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SARI 

Suryani, Dwi Agus. 2015. Pemanfatan laboratorium Pancasila Sebagai Media 

Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

SMP Negeri 1 Bantul.  Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakulas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Prof. Dr. 

Suyahmo, M.Si., dan Drs. Suprayogi M.Pd. 

 

Kata kunci: Laboratorium Pancasila, Media Pembelajaran, Mata Pelajaran 

PPKn 

 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting pembelajaran 

yang keberadaannya saat ini sudah  berkembang dan mempunyai tempat 

tersendiri, bahkan di SMP Negeri 1 Bantul media pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan sudah difasilitasi didalam sebuah laboratorium 

Pancasila. Walaupun dalam Lampiran Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar dan Menengah, tidak 

menyebutkan Laboratorium Pancasila sebagai sarana yang harus disediakan oleh 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun seiring dengan 

berkembangnya zaman di mana diterapkan sistem otonomi sekolah yaitu sekolah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut 

kebutuhan sekolah tersebut. Sekolah dapat menambah sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan sekolah tesebut, seperti halnya SMP Negeri 1 Bantul yang 

mendirikan Laboratorium Pancasila. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diambil adalah 1) 

bagaimanakah pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 

Bantul, 2) nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 3) faktor 

yang menghambat pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 1 Bantul.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: 1) untuk mengetahui 

pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 2) 

mengetahui nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 3) 

mengetahui faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Panacasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di 

SMP Negeri 1 Bantul. Fokus penelitiannya adalah 1) pemanfaatan laboratorium 

Panacasila sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 2) nilai lebih pemanfaatan 

laboratorium Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 3) faktor yang menghambat 
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pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data kualitatif 

mengunakan teknik dari Miles dan Huberman. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media 

pembelajaran PPKn di dalam Laboratorium Pancasila, jenis-jenis media 

pembelajaran yang ada di dalam Laboratorium Pancasila, waktu pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila, metode yang digunakan dalam pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila, alasan memanfaatkan Laboratorium Pancasila, tata tertib 

Laboratorium Pancasila. Kapasitas Laboratorium Pancasila, efektifitas 

Laboratorium Pancasila, Fasilitas yang terdapat di dalam Laboratorium Pancasila, 

pemahaman siswa ketika pembalajaran PPKn dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila. Hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bantul,  

meliputi: 1) hambatan Internal yaitu: a) pengelola Laboratorium Pancasila, 

b)materi, dan c) sistem pengelolaan Laboratorium Pancasila , 2) hambatan 

eksternal yaitu: a) guru, b) siswa, dan c) materi pembelajaran d) metode 

pembelajaran e) manajemen sekolah   
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Undang-undang No.  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pasal 1). Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting 

pembelajaran yang keberadaannya saat ini sudah  berkembang dan 

mempunyai tempat tersendiri, bahkan di SMP Negeri 1 Bantul media 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah difasilitasi 

didalam sebuah laboratorium Pancasila. Menurut Daryono (2011:152), media 

pembelajaran dan laboratorium PPKn, merupakan sarana dan fasilitas yang 

diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan PPKn secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Di dalam penyelenggaraan pendidikan, peran sarana dan prasarana 

tentu sangat penting untuk menghasilkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

yang berkualitas, efisien dan efektif. Salah satu prasarana yang memegang 

peranan penting dalam proses pembelajaran adalah laboratorium. Di lingkup 

sekolah, laboratorium merupakan tempat belajar mengajar melalui metode 
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praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa dapat 

berinteraksi dengan berbagai media dan bahan untuk mengamati suatu objek  

atau gejala yang sedang dipelajari.  

Laboratorium merupakan salah satu penunjang pembelajaran pada 

satuan pendidikan baik pada tingkat SMP, SMA/SMK, dan perguruan tinggi. 

Beberapa  hal yang tidak bisa dilakukan di ruang kelas dapat dilakukan di 

ruang laboratorium.  Laboratorium menjadi lebih bermakna apabila dilengkapi 

dengan berbagai media pembelajaran di dalamnya. Jika tidak, maka 

laboratorium tersebut hanya sekedar tempat kosong yang tidak memiliki 

manfaat apa-apa. Selain itu, laboratorium juga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Sebagaimana  yang  tercantum  di dalam Peraturan  

Pemerintah Nomor  19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan 

pasal 1 ayat 8, dinyatakan bahwa: 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki  prasarana  yang  meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, 

ruang  tata  usaha,  ruang  perpustakaan, ruang  laboratorium, ruang  

bengkel kerja, ruang  unit  produksi, runag  kantin, instalasi daya  dan 

jasa, tempat berolahraga, tempat  beribadah,  tempat bermain,  tempat 

berekreasi dan ruang  atau tempat lain yang  diperlukan untuk  

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 
 

Laboratorium merupakan tempat di mana seseorang dapat melakukan 

kegiatan ilmiah seperti penelitian, percobaan ataupun demonstrasi, dan 

lainnya. Laboratorium tidak semata-mata terdapat di bidang studi eksakta 

(IPA) melainkan terdapat juga pada bidang studi ilmu pengetahuan sosial. 

Namun, laboratorium pada ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya mata 

pelajaran PPKn masih kurang berkembang, bahkan juga mungkin masih 
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banyak sekolah yang belum mengembangkan. Salah satu inovasi dari 

perkembangan laboratorium pada ilmu sosial yaitu adanya Laboratorium 

Pancasila. 

Walaupun dalam Lampiran Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar dan Menengah, 

tidak menyebutkan Laboratorium Pancasila sebagai sarana yang harus 

disediakan oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun seiring 

dengan berkembangnya zaman di mana diterapkan sistem otonomi sekolah 

yaitu sekolah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah 

menurut kebutuhan sekolah tersebut. Sekolah dapat menambah sarana dan 

prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah tesebut, seperti halnya SMP 

Negeri 1 Bantul yang mendirikan Laboratorium Pancasila walaupun 

laboratorium tersebut sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tidak  

diwajibkan ada tetapi dengan adanya otonomi sekolah SMP Negeri 1 Bantul 

dapat mendirikan laboratorium  tersebut. 

Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul merupakan terobasan 

yang sangat inovatif di bidang pendidikan yang patut di kembangkan 

disekolah lain. Dengan adanya laboratorium Pancasila guru dapat 

mengembangkan strategi belajar mengajar dan media pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga pembelajaran 

akan lebih inovatif dan siswa juga dapat lebih kreatif, disinlah kelebihan 

laboratorium Pancasila yang dimiliki SMP Negeri 1 Bantul dibandingkan 

sekolah lain yang tidak memiliki Laboratorium Pancasila. 
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Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul juga Laboratorium 

pertama dan satu-satunya di Provinsi DIY yang didirikan di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Laboratorium ini diresmikan pada tanggal 30 Juli 

2011 oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 Bantul yaitu Bambang Edy 

Sulistiana. Pelaksanaan awal laboratorium ini bekerjasama dengan Pusat Studi 

Pancasila UGM dan beberapa pakar yang dinilai memahami Pancasila secara 

mendasar. Seiring dengan semakin merosotnya pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dikalangan siswa, maka SMP Negeri 1 Bantul berupaya 

memberdayakan Laboratorium Pancasila sebagai sarana untuk meningkatkan 

pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi para siswanya lewat pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP Negeri 1 Bantul merupakan 

satu-satunya sekolah negeri di Kabupaten Bantul  bahkan di DIY memiliki  

Laboratorium Pancasila.  

Pada kenyataan seringkali timbul kendala dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu keterbatasan fasilitas dan 

media pembelajaran. Keberadan Laboratorium Pancasila tidak terlepas dari 

adanya media pembelajaran di dalamnya, dengan adanya Laboratorium 

Pancasila ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di SMP Negeri 1 Bantul. Media pembelajaran termasuk komponen penting 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) karena dengan media pembelajaran 

dapat mendorong keberhasilan dalam menyampaikan materi pembelajaran, 

guru mudah dalam memberikan materi pembelajaran demikian dengan siswa 
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juga akan lebih mudah menerima materi pembelajaran. Penggunaan media 

pembelajaran akan membuat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) lebih 

inovatif sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KMB) dapat kondusif. Yang 

menjadi pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan Laboratorium Pancasila 

dan apa laboratorium tersebut sudah dimanfaatkan secara maksimal sebagai 

media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sedangkan jumlah kelas di SMP Negeri 1 Bantul ada 30 

kelas dan dengan jumlah jam pelajaran dalam seminggu dirasa kurang 

memadai untuk digunakannya laboratorium Pancasila tersebut oleh 30 kelas 

tersebut. 

Dari urain yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam tulisan skripsi yang 

berjudul “Pemanfaatan Laboratorium Pancasila sebagai Media 

Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di SMP Negeri 1 Bantul? 
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2. Apa saja nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 

1 Bantul? 

3. Apa saja faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Panacasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pemanfaatan laboratorium Pancasila sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

di SMP Negeri 1 Bantul. 

2. Mengetahui nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

3. Mengetahui faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Pancasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu: manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan kajian ilmiah tentang pemanfaatan laboratorium 

Panacasila sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

b. Memberikan informasi tentang pemanfaatan laboratorium Panacasila 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganeraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat dijadikan pedoman bagi guru, siswa dan akademisi untuk 

meningkatkan pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganeraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan oleh sekolah dalam pemanfaatan 

laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan di SMP Negeri 1 

Bantul. 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang, penelitian ini bermanfaat sebagai 

tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa khususnya yang 

akan menyusun skripsi yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. 

E. PEMBATASAN MASALAH 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

pengertian yang menyimpang dari judul ”Pemanfaatan  Laboratorium 

Pancasila Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila 
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Dan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 1 Bantul”. Selain itu juga untuk 

membatasi ruang lingkup objek penelitian ini. 

1. Pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

Pemanfaatan Laboratorium Pancasila yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan atau proses memanfaatkan di dalam 

Laboratorium Pancasila yang dirancang sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran PPKn untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam 

mendalami materi pelajaran sehingga mempermudah proses pembelajaran 

PPKn. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berupa barang atau alat yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dan diguanakan dengan tujuan untuk untuk 

membantu proses pembelajaran. Media belajar juga digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau makna dari materi pembelajaran sehingga dapat 

mempermudah siswa dan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

3. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Yang dimaksud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak serta kewajibannya 

untuk menjadai warga negara yang cerdas, cinta tanah air, nasionalis, dan 

berkarakter. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada landasan teori akan dibahas konsep terkait tentang pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila, media pembelajaran, dan mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

A. Pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, 

faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:928) disebutkan bahwa 

pemanfaatan memiliki makna “Proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.” 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pemanfaatan 

laboratorium Pancasila adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 

pengguna dalam hal ini guru dan siswa dengan memanfaatkan berbagai 

layanan dan fasilitas termasuk media pembelajaran yang ada di laboratorium 

Pancaila. Laboratorium Pancasila dikatakan berhasil jika penggunanya dapat 

memanfaatkan laboratorium Pancasila dengan baik dan dari pemanfaatan 

laboratorium Pancasila ini, pengguna dapat terbantu dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). 

1. Laboratorium 

a. Pengertian Laboratorium 

Ada berbagai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 

Laboratorium. Berbagai pengertian tersebut antara lain: (1) Ruangan 

tertutup dimana percobaan dan penelitian dilakukan; (2) Bangunan 
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yang dilengkapi sejumlah peralatan untuk tempat kegiatan belajar 

siwa; (3) Tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan 

eksperimen di dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis; (4) 

Tempat kerja untuk melakukan berbagai kegiatan atau pengamatan. 

Menurut Jabbar (2014:6), laboratorium adalah perangkat 

kelengkapan akademik, disamping buku dan media lain yang dapat 

digunakan sebagai kelengkapan akademik. Sedangkan laboratorium 

menurut Decaprio (2013:16), laboratorium adalah tempat sekelompok 

orang yang melakukan berbagai macam kegiatan penelitian (riset) 

pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan 

antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. 

b. Unsur Pokok dalam Pengelolaan Laboratorium 

Menurut Decaprio (2013:59), terdapat unsur-unsur pokok yang 

menjadi dasar peningkatan dan pengembangan laboratorium sebagai 

fungsi pengelolaan, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 

penelitian, kemitraan usaha dan kepedulian terhadap masyarakat, serta 

kemampuannya sebagai income generating unit (produk lembaga 

pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas). Unsur-unsur pokok dalam pengelolaan 

laboratorium tersebut adalah: 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan laboratorium ditujukan untuk beberapa hal pokok, 

yaitu: 
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a) Mengatur segala kegiatan yang diselnggarakan di laboratorium 

yang terdiri dari penelitian, uji coba (eksperimentasi), aplikasi 

teori di laboratorium, pengujian teori, dan lain sebagainya. 

b) Menentukan indikator keberhasilan dalam setiap tahapan dari 

kegiatan yang direncanakan. 

2) Pengaturan (Organizing) 

Pengaturan merupakan upaya untuk menjalankan kegiatan 

laboratorium sebagaimana fungsinya sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh semua pihak. Pengaturan mencakup setting secara 

fisik dan regulating. 

3) Aturan (Regulating) 

Aturan (regulating) merupakan guide line yang dapat berupa 

perangkat formal atau normative saat bekerja di laboratorium. 

4) Pencatatan (Administrating) 

Pencatatan atau administrating sangat penting sebab pencatatan 

merupakan proses pendokumentasian seluruh komponen fisik 

laboratorium. 

5) Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah upaya yang harus dilakukan oleh para 

pengelola laboratorium secara terus menerus dalam mengupayakan 

agar laboratorium dapat berfungsi yang dikelola dan secanggih apa 

pun peralatan laboratorium yang dimiliki, jika tidak diiringi dengan 

pemeliharaan yang baik, maka cepat atau lambat kegiatan 
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laboratorium tersebut akan mengalami kemunduran yang 

signifikan. 

6) Pendanaan (Funding) 

Kegiatan laboratorium tidak akan berjalan lancar, efektif, dan 

efisien tanpa diiringi dengan pendanaan yang baik dan terperinci, 

sekalipun laboratorium tersebut memiliki perediaan keuangan yang 

sangat besar (banyak). 

c. Fungsi Laboratorium 

Fungsi laboratorium menurut Amin Soejitno, (Daryono 

2011:145) adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima 

sehingga antara teori dan praktek nukan merupakan dua hal yang 

terpisah, malainkan dua hal yang merupakan suatu kesatuan. 

