban yang telah tersedia. 

 

No Pernyataan Keterlaksanaan 

Sudah Belum 

1 Siswa mampu memahami petunjuk praktikum dengan cermat dan 

teliti 

  

2 Siswa terampil dalam :   

 

 

 

 

a. Mengamati   

b. Mengklasifikasi   

c. Menghitung   

d. Memprediksi   

e. Menginferensi   

f. Melakukan kontrol variabel   

3 Siswa terampil bekerja di dalam laboratorium dengan memperhatikan 

aspek keselamatan kerja dalam laboratorium 
  

   

   
 

Wonogiri, ................................2012                          

Observer, 

 

 

 

 

NIM. 

Lampiran 8. Lembar Pengamatan Kegiatan Praktikum Siswa 

LEMBAR PENGAMATAN 

KEGIATAN PRAKTIKUM SISWA 

SMA NEGERI 2 WONOGIRI 
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EVALUASI  PELAYANAN 

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan selama kegiatan berlangsung. 

Siswa diharapkan memberi tanggapan secara jujur terhadap beberapa pernyataan pada 

kolom yang tersedia. Berilah tanda check-list (√ ) pada kolom yang tersedia untuk setiap 

jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dan dapat memberikan saran pada kolom 

yang tersedia. Keterangan:  4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = kurang baik, 1 = tidak baik 

I. Aspek yang dievaluasi 

Pernyataan 4 3 2 1 

A. Pelayanan harian         

  1. Kecekatan petugas         

  2. Keramahan petugas         

  3. Kerapihan penampilan petugas         

B. Kebersihan dan kerapihan laboratorium         

  1. Kebersihan dan kerapihan lantai         

  2. Kebersihan dan kerapihan meja dan kursi         

  3. Kebersihan dan kerapihan lemari/ rak         

  4. Kebersihan dan kerapihan perabot/ alat/ bahan         

  5. Kebersihan dan kerapihan ruang pengelola lab         

Kelas               : XII IPA … 

Nama kegiatan: Praktikum Ekstraksi DNA Buah 

Tanggal           :    -   - 2012        

Lampiran 9. Lembar Evaluasi Kinerja Pengelola 
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  6. Kebersihan dan kerapihan alat dan wadah bahan         

C. Penataan alat dan bahan         

  1. Kategirisasi alat dan bahan         

  2. Memenuhi syarat kemudahan akses dan keamanan         

  3.Kejelasan tulisan/ label         

  4. Keterbaharuan alat dan bahan         

D. Keamanan da kesehtan Laboratorium         

  1.Tersedia perangkat keamanan (jas lab, pemadam api)         

  2.Tersedia perangkat kesehatan (P3K)         

  3. Sirkulasi udara         

  4. Suplai cahaya         

  5. Kenyamanan (kipas angin, AC)         

  6. Keamanan perabot/alat dari potensi membahayakan manusia         
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II. Saran 

OBSERVASI KEGIATAN PRAKTIKUM SISWA 

Deskripsi kegiatan awal: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Deskripsi kegiatan inti praktek 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Deskripsi hambatan/ kendala yg ditemukan saat kegiatan lab 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Deskripsi kemanfaatan pengelolaan lab yg dilakukan terhadap kegiatan praktek 

1. Penataan Alat dan Bahan: 

……………………………………………………………………………………………. 

2. Standar keamanan dan kesehatan kerja: 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Administrasi lab: 

……………………………………………………………………………………………. 
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PROGRAM KERJA PENGELOLAAN LABORATORIUM BIOLOGI 

Alokasi waktu Kegiatan  

1. 16 Juli – 10 Agust 2012 

2. Sept – Okt 2012 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sept – Des 2012 

 

 

 

4. Des 2012 

Penataan ruang, alat dan bahan laboratorium. 

Administrasi: 1. buku inventaris 

2. kartu stok 

3. kartu peminjaman 

4. buku alat yang rusak & bahan yang habis 

Penyusunan : 1. jadwal pemakaian laboratorium 

2. jurnal praktikum 

3. LKS 

Pengujian LKS. 

Pelaksanaan praktikum siswa kelas X, XI, XII 

Pengisian instrument evaluasi pengelolaan & pelayanan 

laboratorium. 

Observasi kegiatan praktikum. 

Evaluasi pengelolaan & pelayanan laboratorium. 
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Lampiran 10. Angket Kinerja Guru 
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Lampiran 11. Angket Kinerja Siswa 
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Lampiran 12. Angket Kinerja Pengelola 
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Lampiran 13. Tabulasi Angket dan Lembar Observasi Kinerja Guru  
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Lampiran 14. Tabulasi Angket dan Lembar Observasi Kinerja Siswa 
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Lampiran 15. Tabulasi Angket dan Lembar Observasi Kinerja Pengelola 
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Lampiran 16. Surat Ijin Penelitian 



84 
 

 
 

 

 

 

 

  

Lampiran 17. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 17. Surat Penetapan Dosen Pembimbing 