Keduanya saling mengkaji dan saling mencari dasar. 

2) Memberikan keterampilan kerja ilmiah mahasiswa. 

3) Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat 

kebenaran ilmiah dari sesuatu obyek dalam lingkungan alam dan 

lingkungan sosial. 

4) Menambah keterampilan dalam mempergunakan alat media yang 

tersedia untuk mencari dan menentukan kebenaran. 

5) Memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah 

seseorang calon ilmuwan. 
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6) Memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai keterampilan 

yang diperoleh penemuan yang didapat dalam proses kegiatan 

kerja di laboratorium. 

Moh. Amin dalam Daryono (2011:145), menyatakan bahwa 

fungsi laboratorium antara lain adalah sebaai alat atau tempat untuk: 

1) Munguatkan atau member kepastian informasi; 

2) Menentukan sebab akibat; 

3) Membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau gejala-gejala 

tertentu; 

4) Mempraktekkan apa/sesuatu yang diketahui; 

5) Mengembangkan ketrampilan; 

6) Memberikan latihan-latihan; 

7) Membantu siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah dalam 

pemecahan problem-problem atau masalah dan melaksanakan 

penelitian perseorangan. 

Menurut Decaprio (2013:17), fungsi laboratorium adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan 

antara teori dan praktik. 

2) Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari 

kalangan siswa, mahasiswa, dosen, atau pun peneliti lainnya.  

3) Memberikan dan memupuk keberanian para peneliti (yang terdiri 

dari pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen dan seluruh 
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praktisi keilmuan lainnya) untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah 

dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan 

sosial. 

4) Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam 

menggunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium 

untuk mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan 

berbagai macam riset ataupun eksperimentasinya yang akan 

dilakukannya. 

5) Memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai 

macam keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu 

mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji 

coba, maupun eksperimentasi. 

6) Laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para 

peneliti dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap 

penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja dilaboratorium  

7) Laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan 

berbagai masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam 

pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di 

tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji 

laboratorium. 

8) Laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, 

mahasiswa, dosen aktivitas, peneliti, dan lain-lain untuk 
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memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak 

sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. 

d. Macam dan Jenis Laboratorium 

Laboratorium dibedakan berdasarkan fungsi dan 

pemanfaatannya, diantaranya: 

1) Laboratorium untuk bidang scince, misalnya laboratorium biologi, 

laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium matematika. 

2) Laboratorium pada bidang studi tertentu, misalnya laboratorium 

bahasa, laboratorium IPS, laboratorium IPA, dan sebagainya sesuai 

dengan mata pelajaran tertentu. 

3) Laboratorium untuk bidang keterampilan, misalnya laboratorium 

keterampilan PKK, laboratorium keterampilan jasa, laboratorium 

keterampilan kerajinan, dan laboratorium keterampilan teknik. 

Menurut  Decaprio (2013:24) ada dua macam laboratorium 

yaitu: 

1) Laboratorium Pendidikan, yaitu laboratorium yang digunakan 

untuk pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMU, hingga 

perguruan tinggi. Semua laboratorium ini ditunjukkan untuk 

kelancaran proses kegiatan belajar dan mengajar. 

2) Laboratorium riset, yaitu laboratorium yang digunakan oleh 

praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti 

suatu hal yang menjadi bidang keahliannya.  
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Berdasarkan macam-macam laboratorium diatas, laboratorium 

Pancasila termasuk dalam laboratorium berdasarkan laboratorium 

pendidikan dan laboratorium bidang studi tertentu karena fungsi dan 

pemanfaatannya adalah untuk membantu proses Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. Laboratorium Pancasila ini tentu berbeda dengan 

laboratorium IPA. Laboratorium Pancasila tentu bukan untuk 

melakukan eksperiman seperti laboratorium IPA, walaupun demikian 

laboratorium Pancasila tetap berfungsi untuk mendukung penggunaan 

media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

e. Struktur Organisasi Laboratorium 

Menurut Koontz & Donnel dalam Hasibuan (2010:25) tentang 

pengertian Organisasi adalah:  

“Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan 

dimaksudkan untik mencapai koordinasi yang struktural, baik 

secara vertical, maupun secara horizontal diantara posisi – 

posisi yang telah diserahi tugas – tugas khusus yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi adalah 

hubungan structural yang mengikat / menyatukan perusahaan 

dan kerangka dasar tempat individu – individu berusaha, 

dikoordinasi”  

 
Pengertian Organisasi menurut Benhard dalam Hasibuan 

(2010:26), “Organisasi adalah suatu sistem kerja sama yang 

terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih”. 

Sedangkan menurut Decaprio (2013:47), agar pengelolaan 

laboratorium dapat berjalan secara efektif, efisien, dan modern, maka 
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pengelolaannya harus dijalankan dengan manajemen yang baik dan 

professional. Manajemen yang professional ini ditandai dengan adanya 

pembentukan struktur organisasi laboratorium yang dilandasi oleh 

profesionalisme kerja. Tanpa adanya struktur organisasi laboratorium, 

maka kegiatan praktik dan penelitian (program ) di laboratorium tidak 

akan berjalan dengan lancar.  

Struktur organisasi laboratorium memiliki struktur yang 

penting dalm pengelolaan laboratorium. Menurut Decaprio (2013:47), 

fungsi penting struktur organisasi laboratorium adalah sebagai berikut: 

1) Memperlancar perencanaan praktik dan penelitian di laboratorium 

2) Memperlancar manajemen (pengaturan) kegiatan penelitian dan 

praktik di laboratorium  

3) Memperlancar pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh 

kegiatan laboratorium sehingga mudah dievaluasi 

4) Mempermudah pengawasan (controlling) segala kegiatan di 

laboratorium 

Solihatin dan Raharjo (2007:41) mengemukakan, bahwa 

struktur organisasi laboratorium IPS pada umumnya terdiri dari: 

1) Kepala laboratorium 

Kepala laboratorium biasanya dijabat oleh guru yang memiliki 

kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya dan 

memiliki pengetahuan serta ketrampilan dalam mengalola 

laboratorium. 
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2) Tenaga teknisi 

Tenaga teknisi merupakan seseorang yang memiliki kemampuan 

secara professional untuk menjalankan, mengoperasikan, dan 

memelihara serta mengembangkan perlengkapan di laboratorium 

sehingga laboratorium dapat untuk digunakan. 

3) Tenaga laboratorium 

Tenaga laboratorium merupakan seseorang yang memiliki 

kemampuan professional untuk menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan di laboratorium yang meliputi penelitian, pengembangan, 

dan pelatihan serta layanan pada suatu bidang ilmu tertentu. Tugas 

utamanya adalah membantu terselenggaranya kegiatan 

laboratorium di sekolah. 

Adapun bagan dari kelembagaan laboratorium IPS jika 

digambarkan dengan bagan adalah sebagai berikut: 

Bagan 1 

Struktur Kelembagaan laboratorium IPS 

 

 

 

 

 

(Solihatin dan Raharjo, 2007:40) 

Sedangkan menurut Decaprio (2013:52), dalam struktur 

organisasi laboratorium terdapat jabatan yang mempunyai tugas 

Dekan 

Kepala Lab 

Teknisi Laboran 
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tertentu. Adapun tugas dari bagian-bagian dalam struktur organisasi 

laboratorium adalah sebagai berikut: 

1) Kepala laboratorium 

Tugasnya: 

a) Memberi tugas kepada penanggung jawab teknis, koordinator 

laboratorium, koordinator peserta kegiatan di laboratorium 

(kegiatan penelitian, praktik, eksperimentasi), dan memeberi 

tugas kepada laboran. 

b) Memberi bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi 

kepada petugas laboratorium. 

c) Memberi motivasi kepada para peserta yang terlibat dalam 

kegiatan laboratorium. 

d) Menyediakan dana untuk keperluan opersional laborarium. 

2) Supervisor 

Tuganya: 

a) Melakukan cheklislist day to day, yaitu selalu mengontrol 

kegiatan laboratorium setiap hari. 

b) Memonitor penataan barang-barang laboratorium, serta 

menjaga dan memomonitor keutuhan fungsi dari barang-barang 

laboratorium tersebut. 

c) Melakukan pengecekan penerimaan peserta penelitian di 

laboratorium serta melakukan pemantauan hasil penelitian, 
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praktik, ataupun eksperimentasi yang dilakukan di 

laboratorium. 

d) Mengawasi kelancaran kegiatan penelitian, praktik, ataupun 

eksperimentasi yang dilakukan di laboratorium. 

e) Melakukan counseling dengan para bawahan di laboratorium 

3) Penanggung Jawab Teknis Laboratorium 

Tugasnya: 

a) Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium 

b) Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium 

c) Mengusulkan pengadaan alat atau bahan laboratorium. 

4) Koordinator laboratorium 

Tugasnya: 

a) Mengkoordinir para peserta, pelatih, dan pembimbing dalam 

kegiatan penelitian, praktik, dan eksperimentasi di 

laboratorium. 

b) Koordinator laboratorium juga memiliki tugas (wewenang) 

yang sama seperti penanggung jawab teknis laboratorium, yaitu 

dalam hal pengusulan pengadaan alat atau bahan laboratorium 

kepada ketua laboratorium. 

5) Laboran 

Tugasnya: 

a) Mengerjakan administrasi laboratorium.  

b) Mengatur alat atau bahan laboratorium. 
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c) Bertanggung jawab atas kebersihan alat dan ruang laboratorium 

serta perlengkapannya. 

d) Membantu para pembimbing, guru, pelatih, selama kegiatan 

penelitian, praktik, dan eksperimentasi berlangsung. 

2. Laboratorium Pancasila 

a. Pengertian Laboratorium Pancasila 

Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

menurut Daryono (2011:145), laboratorium Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan adalah tempat untuk melatih siswa dalam 

keterampilan melakukan praktek, demonstrasi, percobaan, penelitian 

dan perkembangan nilai-nili moral Pancasila. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pengertian Laboratorium Pancasila adalah suatu yang dapat digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan percobaan, penelitian, 

praktik, demonstrasi, dan pengembangan nilai-nilai moral Pancasila 

serta membantu proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

Pandidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul. 

Didalam laboratorium Pancasila terdapat media atau alat-alat 

peraga didalamnya, yaitu sebagai berikut: gambar-gambar dinding 

(pakaian adat, rumah adat), foto-foto peristiwa bersejarah atau tokoh 

sejarah, peta-peta sejarah, peta Indonesia, foto-foto pahlawan, dalam 

visual tiga dimensi berupa patung tokoh sejarah dari tanah liat, wayang 
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pahlawan, serta alat elektronik audio seperti tape, DVD, peralatan 

audio visual, proyektor, dll. 

Tujuan dari didirikannya Laboratorium Pancasila oleh SMP 

Negeri 1 Bantul adalah mendukung proses kegiatan belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP Negeri 1 

Bantul dalam mendirikan Laboratorium Pancasila tidaklah mudah 

sehingga membutuhkan peran serta dari lembaga-lembaga yang 

berwenang lainnya yaitu salah satunya dari Pusat Studi Pancasila 

(PSP) UGM. Alasan kenapa laboratorium ini dinamakan Laboratorium 

Pancasila dan bukan diberi nama Laboratorium PPKn adalah karena 

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila merupakan ideologi 

bangsa Indonesia. Adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan karena adanya Pancasila, jadi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa didirikannnya Laboratorium Pancasila 

dilatarbelakangi oleh Pancasila. 

Harapan dari berbagai pihak yang berperan serta dalam 

pendirian Laboratorium Pancasila adalah dapat digunakan oleh 

berbagai pihak baik khusnya siswa SMP Negeri 1 Bantul dan pada 

umumnya dapat digunanakan oleh siswa disekolah lain dan masyarakat 

umum. Laboratorium Pancasila merupakan satu-satunya dan 

Laboratorium Pancasila di Provinsi DIY. Banyak masyarakat umum 

dan siswa dari sekolah lain yang sudah berkunjung ke Laboratorium 

Pancasila mereka melakukan studi tentang Laboratorium Pancasila. 
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b. Fungsi Laboratorium Pancasila 

Fungsi Laboratorium Pendidikan Pancasila menurut Ali Emran 

(Daryono, 1998:151) adalah: 

1) Mengembangkan strategi belajar mengajar dan media Pendidikan 

Moral Pancasila; 

2) Melatih sikap positif agar terbentuk kepribadian tang kuat 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 

3) Memperlancar program pengembangan dan penelitian pendidikan 

Moral Pancasila; 

4) Menjembatani antara teori Pendidikan Moral Pancasila dengan 

praktek Pendidikan Moral Pancasila ; 

5) Memperlancar proses penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila 

yang diprogramkan. 

Menurut Daryono (2011:149), fungsi Laboratorium Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan meliputi : 

1) Fungsi penelitian dan pengembangan 

a) Penelitian dan pengembangan konsep-konsep, teori-teori dalam 

rangka meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam 

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 

dan keamanaan nasional. Jenis kegiatan dapat berupa : studi 

dokumentasi, studi, literature,diskusi, seminar, dan kegiatan-

kegiatan beljar laian yang bersifat inovatif. 
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b) Penelitian dan pengambangan rasionalisme nilai, dilema nilai, 

konflik nilai, dan kekaburan nilai dalam rangka meningkatkan 

penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bidang 

ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan nasional. 

Jenis kegiatan dapat berupa : membandingkan nilai ideologi 

Pancasila dengan ideology lain, inventarisasi nilai-nilai dalam 

masing-masing bidang, deskripsi rasionalitas nilai, klasifikasi 

nilai-nilai dalam masing-masing bidang ke dalam dilema nilai, 

konflik nilai, kekaburan, nilai, dan sebagaianya. 

c) Penelitindan pengembangan prosedur, partisipasi, cara-cara 

pembinaan nilai dalam rangka meningkatkan pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. 

Jenis kegitannya dapat berupa : identifikasi tentang prosedur, 

deskripsi cara-cara partisipasi, inventarisasi, usaha-usaha 

pembinaan nilai-nilai Pancasila dalam masing-masing bidang, 

dan sebagainya. 

2) Fungsi untuk mempratekkannya apa yang telah diterima di kelas 

dan apa yang telah ditemukan pada fungsi pertama (penelitian dan 

pengembangannya). Jenis kegiatan misalnya dapat berupa: berlatih 

melaksanakan prosedur pada sidang-sidang yang dilakukan oleh 

DPR, MPR, berlatih melakukan partisipasi politik dalam 
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pemerintahan lokal dan pusat sesuai dengan aturan permainan yang 

berlaku, berlatih mempraktekkan cara belajar yang telah ditentukan 

oleh guru dan sebagainya. 

3) Fungsi dokumentasi dan publikasi 

Ini meliputi : 

a) Dokumentasi semua sumber bahan untuk memperkaya 

pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila baik bersifat teoritis 

maupun praktis. 

b) Mengadakan publikasi untuk kalangan sendiri khususnya dan 

untuk masyarakat pada umumnya menganai hasil penelitian 

dan pengembangan nilai-nilai pancasila baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis 

Berdasarkan fungsi Laboratorium diatas, maka dapat 

dirumuskan bahwa fungsi Laboratorium Pancasila sebagai berikut: 

1) Mengembangkan strategi belajar mengajar dan media 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

2) Melatih sikap positif agar terbentuk kepribadian tang kuat 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

3) Memperlancar program pengembangan dan penelitian pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 
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4) Menjembatani antara teori Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dengan praktek Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan  

5) Memperlancar proses penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila 

c. Manfaat Laboratorium Pancasila 

Manfaat laboratorium di bidang IPS menurut Mustaji (2009:11) 

adalah sebagai berikut: 

1) Menimbulkan gairah dan mendorong untuk belajar IPS; 

2) Lebih meragakan konsep-konsep dan proses pembelajaran IPS; 

3) Mendorong penggunaan proses belajar-mengajar IPS yang bersifat 

multi media, 

4) Membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Manfaat laboratorium menurut Ratri (2012:21), adalah sebagai 

berikut: 

1) Mewujudkan model pembelajaran berpusat pada siswa dengan 

pendekatan interactive learning (guru bertindak sebagai fasilitator), 

integrated learning dan berbagai pendekatan sesuai dengan 

karakteristik tiap – tiap mata pelajaran (metode pembelajaran 

nonkonvensional) yang mengarah pada optimalisasi pemanfaatan 

dan pengembangan potensi daerah.  

2) Mewujudkan sekolah yang mampu menggunakan teknologi 

multimedia sebagai sarana pembelajaran yang efektif, saling 

mempengaruhi (interactive) dan terpadu (integrated) serta 
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didukung perpustakaan yang memadai sebagai sumber belajar dan 

media pengembangan kreatifitas.  

3) Mewujudkan laboratorium IPS sebagai tempat pengembangan 

praktikum dasar Pengetahuan Alam serta sebagai sarana 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (natural science).  

4) Mewujudkan laboratorium IPS sebagai tempat mengenal sistem 

sosial serta sebagai tempat sarana pembelajaran ilmu pengetahuan 

social (social science).  

5) Membekali siswa dengan beberapa macam ketrampilan formal 

berbasis kompetensi dan kecakapan hidup seperti tata boga, tata 

busana, desain grafis, Elektronik komputer (hardware) serta teknisi 

komputer (software).  

6) Memenuhi kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada 

optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan potensi sekolah dan 

daerah.  

7) Mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, partisipatif dan 

akuntabel.  

Berdasarkan manfaat Laboratorium IPS di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwa manfaat Laboratorium Pancasila sebagai berikut: 

1) Menimbulkan gairah dan mendorong untuk belajar pada  mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 

2) Lebih meragakan konsep-konsep dan proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 
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3) Mendorong penggunaan proses belajar-mengajar Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang bersifat multi media, 

4) Membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

d. Pengadaan Koleksi di Laboratorium Pancasila 

Pengadaan adalah upaya untuk mendapatkan berbagai media 

pembelajaran, berupa audio visual seperti kaset audio, CD, tape, VCD 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut Ratri 

(2012:29), ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

alat dan bahan laboratorium antara lain: 

1) Pembelian  

Membeli berarti tidak terjadi proses desain oleh pengguna, media 

yang sudah ada langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Beberapa 

media dengan berbagai materi pelajaran sekolah dengan berbagai 

jenjang pendidikan sudah dapat dijumpai di beberapa toko buku, 

atau di toko yang khusus menjual alat-alat dan media 

pembelajaran. Media yang mudah kita jumpai terutama yang 

berhubungan dengan sains dan pelajaran IPS misanya: torso berupa 

bentuk kerangka manusia, mikroskop, lup, mokeup, dan kit alat-

alat praktikum. Pada pembelajaran IPS misalnya : globe, peta, dll. 

Tugas pengguna adalah memilih media yang tepat dengan 
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kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan 

karakteristik materi pembelajaran.  

2) Sumbangan 

Sumbangan mengenai alat dan bahan yang dipergunakan dalam 

pembelajaran di sekolah dapat diperoleh baik dari pemerintah itu 

sendiri atau dari sumbangan sukarela dari masyarakat. Sumbangan 

dari pemerintah dapat berupa BOS. Sekolah mendapatkan BOS 

yang digunakan untuk melengkapi media pembelajaran IPS sesuai 

ketentuan media yang sudah dianjurkan dari pemerintah. Selain itu 

pengadaan media pembelajaran dapat diperoleh dari sumbangan 

sukarela dari masyarakat, guru, orang tua murid baik yang berupa 

materi maupun dana. Sekolah dapat merealisasikan media 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 

pembelajaran di sekolah. 

3) Pinjaman 

Pengadaan alat dan bahan laboratorium  dapat pula dengan 

pinjaman. Pinjaman tersebut tadi diharapkan dapat menunjang dan 

mempermudah pembelajaran. Sehingga, pembelajaran yang 

dilakukan di laboratorium dapat terserap dan dapat tersampaikan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

4) Tukar Menukar 

Pengadaan barang untuk laboratorium dapat dilakukan dengan 

beragam cara salah satunya dengan tukar-menukar. Misalnya saja 
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tukar  menukar media pembelajaran dengan sekolah lain biasanya 

dengan sistem menyewa, khusus pengadaan yang dilakukan 

dengan menyewa ini umumnya pada sekolah-sekolah lembaga 

pendidikan yang belum mempunyai sarana prasarana sendiri, 

sementara kebutuhan yang sudah mendesak tidak bisa ditunda lagi. 

Guna mengadakan sarana dan prasarana sekolah perlu ditetapkan 

aspek fungsi (utilitas) dan standart kualitasnya. Aspek fungsi 

(utilitas) mengacu pada kegunaan sarana dan prasarana tersebut. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat diketahui bahwa banyak 

cara untuk memperoleh koleksi media pembelajaran misalnya dengan 

pembelian, sumbangan,  pinjaman, serta tukar menukar. Menurut 

Decaprio (2013:92), ada berbagai cara untuk mendapatkan sumber 

pendanaan laboratorium, antara lain: 

1) Iuran wajib dari para peserta penelitian, praktikan, dan 

eksperimentasi di laboratorium 

2) Suntikan dana dari institusi yang menaungi laboratorium 

3) Para sponsor yang menjadi mitra kerja laboratorium, atau lembaga-

lembaga yang memiliki kepentingan terhadap laboratorium yang 

sederhana dikelola 

4) Sumbangan dari pihak swasta atau sumbangan secara swadaya 

yang sifatnya tidak mengikat  

5) Bantuan dari pemerintah dan lembaga-lembaga internasional 



 
 

 
 

31 

6) Sumbangan sukarela dari para pengelola yang memiliki perhatian 

terhadap kegiatan laboratorium 

B. Media Pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengatar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Gerlach dan Ely (1971) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

(Arsyad, 2005:3) 

Menurut Sadiman (2006:7) mengemukakan bahwa media 

adalah segala sesuatu untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapar merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajara), sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan belajar. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi Media Pembelajaran dalam proses pembelajaran, media 

memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) 

menuju penerima (siswa). Fungsi media pembelajaran menurut 

(Arsyad, 2005: 16) diantaranya sebagai berikut: 

1) Fungsi Atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajara.  

2) Fungsi Afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar 

atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.  

3) Fungsi Kognitif media visual bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat 

informasi atau pesan yang terkandung dalam gamba 

4) Fungsi Kompensatoris membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali. Dengan kata lain berfungsi untuk 



 
 

 
 

33 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verbal. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum manfaat media pembelajaran ialah dapat 

dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien 

baik dari segi teroritis maupun praktikum yang pada akhirnya 

teraplikasi dalam tindakan. Beberapa manfaat media pembelajaran 

menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai dalam Arsyad (2005:24) 

adalah: 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan pembelajaran lebih baik. 

3) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila 

guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

pengamatan, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

 

d. Pengelompokan Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2006:28) menyebutkan beberapa jenis 

media pembelajaran, diantaranya : 

1) Media grafis (visual) antara lain gambar/foto, sketsa, diagram, 

bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta dan lain-lain. 

2) Media audio antara lain, radio, alat perekam, laboratorium bahasa. 
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3) Media proyeksi diam antara lain, film bingkai, film rangkai, 

transparansi, proyektor dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Sudjana (2002:3), media pembelajaran 

dikelompokan menjadi empat macam, antara lain : 

1) Media grafis (dua dimensi), yaitu media yang mempunyai ukuran 

2) panjang dan lebar seperti gambar, foto, grafik atau bagan atau 

diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. 

3) Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat 

(solid model), model penampang, model susun, model kerja, mock 

up, diorama dan lain-lain. 

4) Media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP 

dan lain-lain. 

e. Prinsip-prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media 

Dalam penggunaan media guru harus memperhatikan prinsip-

prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran agar  hasil dari 

kegiatan belajar mengajar baik. Prinsip-prinsip pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaran menurut Sudjana (dalam Suprayogi, 

2011:73) adalah: 

1) Menentukan jenis media dengan tepat; artinya sebaiknya guru 

terlebih dahulu memilih media manakah yang sesuai dengan tujuan 

dan bahan pelajaran yang diajarkan. 
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2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya 

perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan 

tingkat kematangan/ kemampuan peserta didik. 

3) Menyajikan media dengan tepat; artinya teknik dan metode 

penggunaan media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan 

tujuan, bahan, metod, waktu, dan sarana yang ada. 

4) Menempatkan atau memperhatikan media pada waktu, tempat, dan 

situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situa simengajar 

bagaimanakah media ini digunakan. Tentu tidak setiap saat, atau 

selama proses belajar secara terus menerus memperlihatkan atau 

menjelaskan sesuatu dengan mempergunakan media pembelajaran. 

2. Media Pembelajaran PPKn 

a. Pengertian Media Pembelajaran PPKn 

Media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan menurut Daryono (2011:152), adalah semua bentuk 

dan saluran yang digunakan dalam proses penyampaian informasi 

dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganeraan. 

b. Fungsi Media Pembelajaran PPKn 

Menurut Daryono (2011:153) , ada beberapa fungsi dalam 

media pembelajaran PPKn, yaitu: 

1) Media menghasilkan keseragaman dalam pengamatan 

2) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar dan konkret 
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3) Media dapat mengatasi perbedaan pengalaman 

4) Media dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar  

5) Media dapat mengatasi keterbatasan kelas 

c. Manfaat Media Pembelajaran PPKn 

Pada dasarnya memanfaatkan media pembelajaran adalah 

membantu guru dalam penyampaian materi pelajaran kepada siswa 

untuk meningkatkan kualitas siswa yang aktif dan interaktif sehingga 

dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Sedangkan 

manfaat media pembelajaran dalam PPKn adalah sebagai berikut: 

1) Memperjelas penyajian materi PPKn 

2) Pembelajaran PPKn akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

3) Bahan pembelajaran PPKn akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. 

4) Metode pembelajaran PPKn akan lebih bervariasi,  

C. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan 

1. Pengertian Pendidilkan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Menurut PERMENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk 
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menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil,dan berkarakter 

yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan diharapkan kegiatan pembelajaran dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan sebagaimana tercantum pada Permendiknas No. 22 

tahun 2006 tentang standar isi meliputi: 

a. Berpikir secara kritis dan rasional dalam menghadapi isu 

kewarganegaraan. 

b. Berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 

anti korupsi. 

c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa lain. 

d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan ilmu dan 

teknologi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan mata 

pelajaran PPKn terbagi menjadi beberapa aspek. Aspek berpikir 

merupakan awal dari adanya partisipasi individu, sehingga individu secara 

positif dapat berkembang dan berinteraksi dengan pihak lain. 
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3. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Sesuai dengan yang tercantum dalam PERMENDIKNAS Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, visi dan misi Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewaranegaraan adalah : 

a. Sebagai pendidikan wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan 

yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang 

mendalam dan konsisten terhadap prinsip dan semangat dan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada 

Pancasila dan UUD 1945. 

b. Sebagai pendidikan yang demokratis yang berari pendidikan yang 

menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai 

warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran 

bela negara, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, 

ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak serta sikap perilaku 

anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

4. Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan tidak boleh juga keluar dari koridor Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Itu 
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sebabnya secara terminologi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia 

digunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Secara umum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di sekolah adalah pengembangan kualitas warga negara 

secara utuh, dalam aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Kesadaran sebagai warga negara (civic literacy), yakni pemahaman 

peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga 

negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta 

menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu; 

b. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (civic engagement), 

yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara 

untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan 

hak dan kewajibannya. 

c. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (civic skill and 

participation), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta 

didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut 

serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di 

lingkungannya. 

d. Penalaran kewarganegaraan (civic knowledge), yakni kemampuan 

peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan 

bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi 

konstitusional Indonesia. 
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e. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (civic 

participation and civic responsibility), yakni kesadaran dan kesiapan 

peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan 

penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. 

(Budimansyah dalam buku guru PPKn, 2014:1). 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat 

persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai 

warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen) 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang dimaksud adalah 

warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), sikap dan nilai 

(attitudes and values), keterampilan (skills) yang dapat dimanfaatkan 

untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagai wujud 

implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. 

5. Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Berdasarkan PERMENDIKNAS Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi dinyatakan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan  untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah secara umum meliputi : 

a. Persatuan dan kesatuan bangsa 

b. Norma 

c. Hukum 

d. Hak Asasi Manusia 

e. Kebutuhan warga Negara 
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f. Konstitusi negara 

g. Kekuasaan dan politik 

h. Pancasila 

i. Globalisasi.  

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan 

patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, 

kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan 

membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa materi 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan terangkum dalam ruang lingkup mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri dari beberapa 

aspek, meliputi: ruang lingkup persatuan dan kesatuan bangsa, ruang 

lingkup norma, hukum, dan peraturan, ruang lingkup HAM (Hak Asasi 

Manusia), ruang lingkup kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup 

kekuasaan dan politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup 

globalisasi. 

6. Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Model secara harfiah berarti “bentuk”, dalam pemakaian secara 

umum model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan 

pengukurannya yang diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut 
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Suprijono (2010: 45), model diartikan sebagai bentuk representasi akurat 

sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok 

orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. 

Menurut Suprijono (2010:46) Model pembelajaran ialah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas 

maupun tutorial. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu 

peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Dalam proses belajar banyak 

model pembelajaran yang dipilih sesuai dengan materi yang disampaikan 

oleh guru. Macam-macam model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah 

sebagai berikut: 

a. Model Pembelajaran Kontekstual (constextual teaching and learning-

CTL) menurut Aqib (2013:4) adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengkaitkan antar materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata. 

b. Model Pembelajaran Kooperatif (Coorperative learning) menurut,  

Sanjaya dalam Rusman (2013:201) merupakan kegiatan belajar siswa 

yang dilakukan dengan cara berkelompok. Model pembelajaran 

kelompok adalah rangkaian kegiatan belajara yang dilakukan oleh siwa 
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dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan. 

c. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) menurut Tan dalam 

Rusman (2013:229), Pembelajaran Berbasis Masalah kemampuan 

berfikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja 

kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan 

kemampuan berfikirnya secara berkesinambungan. 

d. Model Pembelajaran PAKEM (Partisipatif, Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan), menurut Rusman (2013:322) merupakan model 

pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencari 

tujuan yang telah ditetapkan. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka teoretis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoretis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang 

akan diteliti. Kerangka berfikir merupakan bagian yang memaparkan dimensi-

dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara 

dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Berawal dari upaya 

untuk mempermudah proses kegiatan belajar pada mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan, SMP Negeri 1 Bantul mendirikan 

Laboratorium Pancasila sebagai tempat untuk menyimpan media-media 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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sekaligus sebagai tempat untuk praktik pada mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. Di dalam Laboratorium Pancasila siswa dan 

dapat terbantu dalam proses kegiatan belajar mata pelajaran Pendidikan 

Pancasila. Guru diharapkan lebih mudah memberikan informasi mengenai 

materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebaliknya juga 

dengan siswa akan semakin mudah mendapatkan informasi dari guru 

mengenai materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

 

Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah: 

Laboratorium Pancasila Mata Pelajaran PPKn 

Media Pembelajaran  Guru dan Siswa 

Pemanfaatan 

Lab. Pancasila 

Nilai lebih 

pemanfaatan 

Lab. Pancasila 

Faktor 

penghambat 

pemanfaatan Lab. 

Pancasila 

Mempermudah KBM Mata Pelajaran PPKn  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 

(Moleong 2005:6). 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk 

mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian kualitatif 

dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun 

dalam peristilahnya (Moloeng, 2005:2).  

Bogdan dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan yang menghasilkan data diskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat 

diamati. Perilaku ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut 

secara utuh (Moleong, 2005:4). 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, 

tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. 

Konsekuensinya, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan 
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fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikontruksikan menjadi hipotesis 

atau teori (Rachman, 2011:149). 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini antara lain : 

1. Penelitian ini diarahkan pada pengkajian mengenai pemanfaatan 

laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul ; 

2. sumber data langsung berupa situasi yang dialami yang merupakan sumber 

kunci; 

3. bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau 

gambar daripada angka; 

4. lebih memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata; 

5. dalam menganalisis data cenderung secara induktif; 

6. lebih mementingkan makna. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan dengan 

diterapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat 

suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP 

Negeri 1 Bantul yang berada di Jalan RA. Kartini Nomor 44 Bantul. Penulis 

mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Bantul karena pada sekolah ini terdapat 

laboratorium Pancasila yang menjadi satu-satunya dan pertama di Indonesia.  
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C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian agar peneliti dapat membuat keputusan 

yang tepat tentang data yang diperoleh. Mengingat pentingnya fokus 

penelitian, maka yang dijadikan fokus penelitian ini adalah: 

1. Pemanfaatan laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 

Bantul, terdiri dari: 

a. Media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang 

terdapat di laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul 

b. Siapa saja yang dapat memanfaatkan Laboratorium Pancasila 

c. Jenis-jenis media pembelajaran yang terdapat di Laboratorium 

Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul 

d. Waktu pemanfaatan laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul 

e. Cara memanfaatkan laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul 

f. Metode yang digunakan dalam pemanfaatkan Laboratorium Pancasila 

di SMP Negeri 1 Bantul 

g. Alasan memanfaatkan laboratorium Pancasila sebagai media 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

h. Tata tertib laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul 

2. Nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 bantul, 

terdiri dari : 
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a. Kapasitas laboratorium Pancasila 

b. Efektivitas laboratorium Pancasila dalam pembelajaran PPKn 

c. Fasilitas yang terdapat di laboratorium Pancasila 

d. Pemahaman siswa ketika pembelajaran PPKn dilakukan di 

Laboratorium  Pancasila  

3. Faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Pancasila sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, terdiri dari : 

a. Hambatan internal 

1) Pengelola Laboratorium Pancasila 

2) Materi atau alat-alat yang ada di Laboratorium Pancasila 

3) Sistem pengelolaan Laboratorium Pancasila 

b. Hambatan eksternal  

1) Guru 

2) Siswa 

3) Materi Pembelajaran PPKn 

4) Metode pembelajaran PPKn 

5) Manajemen Sekolah SMP Negeri 1 Bantul 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2010:172). Menurut Lofland dalam  Moleong (2005:157), 

disebutkan bahwasannya sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 
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selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, sumber data lainnya. Sumber 

data penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer 

Data primer yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekam video atau audio tape, pengambilan foto atau film 

(Moleong, 2005:157). Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

secara langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian di lapangan.  

Data pimer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara 

langsung dengan kepala sekolah, instruktur Laboratorium Pancasila (guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan),  dan siswa SMP Negeri 1 

Bantul. 

2. Data Sekunder 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film (Moleong, 

2005:161). Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder 

ini berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, arsip 

atau dokumen dan sumber lain yang relevan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis, karena tujuan 

utama penelitian adalah mengumpulkan data (Rachman, 2011:162). Untuk 

menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan pengumpulan data 

sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Metode observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian. Metode observasi digunakan untuk 

melengkapi format atau blanko pengamatan sebagai instrument. Format 

yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi (Arikunto, 2010:272). 

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati 

pemanfaatan Laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Peneliti 

menggunakan metode langsung yaitu di laboratorium Pancasila SMP 

Negeri 1 Bantul. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung 

fokus penelitian, yaitu: 1) Pemanfaatan laboratorium Pancasila sebagai 

media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, 2)  Nilai lebih pemanfaatan 

laboratorium Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 bantul, 3) Faktor yang menghambat 

pemanfaatan laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 

Bantul. Teknik pengamatan dalam pengamatan ini adalah pengamatan 

tanpa peran serta pengamat, yaitu pengamat hanya berfungsi melakukan 

pengamatan.  
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2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dengan 

kata lain, wawancara untuk merekam data-data tertulis yang berfungsi 

sebagai data penting untuk bahan analisis. Wawancara digunakan sebagai 

metode  pengumpulan data secara langsung dari informan, dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2005:186). Wawancara yang digunakan dalam penelitian 

adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dengan membuat 

pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang luas. Wawancara dapat dikembangkan apabila 

dianggap perlu mendapat informasi yang lebih lengkap. 

Dalam wawancara diharapkan terjadi hubungan baik antara 

pewawancara dengan responden sehingga menghasilkan data yang valid, 

lengkap dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti juga 

menggunakan alat pengumpulan data yaitu instrumen yang berbentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswa,  guru PPKn selaku 

instruktur laboratorium Pancasila, pengelola laboratorium Pancasila, dan 

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantul selaku penanggung jawab 

laboratorium Pancasila. 
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Dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

memperoleh data tentang pemafaatan Laboratorium Pancasila, nilai lebih 

pemanfaatan laboratorium pancasila, dan  faktor penghambat pemanfaatan 

laboratorium Pancasila. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb (Arikunto, 2010:274). 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara. Teknik dokumentasi yang dikalukan yaitu dengan 

mencari, menemukan dan mengumpulan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan permasalahan penulis. Dokumentasi dapat juga dapat diartikan 

sebagai pengumpulan data dengan jalan mengambil keterangan secara 

tertulis dari tempat penelitian. 

F. Validitas Data 

Validitas data atau keabsahan data menurut Moleong, (2005:321) 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandaan (realibilitas). Agar hasil penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini peneliti 

harus melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi. Lincoln 

dan Guba dalam bukunya Moleong (2005:331) untuk memeriksa keabsahan 

data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan 
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teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan sesuatu yang  lain untuk 

keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data 

data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, 

pejabat pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.  

G. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong, (2005:248), analisis data 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
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mensistensiskannya mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal 

penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, 

kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari 

wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya 

aktivitas penyajian data serta mengumpulkan data.  Tahap-tahap yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpuan data 

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi 

untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua dari data 

secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dengan hasil 

observasi dan wawancara di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan 

terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di 

lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. Dari hasil observasi 

didapatkan berupa gambaran umum laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 

Bantul. Sedangakan data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah 

mengenai  pemanfaatan laboratorium Pancasila, nilai lebih pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila, dan hambatan pemanfaatan laboratorium 

Pancasila. Dari studi dokumentasi yang dilakukan, peneliti memperoleh 

data berupa arsip-arsip, dan foto-foto yang terkait dengan penelitian. 
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2. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. 

Reduksi data dalam penelitian ini menjalankan analisis, 

menggolongkan atau mengkategorisasian, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan 

studi dokumentasi dilapangan, data yang diperoleh peneliti 

menggolongkan dan mengarahkan sesuai fokus penelitian yaitu mengenai 

gambaran umum laboratorium Pancasila, pemanfaatan laboratorium 

Pancasila, nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila, dan hambatan 

penggunaan laboratorium Pancasila. 

3. Penyajian data  

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulandan pengambilan tindakan.  

Data yang direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi 

naratif berdasarkan aspek-aspek dan penelitian, penyajian data 
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dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data dan menarik 

kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk 

deskriptif naratif yang berisi tentang uraian seluruh masalah yang dikaji 

sesuai dengan fokus penelitian yaitu pemanfaatan laboratorium Pancasila, 

nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila, dan hambatan 

pemanfaatan laboratorium Pancasila. Selain itu data juaga disajikan dalam 

bentuk gambar dan tabel. 

4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan 

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya  merupakan validitasnya. 

Data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah 

terakhir yaitu diadakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari 

data-data yang telah didapatkan dari laporan penelitian, selanjutnya 

digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan 

kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan, sehingga kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Karena penelitian ini menggunakan pendekata kualitatif, maka 

dalam penyimpulan data peneliti menggunakan teknik induktif. Yang 

mengambil dengan berdasar fakta fakta yang ada dilapangan secara khusus 

yang di tarik kesimpulan secara umum. Sehingga membentuk suatu 

kesimpulan yang baru , utuh dan saling terkait satu dengan yang lain. 
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Adapun alur dari kegiatan tersebut jika digambarkan dengan skema 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Miles dan Huberman dalam Rachman 2011:175) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah 

cukup maka diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, 

maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian ini dilakukan meliputi 3 tahap yaitu. 

 

 

Pengumpulan 

data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan-

kesimpulan penafsiran 

/verifikasi 
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1. Tahap Pra Penelitian 

Dalam tahapan ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 

instrument penelitian dan surat izin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

a. Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu di 

SMP Negeri 1 Bantul yang berada di Jalan RA. Kartini No. 44 Bantul. 

b. Pengamatan secara langsung tentang pemanfaatan Laboratorium 

Pancasila sebagai media pembelajaran pada mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul yaitu 

melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan 

mengambil foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana 

penunjang dan bukti penelitian. Kajian pustaka yaitu pengumpulan 

data dari informasi dan buku-buku. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk 

dianalisis kemudian dideskripsikan pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

sebagai media pembelajaran pada mata Pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Profil Sekolah 

SMP Negeri 1 Bantul didirikan sejak 1955 dengan 

menggunakan nama SMP Negeri Bantul. Sejak tahun 1955 hingga 

2015 SMP Negeri 1 Bantul telah memiliki 13 kepala sekolah. Nama-

nama Kepala Sekolah yang telah memimpin dan mengembangkan 

SMP Negeri 1 Bantul adalah sebagai berikut: 

1) R. Murdani Hadiatmojo, (1955-1965) 

2) Suwondo Dwiatmojo, (1964-1970) 

3) Soegiarno, B.A, (1970-1978) 

4) Drs. Suyadi, (1978-1982) 

5) Drs. Muh Iswandi Wirjodihadjo, (1982-1988) 

6) Suwandi, B.Sc, (1988-1990) 

7) R. Soepangat Hadi, (1993-1995) 

8) Tukidjo, B.A, (1995-1999) 

9) Ngadiman, (1999-2001) 

10) Drs. H. Supriyanto, (2001-2007) 

11)  H. Bambang Edy S, M.Pd, (2007-2013) 

12) Dra. Denok Widarti, S.Pd., M.A (2013-2014) 
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13) H. Yasmuri, S.Pd., M.Pdl. (2014- sekarang) 

1) Letak Geografis 

SMP Negeri 1 Bantul berada kurang lebih 2 Kilometer di 

sebelah timur pusat kota Kabupaten Bantul, tepatnya di Alamat 

SMP Negeri 1 Bantul terletak di Jalan R.A. Kartini No. 44, Desa 

Trirenggo, Kabupaten Bantul.   

Adapun batas letak SMP Negeri 1 Bantul adalah sebagai 

berikut: 

Sebelah utara : RSUD Panembahan Senopati Bantul 

Sebelah timur : lahan pertanian warga 

Sebelah selatan : SD Negeri Bantul Timur 

Sebelah barat  : Kejaksaan Negeri Bantul dan SMA Negeri 2 

Bantul 

2) Visi dan Misi 

a) Visi 

Menjadi sekolah bertaraf internasional yang unggul dalam 

berprestasi berdasarkan iman dan taqwa serta berkarakter 

Indonesia. 

b) Misi 

(1) Melaksanakan pengembagan kurikulum bertaraf 

internasional 

(2) Melaksanakan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan 
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(3) Melaksanakan pengembangan proses pembelajaran 

(4) Melaksanakan rencana induk pengembangan fasilitas 

pendidikan 

(5) Melaksanakan pengembangan atau peningkatan standar 

kelulusan 

(6) Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan 

manajemen sekolah 

(7) Melaksanakan program penggalangan pembiayaan sekolah 

(8) Pengembangan penilaian. 

3) Tenaga Kependidikan 

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa 

pendidik ialah tenaga professional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan 

pembelajaan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah orang yang 

bertugas melaksanakan administrasi, melakukan pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan.  Tenaga pendidik terdiri dari kepala 

sekolah dan guru. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru 

yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Kepala 

Sekolah SMP Negeri 1 Bantul dijabat oleh H. Yasmuri, S.Pd., 

M.Pdl dan Wakilnya adalah Sudaryanta, S.Pd. Sedangkan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, 
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta 

mengevaluasi peserta didik. Jumlah guru di SMP Negeri 1 Bantul 

adalah 64 orang guru. Adapun untuk kualifikasi pendidikan dan 

status guru secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1 

Jumlah Guru dengan Latar Belakang Pendidikan 

sesuai Tugas Mengajar 

No. Guru 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan sesuai 

tugas mengajar Jumlah 

D1 D2 D3 D4/S1 S2/S3 

1. BK    6 1 7 

2. Matematika    6  6 

3. IPA    6 3 9 

4. B.Indonesia    7  7 

5. B. Inggris    8  8 

6. PA. Islam    3  3 

7. PA. Katholik    1  1 

8. PA. Kristen    1  1 

9. PA. Hindu    1  1 

10. PPKn    3  3 

11. Penjaskes    3  3 

12. Seni Budaya    3  3 
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13. IPS    5 1 6 

14. B. Jawa    2  2 

15. Ketrampilan    3  3 

 JUMLAH    59 5 64 

Sumber: Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar 

dan Tambahan Guru Semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

4) Peserta Didik 

Jumlah siswa keseluruhan dari kelas VII, VIII, dan IX pada 

tahun ajaran 2014/2015 berjumlah 834 siswa. Jumlah siswa setiap 

kelasnya rata-rata terdiri dari 25-29 siswa.  

5) Kondisi Fisik Sekolah 

Kondisi fisik SMP Negeri 1 Bantul pada umumnya sangat 

baik. Pada saat ini SMP Negeri 1 Bantul sedang membangun ruang 

kelas baru. SMP Negeri 1 Bantul memiliki sarana dan prasarana 

yang cukup memadai untuk menunjang proses pembelajaran. 

Meskipun SMP Negeri 1 Bantul dekat dengan jalan raya, SMA, 

dan SD tetapi suasananya tidak terlalu bising dan nyaman untuk 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan profil SMP Negeri 1 Bantul yang didapatkan 

dari Administrasi TU SMP Negeri 1 Bantul tahun 2013-2014, 

bahwa SMP Negeri 1 Bantul mempunyai luas lahan sekitar 9.298 

m2, terdiri dari: 
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a) Ruang kantor 

Ruang kantor di SMP Negeri 1 Bantul digunakan untuk ruang 

kerja kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru dan 

karyawan. Adapun ruang kantor di SMP Negeri 1 Bantul terdiri 

dari: 

(1) Ruang kepala sekolah 

(2) Ruang wakil kepala sekolah 

(3) Ruang guru 

(4) Ruang tata usaha 

(5) Ruang tamu 

(6) Ruang kurikulum. 

b) Ruang belajar 

Ruang belajar tidak lain merupakan ruang kelas yang 

digunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Di SMP 

Negeri 1 Bantul memiliki 30 kelas, tediri dari kelas VII A-J, 

VIII A-J dan IX A-J. Masing-masing kelas dilengkapi dengan 

fasilitas cukup lengkap meliputi papan tulis hitam, meja guru, 

foto-foto presiden dan wakil presiden, foto-foto pahlawan, 

mading, jadwal pelajaran dan jadwal piket, alat kebersihan, 

serta peralatan elektronik seperti proyektor, layar, dan AC. 

c) Ruang penunjang belajar 

Pembelajaran di SMP Negeri 1 Bantul tidak hanya 

diberlangsungkan di kelas saja, tetapi sering juga dilakukan di 
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luar ruang kelas. Adapun ruang yang menunjang proses 

pembelajaran di luar kelas adalah sebagai berikut: 

(1) Perpustakaan: ICT, referensi, sirkulasi, buku paket, serba 

guna dan corner creatifity 

(2) Laboratorium: Biologi, Fisika, Bahasa, Komputer, 

Geografi, Sejarah dan Pancasila 

(3) Ruangan kesenian: seni musik, gamelan dan seni tari 

(4) Ruang ketrampilan 

(5) Ruang multimedia 

(6) Ruang olah raga 

(7) Ruang serbaguna atau aula 

(8) Ruang agama: lath house 

d) Ruang penunjang lainnya 

SMP Negeri 1 Bantul tidak hanya memiliki ruangan 

penunjang saja yang digunakan untuk pembelajaran, tetapi juga 

memiliki ruang penunjang lainnya, sebagai berikut: 

(1) Gudang, berjumlah 3 ruangan 

(2) Dapur, berjumlah 1 ruangan 

(3) KM/WC guru, berjumlah 15 ruangan 

(4) KM/WC siswa, berjumlah 19 ruangan 

(5) BK, berjumlah 2 ruangan 

(6) UKS, berjumlah 2 ruangan 

(7) PMR atau pramuka, berjumlah 1 ruangan 
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(8) OSIS, berjumlah 1 ruangan 

(9) Mushollah, berjumlah 2 ruangan 

(10) Koperasi, berjumlah 1 ruangan 

(11) Hall atau lobi, berjumlah 1 ruangan 

(12) Kantin, berjumlah 4 ruangan 

(13) Ruang pompa atau menara air, berjumlah 1 ruangan 

(14) Parkiran, berjumlah 3 ruangan 

(15) Rumah penjaga, berjumlah 2 ruangan 

(16) Pos penjaga, berjumlah 1 ruangan. 

e) Lapangan olah raga dan upacara 

SMP Negeri 1 Bantul memiliki 6 (enam) lapangan olah 

raga dan 1 (satu) lapangan upacara yang terdiri dari lapangan: 

(1) Tenis, berjumlah 1 buah menjadi satu dengan lapangan 

basket 

(2) Voli, berjumlah 1 lapangan 

(3) Badminton, berjumlah 1 lapangan 

(4) Basket, berjumlah 2 lapangan 

(5) Takraw, berjumlah 1 lapangan 

(6) Lapangan upacara, berjumlah 1 lapangan. 

b. Profil Laboratorium Pancasila 

Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul didirikan 

tanggal, 30 Juli 2011 yang bekerjasama dengan PSP-UGM. 

Didirikannya Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul tersebut 
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dilatar belakangi karena dewasa ini implementasi terhadap nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dirasakan sudah mulai pudar. 

 

Gambar 1: Ruang Laboratorium Pancasila 

 

Laboratorium Pancasila adalah suatu ruang dilengkapi dengan 

peralatannya yang secara sengaja dirancang untuk menanamkan 

kepada siswa nilai-nilai Pancasila dan penunjang untuk mata pelajaran 

PKn di SMP Negeri 1 Bantul. Luas Laboratorium Pendidikan 

Pancasila berukuran sama dengan luas ruangan kelas, 6 x 7 m2. 

Adapun struktur organisasi di Laboratorium Pendidikan Pancasila, 

yaitu sebagai berikut. 

 

 



 
 

 
 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas serta wewenang dari setiap anggota antara lain sebagai berikut: 

1) Penasehat 

Penasehat Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 

Bantul dijabat oleh Drs. Untoro Hariadi, M. Si., selaku Dewan 

Sekolah di SMP Negeri 1 Bantul. Adapun tugas dan wewenang 

dari penasehat antara lain: 

a) Mengarahkan penanggung jawab dan ketua dalam menyusun 

rencana kerja maupun pengembangan laboratorium 

b) Memberikan pertimbangan kepada penanggung jawab  

laboratorium tentang keputusan-keputusan yang akan 

diambilnya 

c) Mengikuti perkembangan laboratorium serta memberikan 

masukan 

d) Membantu mengembangkan laboratorium 

Penasehat 

Drs. Untoro Hariadi, M. Si, 

Penanggung Jawab 

Yasmuri, S.Pd., M.Pdl 
 

Instruktur 

Wartono, S.Pd., Muningsih, S.Pd., Drs. Agus Setyawan 
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e) Mengarahkan ketua dalam pengelolaan laboratorium 

f) Mengadakan pertemuan dan konsultasi yang dilakukan setiap 

bulan untuk memberikan pengarahan serta membina 

pelaksanaan kegiatan. 

2) Penanggung Jawab 

Penanggung jawab Laboratorium Pendidikan Pancasila 

dijabat H. Yasmuri, S.Pd., M.Pdl selaku Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul. Adapun tugas dan wewenangnya antara lain: 

a) Mengkoordinir berbagai aspek laboratorium 

b) Mengatur penjadwalan penggunaan laboratorium 

c) Bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi 

laboratorium. 

3) Instruktur  

Instruktur Laboratorium Pendidikan Pancasila Negeri 1 

Bantul dijabat oleh Bpk. Watono, S.Pd., Ibu Muningsih, S.Pd., dan 

Drs. Agus Setyawan selaku Guru mata pelajaran PKn di SMP 

Negeri 1 Bantul. Adapun tugas dan wewenagngnya adalah 

membimbing, mengarahkan, memotivasi dan menasehati serta 

memberikan informasi yang dibutuhkan para siswa di 

Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah SMP Negeri 1 

Bantul H. Yasmuri, S.Pd., M.Pdl, guru PPKn dan sekaligus sebagai 
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pengelola Laboratorium Pancasila yaitu: Watana, S.Pd., Drs. Agus 

Setyawan, Muningsih, S.Pd. Siswa kelas VIII yaitu Nouval Ahmad, Arifa 

Nur Fatihah, Kusuma Wasesa,  Nur Mei Sofia, Depa Ferdianto. Siswa 

kelas VIII terdiri dari: Nouval Ahmad, Arifa Nur Fatihah, Kusuma 

Wasesa, Nur Mei Sofia, Depa Ferdianto. Siswa kelas IX terdiri dari: 

Anggraeni Sekar Pawestri, Nadimma Denok, Noura Reni, Annisa Ndaru 

Saputri, Milahilmia Fanaza. 

3. Pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran 

pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan di 

SMP Negeri 1 Bantul 

Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul didirikan tanggal, 

30 Juli 2011 yang bekerjasama dengan PSP-UGM. Didirikannya 

Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul tersebut dilatar belakangi 

karena dewasa ini implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dirasakan sudah mulai 

pudar. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 6 April 2015, 

bahwa: 

“Tidak ada cara khusus untuk memanfaatkan Laboratorium 

Pancasila ketika pembelajaran PPKn, namun bagi pengguna 

Laboratorium Pancasila di luar SMP Negeri 1 Bantul harus dengan 

seijin pengelola Laboratorium Pancasila terlebih dahulu.” 
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Hasil observasi diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu 

Muningsih S.Pd., selaku guru mata pelajaran PPKn dan sebagai pengelola 

Laboratorium Pancasila pada tanggal 9 Apil 2015, sebagai berikut: 

“Cara atau metode yang digunakan dalam penggunaan 

Laboratorium Pancasila tidak ada mbak, siswa menggunakan 

Laboratorium Pancasila dengan pengawasan guru PPKn, bagi 

pihak  dari luar lingkungan SMP Negeri 1 Bantul harus ijin dahulu 

dengan pengelola Laboratorium Pancasila terlebih dahulu. 

(wawancara pada tanggal 9 April 2015).” 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 9 April 2015, 

bahwa: 

“Laboratorium Pancasila memiliki aturan dan tata tertib yang harus 

di taati oleh pengguna baik guru ataupun siswa. Terdapat lima 

belas tata tertib yang harus ditaati, hal ini terlihat dari papan tata 

tertib Laboratorium Pancasila yang dipajang ditembok.” 

 

Hasil observasi diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu 

Muningsih S.Pd., selaku guru mata pelajaran PPKn dan sebagai pengelola 

Laboratorium Pancasila pada tanggal 9 Apil 2015, ada tata tertib yang 

harus ditaati oleh pengguna Laboratorium Pancasila, yaitu sebagai berikut: 

“Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul merupakan suatu 

organisasi memiliki tata tertib yang dimaksudkan untuk menjaga 

ketertiban saat proses pembelajaran dilaksanakan di Laboratorium 

Pancasila selain itu, dengan adanya tata tertib dapat membiasakan 

siswa untuk tertib dan teratur dalam Laboratorium Pancasila.” 

(Wawancara tanggal 9 April 2015). 

 

Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul 

merupakan tempat dengan peralatannya yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan belajar-mengajar seperti halnya di ruang kelas. Namun, di ruang 

Laboratorium Pendidikan Pancasila dilengkapi dengan koleksi jenis media 
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pembelajar yang tidak terdapat di ruang kelas. Koleksi jenis media 

pembelajaran yang tersedia di Laboratorium Pancasila meliputi buku-

buku, foto-foto, banner, CD/VCD interaktif pembelajaran, mading, dan 

dilengkapi dengan media komputer, proyektor dan layar. 

Sebagaimana hasil observasi pada tanggal 9 April 2015, bahwa: 

“Media pembelajaran yang ada di dalam Laboratorium Pancasila 

disimpan didalam lemari etalase agar tersimpan dengan rapi dan 

mudah untuk mencari media pembelajaran tersebut. Labortorium 

Pancasila terlihat jarang digunakan hal ini terlihat dari banyaknya 

debu yang menempel di lemari etalase. Keadaan di dalam 

Laboratorium Pancasila terlihat rapi tetapi karena jarang dipakai 

menyebabkan Laboratorium Pancasila menjadi kotor dan kurang 

terawat.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa 

keberadaan Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul belum terlalu 

dimanfaatkan baik oleh siswa juga guru dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada mata pelajaran PPKn. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Agus Setiawan S.Pd.,  sebagai guru PPKn dan pengelola 

Laboratorium Pancasila pada tanggal 9 April 2015 bahwa: 

“Laboratoratium Pancasila pada tahun ajaran 2014/2015 ini sudah 

jarang dimanfaatkan karena dirasa pembelajaran di kelas jauh lebih 

baik di Laboratorium Pancasila apalagi” (Wawancara tanggal 

2015). 

 

Adapun jadwal penggunaan Laboratorium Pancasila dalam proses 

pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bantul adalah sesuai dengan jadwal 

pelajaran PPKn masing-masing kelas. Selain itu, materi pelajaran yang 

akan diajarkan disesuaikan dengan ketersediaan koleksi media 

pembelajaran yang tersedia di Laboratorium Pancasila.  Laboratorium 
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Pancasila dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa dan guru SMP Negeri 1 

Bantul tidak hanya pada saat pelajaran PPKn tapi pelajaran yang lain juga 

bisa memanfaatkan Laboratorium Pancasila bahakan pihak umum pun 

dapat memanfaatkan dengan syarat mendapatkan ijin dari pengelola 

Laboratorium Pancasila. Laboratorium Pancasila juga sering dimanfaatkan 

di luar jam pelajaran yaitu untuk ekstrakurikuler. 

Laboratorium Pancasila merupakan tempat dengan peralatannya 

yang dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa sebagai salah satu 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibu Muningsih, S.Pd, mengungkapkan bahwa 

sebagaimana halnya dengan perpustakaan sekolah dan ruangan internet, 

Laboratorium Pancasila juga merupakan tempat dengan berbagai peralatan 

di dalamnya yang dapat dijadikan sebagai salah media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bantul. Hal tersebut 

dikarenakan di Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul sudah 

dilengkapi dengan koleksi jenis media sehingga dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan para siswa SMP Negeri 1 Bantul. Bapak 

Yasmuri selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Bantul mengemukakan 

bahwa dengan memanfaatkan Laboratorium Pancasila, memungkinkan 

proses pembelajaran PPKn tidak hanya sekedar berlangsung secara teoritis 

dan verbalis, karena siswa dapat melihat obyek yang sedang dipelajarinya 

secara langsung. Obyek yang dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, 

model, gambar, dan film yang dapat disajikan secara audio visual. 



 
 

 
 

74 

Keberadaan Laboratorium Pancasila sudah hampir empat tahun di SMP 

Negeri 1 Bantul. Akan tetapi keberadaan Laboratorium Pancasila di SMP 

Negeri 1 Bantul masih jarang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran PPKn. Indikasinya yaitu belum semua kelas 

yang ada di SMP Negeri 1 Bantul sudah memanfaatkan Laboratorium 

Pancasila sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran PPKn. 

Seperti halnya pada kelas VII, di mana guru mata pelajaran PPKn sama 

sekali belum pernah mengajak para siswanya untuk memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila sebagai media  pembelajar dalam proses 

pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bantul. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 9 April 2015, bahwa: 

“Media pembelajaran yang ada di Laboratorium Pancasila berupa 

media visual dan audio visual. Media visual berupa foto-foto yang 

dipajang di dinding, banner yang diletakkan di bagian depan 

Laboratorium Pancasila, karya siswa yang dipajang di dinding, 

kartu tentang norma yang disimpan di dalam lemari etalase. 

Sedangkan media pembelajaran visual berupa CD dan VCD 

disimpan di dalam lemari etalase agar tidak hilang.” 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Muningsih, S.Pd.,  pada 

tanggal 9 April 2015: 

“Media pembelajaran yang ada di Laboratorium Pancasila  berupa 

media pembelajaran visual dan audio visual. Namun sebenarnya 

masih sedikit  dan belum terlalu mendukung banyak dalam 

pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bantul. Sedangkan dalam 

pembelajaran PPKn di Laboratorium tidak selalu menggunakan 

media pembelajaran”  

 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tanggal 8 April 2015 media 

pembelajaran visual dapat berupa: 
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a. Foto-foto dinding 

Koleksi foto dinding yang ada di Laboratorium Pendidikan Pancasila 

SMP Negeri 1 Bantul terdiri dari foto-foto: 

1) Presiden dan wakil presiden dari masa ORLA hingga Reformasi 

2) Pahlawan pergerakan nasional dan revolusi Indonesia 

3) Bupati Bantul. 

b. Foto-foto album 

Koleksi foto album yang ada di Laboratorium Pendidikan Pancasila 

SMP Negeri 1 Bantul terdiri dari album: 

1) Koleksi rumah adat Indonesia 

2) Koleksi tari dan pakaian adat Indonesia 

c. Kartu tentang norma 

Kartu tentang norma berisikan 5 norma yang berlaku di masyarakat 

meliputi norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, dan kebiasaan. 

Kartu tentang norma tersebut dilengkapi dengan beberapa contoh 

norma dan pelanggaran serta sanksi pelanggaran dari masing-masing 

norma. 

d. Banner 

Banner yang tersedia di Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul 

terdiri dari sila Pancasila, butir-butir P-4, dan empat pilar kebangsaan. 

e. Karya kerajinan 

Koleksi karya kerajinan yang tersedia di Laboratorium Pancasila SMP 

Negeri 1 Bantul berupa patung Soekarno dan lambang negara. 
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Sedangkan untuk media pembelajaran audio visual terdiri dari  CD 

interaktif pembelajaran tentang norma dan HAM, VCD yang berisikan 

pidato-pidato Ir. Soekarno, koleksi lagu Indonesia dan video perjuangan 

Indonesia, koleksi tari Indonesia, rumah adat Indonesia, fragmen sidang 

BPUPKI Mei-Juni 1945 dan PPKI serta dibantu dengan menggunakan 

komputer dan proyektor untuk dapat ditampilkan pada layar. 

 

Gambar 2: Lemari etalase untuk menyimpan media pembelajaran 

Dalam pemilihan media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran PPKn hal yang ditekankan adalah media pembelajaran 

tersebut sesuai dengan materi yang diajarkan dan media pembelajaran 

mampu membantu siswa dan guru dalam pembelajaran hal ini sesuai 
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dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan selaku guru mata 

pelajaran PPKn pada tanggal 8 April 2015, berikut: 

“Sebagai guru, dalam memilih media pembelajaran yang paling 

penting adalah sesuai dengan materi pembelajaran jangan sampai 

media tersebut tidak sesuai dengan materi dan menjadikan siswa 

tidak paham. Selain itu media pembelajaran harus tepat dengan 

tujuan pembelajaran tersebut jangan sampai media yang digunakan 

justru malah menjadikan siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran”. (wawancara tanggal 8 April 2015). 

 

Penulis melakuan observasi pada tanggal 7 April 2015 mengenai 

alasan yang melatar belakangi yaitu ketika pembelajaran PPKn kelas VIII 

B dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila, yaitu sebagai berikut: 

“Alasan menggunakan Laboratorium Pancasila untuk pembelajaran 

PPKn adalah untuk mempermudah siswa dan guru dalam proses 

kegiatan belajar hal ini dikarenakan media pembelajaran dan 

sarana prasarana yang ada di dalam laboratorium Pancasila sudah 

dapat mendukung pembelajaran PPKn ketika dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila”. 

 

Hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

bapak Watono pada tanggal 9 April 2015, yaitu sebagai berikut: 

“Alasan dari penggunaan Laboratorium Pancasila untuk 

pembelajaran PPKn adalah agar pembelajaran PPKn tidak hanya 

sekedar pembelajaran yang bersifat teoritis namun akan lebih 

berkembang lagi, selain itu pembelajaran PPKn akan lebih 

berkembang dan lebih inovatif karena di dalam Laboratorium 

Pancasila terdapat media pembelajaran dan sarana prasarana yang 

ada di dalam Laboratorium Pancasila sudah dapat mendukung 

pembelajaran PPKn.(wawancara pada tanggal 9 April 2015)” 

 

Hasil observasi pada tanggal 7 April 2015 mengenai efektifitas 

Laboratorium Pancasila dalam pembelajaran PPKn ketika pembelajaran 

dilakukan di dalam Laboratorium adalah sebagai berikut: 
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“Laboratorium Pancasila dalam penggunaannya belum secara 

efektif, hal tersebut terlihat dari alat atau sarana prasarana yang ada 

di dalam Laboratorium Pancasila kondisinya kurang baik, anggaran 

pembiayaan untuk pengelolaan laboratorium Pancasila juga masih 

kurang sehingga menghambat dalam pengadaan alat atau fasilitas 

untuk Laboratorium Pancasila selain itu siswa SMP Negeri 1 

Bantul masih belum bisa menaati tata tertib yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila”. 

 

Hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Ibu Muningsih pada tanggal 9 April 2015, yaitu sebagai berikut: 

“Laboratorium Pancasila memang sebenanrnya belum 

dimanfaatkan secara maksimal, Laboratorium Pancasila juga belum 

efektif untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn karena siswa 

belum bisa menaati tata tertib Laboratorium Pancasila, fasilitas 

penunjang yang ada di dalam Laboratorium Pancasila pun 

kondisinya tidak baik, ada beberapa alat yang rusak di dalam 

Laboratorium Pancasila seperti kipas angin. (wawancara pada 

tanggal 9 April 2015)” 

 

4. Nilai lebih laboratorium Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul 

Kapasitas Laboratorium Pancasila berdasarkan pengamatan sudah 

sesuai dengan standar laboratorium pada umumnya. Luas ruangan 

Laboratorium Pancasila berukuran 6x7 , dengan luas ruangan 6x7  

bila dilakukan untuk proses pembelajaran dengan jumlah siswa satu kelas 

kurang dari 30 siswa tentu kapsitas Laboratorium Pancasila sudah 

mencukupi dengan jumlah yang mempergunakan Laboratorium tersebut. 

Penulis melakuan observasi pada tanggal 7 April 2015 pada waktu 

pembelajaran PPKn kelas VIII H mengenai kapasitas Laboratorium 

Pancasila, yaitu sebagai berikut: 
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“Kapasitas Laboratorium Pancasila sudah sesuai dengan standar 

laboratorium pada umumnya, kapasitas Laboratorium Pancasila 

juga sudah mampu untuk mampu menampung siswa satu kelas 

yaitu dengan jumlah 27-29 siswa. Jumlah siswa kelas VIII H 

adalah 28 siswa, jumlah ini tidak melebihi kapasitas Laboratorium 

Pancasila, semua siswa kelas VIII H mendapatkan tempat duduk 

yang nyaman.” 

 

Hasil observasi  tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Ibu Muningsih, pada tanggal 9 April 2015, sebagai berikut: 

“Laboratorium Pancasila mempunyai kapasitas untuk dapat 

digunakan dengan jumlah siswa kurang dari 30 siswa, dengan 

kapasitas tersebut, Laboratorium pancasila hanya bisa digunakan 

untuk jumlah siswa satu kelas saja. (wawancara pada tanggal 9 

April 2015). 

 

Laboratorium Pancasila dalam pembelajaran PPKn belum bisa 

dikatakan efektif untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran karena fasilitas 

yang ada di Laboratorium Pancasila masih kurang jumlahnya dan 

keadaannya masih kurang terawat. Berdasarkan pengamatan, jumlah kipas 

angin yang ada di Laboratorium Pancasila ada tiga namun kondisinya yang 

masih baik dan dapat digunakan ada dua. Berdasarkan pengamatan penulis 

pada tanggal 8 April 2015, berikut ini daftar inventaris Laboratorium 

Pancasila. 

Tabel 2 

Inventaris Laboratorium Pancasila 

SMP Negeri 1 Bantul 

No. Nama Barang Jumlah Asal Perolehan 

1. Bendera merah putih 1 Dewan sekolah 
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2. Bendera Tut Wuri Handayani 1 Dewan sekolah 

3. Bendera  OSIS 1 Dewan sekolah 

4. Tiang Bendera 3 Dewan Sekolah 

5. Struktur Organisasi 1 Dewan Sekolah 

6. Meja komputer  1 Dewan Sekolah 

7. Televisi 1 Dewan Sekolah 

8. Meja siswa 9 Dewan sekolah 

9. Sound sistem 1 Dewan Sekolah 

10. Lampu 6 Dewan Sekolah 

11. Kipas angin 3 Dewan Sekolah 

12. Lemari Etalase 1 Dewan Sekolah 

13. Tempat sampat 2 Dewan sekolah 

14. Pot bunga 1 Dewan Sekolah 

15. Proyektor 1 Dewan Sekolah 

16. Layar (screen) 1 Dewan Sekolah 

17. Seperangkat komputer 1 Dewan Sekolah 

Sumber: Data Inventaris Laboratorium Pancasila 

Berdasarkan pengamatan inventarisasi Laboratorium Pancasila 

sudah di tempatkan secara baik dan rapih, sehingga suasana belajar 

mengajar di Laboratorium Pancasila dapat kondusif. Adapun denah atau 

tata letak ruangan Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul dapat 

dilihat seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. 

Denah Laboratorium Pancasila 

 

Sumber: Dokumen Laboratorium Pancasila 
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Keterangan: 

a. layar (screen), b. proyektor, c. komputer, d. meja siswa, e. sound, f. 

lampu, g.bendera, h. televisi, i. kipas angin, j. etalase buku, k. tempat 

sampah, l. pot bunga, dan m. jendela. 

Pemahaman siswa ketika pembelajaran PPKn dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas siswa. Sebagaimana dengan 

pengamatan pada tanggal VIII D bahwa: 

“Ketika pembelajaran PPKn dilakukan di dalam Laboratorium 

pancasila siswa terlihat tenang dan paham dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa juga aktif bertanya ketika berdiskusi dan 

paham terhadap materi pembelajaran.” 

 

Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan Ibu 

Muningsih, S.Pd., sebagai guru PPKn, yaitu sebagai berikut: 

“Sebenarnya tidak ada perbedaan pembelajaran dilakukan di kelas 

atau pun di Laboratorium Pancasila, siswa paham kok sekalipun 

pembelajaran itu dilakukan di kelas justru malah pembelajaran di 

dalam kelas malah lebih efektif karena siswa tidak perlu pindah 

dari kelas ke Laboratorium Pancasila, tapi Laboratorium Pancasila 

cocok untuk melakukan sosiodrama karena ruangannya cukup 

luas”. (Wawancara tanggal 9 April 2015)” 

 

 Akan tetapi  bila dilihat nyaman atau tidaknya siswa justru lebih 

nyaman pembelajaran dilakukan di dalam kelas hal ini di karenakan 

Laboratorium Pancasila tempat duduknya berbentuk lesehan, siswa ketika 

pembelajaran duduk di lantai berbeda dengan dikelas dengan adanya meja 

dan kursi. 
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Hasil observasi pada tanggal 7 April 2015 mengenai nilai lebih 

pemanfaatan Laboratorium Pancasila dalam pembelajaran PPKn adalah 

sebagai berikut: 

“Nilai lebih pemanfaatan Laboratorium Pancasila terlihat dari 

fasilitas yang ada di dalam Laboratorium Pancasila yang tidak 

dimiliki kelas lain di SMP Negeri 1 Bantul yaitu adanya komputer, 

dan media pembelajaran yang ada di dalam Laboratorium 

Pancasila. Selain itu ruangan di dalam Laboratorium Pancasila 

didesain untuk menunjang pembelajan PPKn khususnya untuk 

praktek dan simulasi.” 

 

Hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Ibu Munjinah, sebagai pengelola Laboratorium Pancasila, sebagai berukut: 

“Laboratorium Pancasila mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki 

ruang kelas, di dalam Laboratorium pancasila terdapat fasilitas 

seperti komputer dan media pembelajaran untuk mendukung 

pembelajaran PPKn yang tidak dimiliki ruang kelas. Selain itu ya 

mbak Laboratorium Pancasila didesain untuk mempermudah 

pembelajaran PPKn seperti untuk menunjang praktek dan simulasi. 

(wawancara pada tanggal 9 April 2015)”. 

 

5. Faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Panacasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul 

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi dalam pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran mata pelajaran PPKn 

di SMP Negeri 1 Bantul, adalah sebagai berikut: 

a. Hambatan Intern 

Hambatan atau kendala intern diartikan sebagai hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor dari dalam sekolah itu sendiri yang berkaitan 
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dengan pengelola Laboratorium Pancasila, Materi, dan sistem 

pengelolaan Laboratorium Pancasila yang dimiliki oleh Laboratorium 

Pancasila untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar di 

Laboratorium Pancasila tersebut. 

1) Pengelola Laboratorium Pancasila 

Pengamatan yang dilakukan penulis pada tanggal 8 April 

2015, kesulitan yang dialami oleh pengelola Laboratorium 

Pancasila dalam mengelola Laboratorium adalah kesulitan dalam 

mengadakan alat-alat dan media pembelajaran karena terkendala 

dengan pembiayaan selain itu terkendala oleh waktu karena 

pengelola Laboratorium Pancasila juga bertugas sebagai guru 

PPKn. Hasil pengamatan tersebut juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Ibu Muningsih S.Pd., selaku pengelola 

Laboratorium Pancasila pada tanggal 8 April  2015 berikut: 

“yang menjadi  kendala dalam mengelola Laboratorium  

Pancasila adalah pengadaaan alat-alat dan media 

pembelajaran karena pembiayaan Laboratorium Pancasila 

bergantung dengan anggaran sekolah dan BOS, sedangkan 

sekolah menganggarkan dana untuk pembiayaan 

Laboratorium Pancasila jumlahnya tidak begitu besar 

sedangkan tidak ada sumbangan atau donator yang mau 

membiayai untuk pengelolaan Laboratorium Pancasila.” 

 

2) Materi 

Pengamatan yang dilakukan penulis mengenai materi atau 

alat-alat yang ada di Laboratorium Pancasila terkendala dalam 

kurangnya alat-alat yang dapat dapat mendukung pembelajaran 

PPKn ketilka dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila contonya 
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TV yang ada di dalam Laboratorium Pancasila dalam keadaan 

rusak, lemari etalase tempat menyimpan buku dan media 

pembelajaran yang berdebu dan tidak terawat. Alat-alat yang ada di 

Laboratorium Pancasila juga belum sesuai dengan kebutuhan 

Laboratoratium Pancasila dalam pembelajaran PPKn. Seperti yang 

dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Setyawan selaku 

guru mata pelajaran PPKn pada tanggal 9 April 2015 berikut: 

“Alat-alat yang ada di dalam ada di dalam Laboratorium 

Pancasila masih belum sesuai dengan kebutuhan 

Laboratorium Pancasila dan masih belum lengkap, selain 

itu alat-alat yang ada di Laboratorium Pancasila kondisinya 

kurang terawat.(wawancara pada tanggal 9 April 2015)” 

 

3) Sistem Pengelolaan Laboratorium Pancasila 

Pengamatan dari penulis mengenai sistem pengelolaan 

Laboratorium Pancasila terkendala dalam kurangnya pengelolaan 

Laboratorium Pancasila sehingga dalam pengelolaannya belum 

bisa dikatakan baik selain itu kurangnya koordinasi dan kerja sama 

antar guru PPKn yang bertugas juga sebagai pengelola 

Laboratorium Pancasila sehingga pengelolaan Laboratoratorium 

Pancasila tidak berjalan dengan Lancar. Hasil pengamatan tersebut 

juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Muningsih 

S.Pd., selaku pengelola Laboratorium Pancasila pada tanggal 8 

April  2015 berikut: 

“Sistem pengelolaan Laboratorium Pancasila belum dapat 

dikatakan baik hal ini mungkin dikarenakan kurangnya 

koordinasi antar guru PPKn sebagai pengelola 

Laboratorium Pancasila dan kurangnya dukungan secara 
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materiil untuk pengelolaan Laboratorium 

Pancasila.(Wawancara tanggal 8 April 2015)” 

 

 

b. Hambatan Ekstern 

Hambatan atau kendala ekstern di artikan sebagai kendala yang 

disebabkan oleh faktor dari luar lingkungan Laboratorium Pancasila. 

Kendala dari luar yang dihadapi oleh Laboratorium Pancasila 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Guru 

Pengamatan yang dilakukan penulis selama mengikuti 

proses belajar mengajar pada tanggal 7 April 2015 di kelas VIII H 

pada jam pelajaran ke-5 dan 6, kesulitan yang dialami oleh guru 

dalam dalam pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan di 

Laboratorium Pancasila adalah guru kurang mengetahui kondisi 

alat yang ada di dalam laboratorium Pancasila, hal ini terlihat dari 

sound sistem yang ada di Laboratorium Pancasila mengalami 

gangguan tanpa diketahui sebelum pembelajaran PPkn dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila. Hasil pengamatan tersebut juga 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan 

selaku guru mata pelajaran PPKn pada tanggal 7 April 2015 

berikut: 

“Kesulitan yang saya alami adalah saya kurang mengetahui 

kondisi Laboratorium Pancasila hal ini karena jarang 

menggunakan untuk pembelajaran ketika pelajaran PPkn 

diajarkan oleh saya”. (wawancara tanggal 7 April 2015). 

2) Siswa 



 
 

 
 

87 

Pengamatan pada siswa dilakukan ketika pembelajaran 

dilakukan pembelajaran PPKn dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila yaitu pada kelas VIII B pada jam pelajaran ke-1 dan 2 

dan kelas VIII H pada jam pelajaran ke-5 dan 6 tidak ada kesulitan 

dalam belajar artinya pembelajaran dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila ataupun di dalam kelas siswa tetap paham 

akan tetapi siswa kurang nyaman ketika pembelajaran dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila karena mereka duduk dengan 

lesehan tanpa adanya kursi dan mejanya berukuran kecil selain itu 

siswa harus menengadah ketika melihat LCD karena posisi LCD 

terlalu tinggi dari siswa berbeda dengan posisi duduk di kursi. 

Selain itu siswa merasa kegerahan ketika pembelajaran dilakukan 

di dalam Laboratorium Pancasila karena kipas angin yang ada di 

Laboratorium Pancasila tidak semua menyala karena rusak, selain 

itu siswa juga kurang menaati tata tertib yang ada di dalam 

Laboratorium pancasila. Hasil pengamatan tersebut juga diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan Nouval Ahmad siswa kelas VIII D  

pada tanggal 7 April 2015 berikut: 

“Saya sebenarnya suka kalau pembelajaran PPKn di 

Laboratorium Pancasila, tetapi ribet soalnya harus pindah 

dari kelas ke Laboratorium Pancasila, harus lepas sepatu 

juga, belum lagi duduknya itu lesehan, terus panas juga. 

Tapi pelajaran PPKn di kelas ataupun di dalam 

Laboratorium Pancasila saya tetap paham kok dan gak ada 

bedanya.” (wawancara tanggal 7 April 2015). 
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Gambar 3:  Proses pembelajaran PPKn di dalam Laboratorium Pancasila 

3) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan 

dan juga sikap yang harusnya dimiliki oleh semua peserta didik di 

dalam memenuhi standar pembelajaran kompetensi yang telah di 

tetapkan. materi pembelajaran pada mata pelajaran PPKn terdiri 

dari beberapa aspek, meliputi: ruang lingkup persatuan dan 

kesatuan bangsa, ruang lingkup norma, hukum, dan peraturan, 

ruang lingkup HAM (Hak Asasi Manusia), ruang lingkup 

kebutuhan dan konstitusi negara, ruang lingkup kekuasaan dan 

politik, ruang lingkup pancasila, serta ruang lingkup globalisasi. 
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Pengamatan tentang materi pembelajaran PPKn pada waktu 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pacasila pada kelas 

VIII B pada jam pelajaran ke-1 dan 2 dan kelas VIII H pada jam 

pelajaran ke-5 dan 6, materi pembelajaran tidak ada perbedaan 

dengan materi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Tidak 

ada hambatan atau kesulitan dalam pemilihan materi pembelajaran 

ketika pembelajaran dilakukan di Laboratorium Pancasila, karena 

materi pembelajaran sudah sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar akan tetapi masih ada siswa yang kurang 

mengerti materi pembelajaran. Hasil pengamatan tersebut juga 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan 

selaku guru mata pelajaran PPKn pada tanggal 7 April 2015 

berikut: 

“Dalam menentukan media pembelajaran, terlebih dahulu 

harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, sebenarnya tidak ada perbedaan materi pembelajaran 

yang dilakukan di Laboratorium Pancasila ataupun di kelas. 

Jadi sebenarnya tidak ada kesulitan sih dalam materi 

pembelajaran walaupun kadang ada anak yang masih belum 

paham materi pembelajaran.” 

 

4) Metode Pembelajaran PPKn 

Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi 

pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar 

pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Guru memegang peranan 

penting dalam memilih metode, pemilihan metode berkaitan 

langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan 
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pebelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 

pencapaian tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal, oleh 

karena itu salah satu hal yang sangat mendasar  untuk dipahami 

guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai 

salah satu komponen bagi keberhasilan kegiatan pembelajaran 

yang sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam 

keseluruhan komponen pendidikan.  

Pengamatan mengenai metode pembelajaran pada waktu 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pacasila pada kelas 

VIII B pada jam pelajaran ke-1 dan 2 dan kelas VIII H pada jam 

pelajaran ke-5 dan 6,  metode pembelajaran yang digunakan adalah 

diskusi, guru bersama-sama siswa mencari jalan pemecahan atas 

persoalan yang dihadapi. Siswa dibagi berdasarkan kelompoknya 

dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, 

sedangkan kelompok lain mengomentari dan bertanya kepada 

kelompok yang sedang presentasi, metode pembelajaran tersebut 

kurang inovatif karena masih ada siswa yang pasif. Hasil 

pengamatan tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Agus Setiawan selaku guru mata pelajaran PPKn 

pada tanggal 7 April 2015 berikut: 

“Metode pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila seringnya menggunakan 

diskusi karena guru menekankan siswa harus aktif 

walaupun sring dijumpai siswa yang pasif dan enggan 

untuk bertanya, jadi guru tidak menggunakan metode 

ceramah. Di Laboratorium Pancasila siswa juga bisa 
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melakukan sosiodrama karena apabila di lakukan di kelas 

kurang leluasa” (wawancara tanggal 7 April 2015). 

 

 

5) Manajemen Sekolah SMP Negeri 1 Bantul 

Manajemen pendidikan umumnya dan manajemen sekolah 

khususnya merupakan pengelolaan institusi (sekolah) yang 

dilakukan dengan dan melalui pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal 

yang merupakan inti manajemen sekolah yaitu fungsi manajemen 

dan aspek urusan sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa 

standar pengelolaan berkaitan dengan fungsi manajemen sekolah 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

Sedangkan aspek manajemen sekolah meliputi kurikulum, Proses 

Belajar Mengajar, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, 

sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan lainnya. 

Berdasarkan pengamatan manajeman sekolah di SMP 

Negeri 1 Bantul dalam pengelolaan Laboratorium Pancasila belum 

berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Laboratorium Pancasila 

masih terkendala dalam pembiayaan dan sarana prasarana, hal ini 

terbukti dari masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di 

dalam Laboratorium Pancasila dan fasilitas yang ada di dalamnya 



 
 

 
 

92 

pun kondisinya kurang terawat. Dalam hal pembiayaan 

Laboratorium Pancasila masih terkendala karena anggaran yang 

diberikan untuk pembiayaan dan pemeliharaan Laboratorium 

Pancasila jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan 

kebutuhan untuk pengelolaan Laboratorium Pancasila yang besar.  

Hasil pengamatan tersebut juga diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Yasmuri selaku kepala sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul pada tanggal 9 April 2015 berikut: 

“Manajemen sekolah SMP Negeri 1 Bantul pada umumnya 

sudah berjalan baik, tapi khusus dalam pengelolaan 

Laboratorium Pancasila manajemennya belum dapat 

dikatakan baik, karena mah terkendala sarana yang masih 

belum lengkap di Laboratorium Pancasila dan pendanaan 

yang masih sedikit. Sekolah saat ini dalam anggaran untuk 

pembiayaan Laboratorium Pancasila masih bergantung 

sama dana BOS, berbeda dengan dulu ketika SMP Negeri 1 

Bantul berstatus RSBI yang sumber pendanaan dapat 

berasal dari uang SPP dan sumbangan orang tua siswa.” 

(wawancara pada tanggal 9 April 2015). 

  

B. PEMBAHASAN 

Laboratorium Pancasila di SMP Negeri 1 Bantul merupakan terobasan 

yang sangat inovatif di bidang pendidikan yang patut di kembangkan 

disekolah lain. Dengan adanya laboratorium Pancasila guru dapat 

mengembangkan strategi belajar mengajar dan media pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga pembelajaran 

akan lebih inovatif dan siswa juga dapat lebih kreatif dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari observasi, informan, 

dan dokumentasi penulis akan membahas mengenai: 
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1. Pemanfaatan Laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran 

pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

SMP Negeri 1 Bantul 

Menurut Sadiman (2006:28) menyebutkan beberapa jenis media 

pembelajaran, diantaranya : (1) Media grafis (visual) antara lain 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta dan 

lain-lain; (2) Media audio antara lain, radio, alat perekam, laboratorium 

bahasa; (3) Media proyeksi diam antara lain, film bingkai, film rangkai, 

transparansi, proyektor dan lain-lain. Media pembelajaran yang ada di 

Laboratorium Pancasila ada  dua jenisnya yaitu ada media pembelajaran 

visual dan audio visual. Media pembelajaran visual terdiri dari foto 

Presiden dan wakil presiden dari masa Orde Lama hingga Reformasi, foto 

pahlawan pergerakan nasional dan revolusi Indonesia, foto Bupati Bantul, 

Foto-foto album koleksi rumah adat Indonesia, foto album Koleksi tari dan 

pakaian adat Indonesia, kartu tentang norma, kartu tentang norma 

berisikan 5 norma yang berlaku di masyarakat, banner, dan  karya 

kerajinan yang dibuat siswa. Sedangkan untuk media pembelajaran audio 

visual terdiri dari  CD interaktif pembelajaran tentang norma dan HAM, 

VCD yang berisikan pidato-pidato Ir. Soekarno, koleksi lagu Indonesia 

dan video perjuangan Indonesia, koleksi tari Indonesia, rumah adat 

Indonesia, fragmen sidang BPUPKI Mei-Juni 1945 dan PPKI serta dibantu 

dengan menggunakan komputer dan proyektor untuk dapat ditampilkan 

pada layar. 
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Dalam pembelajaran di Laboratorium Pancasila tidak selalu 

menggunakan menggunakan media pembelajaran karena pernah beberapa 

kali dilakukan sosiodrama di dalam Laboratorium Pancasila, seperti 

sosiodrama yang pernah dilakukan kelas VIII yaitu sosiodrama persiapan 

kemerdekaan.  

Pemanfaatan Laboratorium Pancasila merupakan kegiatan atau 

proses memanfaatkan di dalam Laboratorium Pancasila yang dirancang 

sebagai penunjang dalam proses pembelajaran PPKn untuk menambah 

wawasan serta pengetahuan dalam mendalami materi pelajaran sehingga 

mempermudah proses pembelajaran PPKn. 

Laboratorium Pancasila tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh siswa 

dan guru SMP Negeri 1 Bantul tetapi siswa dan guru lain diluar SMP 

Negeri 1 Bantul  juga dapat memanfaatkan Laboratorium Pancasila dengan 

ijin terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan pengelola Laboratorium 

Pancasila. Laboratorium Pancasila juga pernah didatangi sekolahan dari 

luar provinsi DIY untuk melakukan study banding. 

Dalam pemilihan media pembelajaran ketika pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila adalah media pembelajaran 

tersebut harus sesuai dengan  materi pembelajaran, selain itu media 

pembelajaran harus dapat mempermudah siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Waktu pemanfaatan Laboratorium Pancasila ditentukan 

berdasarkan jadwal pelajaran PPKn masing-masing kelas akan tetapi pada 
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kenyataan Laboratorium Pancasila dapat dimanfaatkan tidak hanya jam 

pelajaran PPKn saja karena ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 

Bantul juga pernah menggunakan Laboratorium Pancasila dalam 

kegiatannya. Jadi, dapat diartikan Laboratorium Pancasila tidak hanya 

digunakan ketika kegiatan belajar mengajar PPKn saja dan Laboratorium 

Pancasila dapat dimanfaatkan diluar jam pelajaran contohnya untuk 

ekstrakurikuler. 

Cara memanfaatkan Laboratorium Pancasila tidak susah karena 

siswa, guru, atau pihak luar yang memanfaatkan harus ijin dengan 

pengelola Laboratorium Pancasila dan harus mematuhi tata tertib 

Laboratorium Pancasila serta menjaga keberihan dan ketertiban 

Laboratorium Pancasila. Dengan cara tersebut tentu akan dapat 

memaksimalkan pemanfaatan Laboratorium Pancasila. 

Tujuan dari didirikannya Laboratorium Pancasila oleh SMP Negeri 

1 Bantul adalah mendukung proses kegiatan belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  Tidak ada metode khusus 

dalam pemanfaatan Laboratorium Pancasila, karena Laboratorium 

Pancasila di manfaatkan ketika mata pelajaran PPKn dan sesuai dengan 

jadwal pelajaran PPKn di tiap-tiap kelas. Dengan metode tersebut tentunya 

akan sesuai dengan tujuan Laboratorium Pancasila. Laboratorium 

Pancasila sudah dapat dikatakan mebantu dalam pembelajaran PPKn 

karena sarana prasarana serta media yang ada di dalamnya dapat 

membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. 
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Dalam memanfaatkan Laboratorium Pancasila siswa dan guru atau 

pihak luar yang menggunakan Laboratorium Pancasila harus menaati tata 

tertib yang ada di dalamnya agar tercipta keteriban di dalam Laboratorium 

Pancasila. Adapun tata tertib yang harus di taati oleh pengguna adalah 

sebagai berikut : 

a. Sepatu harus dilepas 

b. Siswa yang masuk ke Lab. Pancasila diatur sesuai dengan jadwal 

belajar 

c. Di luar jadwal belajar masing-masing siswa dilarang masuk kecuali 

atas ijin pengelola Laboratorium Pancasila 

d. Tangan dalam kondisi bersih tidak berminyak dan tidak basah 

e. Tertib, dan sopan serta menjunjung tinggi nilai-nilai karakter bangsa 

f. Dilarang memindahkan koleksi laboratorium dengan alasan apapun 

g. Dilarang membawa CD dari luar untuk digunakan di Laboratorium 

Pancasila (tanpa seijin pengelola Laboratorium Pancasila) 

h. Dilarang membawa tas, makanan dan minuman di Laboratorium 

Pancasila 

i. Dilarang mencorat-coret ataupun merusak koleksi yang ada di 

Laboratorium Pancasila 

j. Dalam memanfaatkan Laboratorium Pancasila siswa wajib untuk 

mengikuti perintah atau petunjuk instruktur. Apabila kurang jelas agar 

bertanya pada instruktur dan tidak dibenarkan mengambil tindakan 

sembarangan 
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k. Merapikan dan menata kembali koleksi Laboratorium Pancasila (meja, 

kursi dan lain-lain) 

l. Menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, kerusakan, 

kehilangan alat-alat Laboratorium Pancasila 

m. Semua siswa wajib untuk mentaati tata tertib di sekolah (kegiatan 

dengan menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan 

sekolah) 

n. Membuang kertas (sampah) yang sudah tidak digunakan pada tempat 

yang sudah disediakan 

o. Menggunakan koleksi di Laboratorium Pancasila dengan prosedur 

yang baik dan benar 

Adanya tata tertib tersebut dimaksudkan pengguna dapat menjaga 

apa yang ada di dalam Laboratorium Pancasila dan pengguna juga 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam mempergunakan alat-alat dan 

sarana prasarana yang ada di dalamnya. Namun pada kenyataannya 

pengguna yaitu siswa masih kurang rasa kepeduliannya untuk meanaati 

tata tertib yang ada di Laboratorium Pancasila, ada beberapa siswa yang 

masih mencorat-coret meja yang ada di dalam Laboratorium Pancasila. 

Walaupun sudah ada tata tertib guna mengatur dalam penggunaan 

Laboratorium Pancasila, namun siswa belum bisa menaati tata tertib 

tersebut, hal tersebutlah yang menjadikan Laboratorium Paancasila belum 

dapat dikatakan efektif. 
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2. Nilai Lebih Pemanfaatan Laboratorium Pancasila dalam 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 

Negeri 1 Bantul 

Kapasitas sebuah laboratorium sangat penting diperhatikan dalam 

menggunakan laboratorium karena bila jumlah pengguna laboratorium 

tersebut melebihi kapasitas labiratorium maka pengguna laboratorium 

tidak leluasa dalam kegiatan di dalam Laboratorium Pancasila. Menurut 

Decaprio (2013:35), setiap individu yang melakukan kegiatan di 

laboratorium harus merasa leluasa dan bisa bebas bergerak. Karena itu, 

ruang laboratorium perlu didesain sesuai dengan daya tampung yang 

diinginkan.  Luas Laboratorium Pancasila adalah 6x7  dengan kapasitas 

30 sampai 40 siswa. Dalam setiap kelas jumlah siswanya ada ada 27-30 

siswa, jadi apabila Laboratorium pancasila digunakan untuk satu kelas 

tentunya tidak melebihi kapasitas Laboratorium Pancasila. 

Dalam pemanfaatannya Laboratorium Pancasila belum dapat 

dikatakan efektif karena ketika pembelajaran dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila masih ada hambatan yang terjadi. Seperti sarana 

dan prasarana yang ada di dalamnya kurang berfungsi secara maksimal. 

Pembelajaran PPKn tidak selalu dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila walaupun Laboratorium Pancasila difungsikan untuk 

pembelajaran PPKn. Melihat dari berbagai hambatan yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila, maka pembelajaran PPKn akan lebih efektif bila 

dilakukan di dalam kelas. 
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Fasilitas yang ada di dalam Laboratorium Pancasila sudah cukup 

lengkap hal ini terlihat dari berbagai macam peralatan yang ada di 

dalamnya yang sudah dapat membantu dalam proses belajar mengajar 

PPKn ketika pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila.  

Di dalam Laboratorium Pancasila terdapat fasilitas seperti meja komputer, 

televisi, meja untuk siswa, sound sistem, lampu untuk penerangan, lemari 

etalase, tempat sampah, proyektor, layar (screen), dan seperangkat 

komputer. Fasilitas yang terdapat di dalam Laboratorium Pancasila sudah 

sesuai dengan standar fasilitas yang harus dimiliki laboaratorium pada 

umumnya. 

Pemahaman siswa ketika pembelajaran PPKn dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila sebenarnya sama dengan yang dilakukan di dalam 

kelas karena metode pembelajaran dan materi pembelajarannya ketika 

dilakukan di Laboratorium Pancasila ataupun di kelas sama tidak ada yang 

membedakan. Namun siswa lebih senang ketika pembelajaran dilakukan di 

dalam kelas hal ini dikarenakan siswa enggan untuk berpindah tempat 

ketika pergantian jam pelajaran PPKn. 

3. Faktor yang menghambat pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul 

Dalam pemanfaatan Laboratorium Pancasila sebagai media 

pembelajaran tidak mengalami hambatan yang serius. Hambatan-hambatan 

kecil yang mereka hadapi bisa dikatakan hambatan yang wajar. Hambatan 
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atau kendala yang dihadapi oleh Laboratorium Pancasila adalah sebagai 

berikut: 

a. Hambatan Internal 

Hambatan atau kendala intern diartikan sebagai hambatan yang 

diakibatkan oleh faktor dari dalam sekolah itu sendiri yang berkaitan 

dengan pengelolaan Laboratorium Pancasila, Materi atau alat-alat yang 

ada di Laboratorium Pancasila, dan sistem pengelolaan Laboratorium 

Pancasila untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar di 

Laboratorium Pancasila tersebut.  

1) Pengelolaan Laboratorium Pancasila  

Pengeloaan Laboratorium Pancasila terkendala dalam 

pengadaan alat-alat dan media pembelajaran di dalam 

Laboratorium Pancasila karena kurangnya anggaran yang diberikan 

pihak sekolah untuk mengadakan barang-barang tersebut. Sekolah 

dalam pembiayaan untuk Laboratorium Pancasila bergantung 

dengan dana BOS. Berbeda ketika SMP Negeri 1 Bantul masih 

berstatus RSBI anggaran dana untuk Laboratorium Pancasila lebih 

besar dibandingkan sekarang. Selain terkendala anggaran, 

pengelola Laboratorium Pancasila merupakan guru PPKn yang 

terkendala waktu karena mengajar. Kurangnya perhatian dan 

bantuan dari guru lain untuk mengelola Laboratorium Pancasila 

menjadikan Laboratorium Pancasila kurang terawat. 
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2) Materi 

Kendala materi atau alat-alat yang ada di Laboratorium 

Pancasila adalah kurangnya alat-alat untuk mendukung 

pembelajaran PPKn ketika pembelajaran di dalam Laboratorium 

Pancasila contonya TV yang ada di dalam Laboratorium Pancasila 

dalam keadaan rusak, lemari etalase tempat menyimpan buku dan 

media pembelajaran yang berdebu dan tidak terawat. Alat-alat yang 

ada di Laboratorium Pancasila juga belum sesuai dengan 

kebutuhan Laboratoratium Pancasila dalam pembelajaran PPKn. 

3) Sistem pengelolaan Laboratorium Pancasila 

Sistem pengelolaan Laboratorium Pancasila terkendala 

dalam kurangnya pengelolaan Laboratorium Pancasila sehingga 

dalam pengelolaannya belum bisa dikatakan baik selain itu 

kurangnya koordinasi dan kerja sama antar guru PPKn yang 

bertugas juga sebagai pengelola Laboratorium Pancasila sehingga 

pengelolaan Laboratoratorium Pancasila tidak berjalan dengan 

Lancar. Kurangnya dukungan dari guru mata pelajaran lain, orang 

tua, dan masyarakat juga menyebabkan sistem pengelolaan 

Laboratorium Pancasila kurang berjalan dengan lancar. 

b. Hambatan Eksternal 

Hambatan atau kendala ekstern di artikan sebagai kendala yang 

disebabkan oleh faktor dari luar lingkungan Laboratorium Pancasila. 
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Kendala dari luar yang dihadapi oleh Laboratorium Pancasila 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Guru 

Kendala guru dalam pembelajaran PPKn ketika dilakukan 

di Laboratorium Pancasila adalah, kurang mengetahui kondisi alat 

yang ada di dalam laboratorium Pancasila, hal ini terlihat dari 

sound sistem yang ada di Laboratorium Pancasila mengalami 

gangguan tanpa diketahui sebelum pembelajaran PPKn dilakukan 

di dalam Laboratorium Pancasila.   

2) Siswa 

Siswa terkendala dalam kurang nyaman ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila karena 

mereka duduk dengan lesehan tanpa adanya kursi dan mejanya 

berukuran kecil selain itu siswa harus menengadah ketika melihat 

LCD karena posisi LCD terlalu tinggi dari siswa berbeda dengan 

posisi duduk di kursi. Selain itu siswa merasa kepanasan ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila karena 

kipas angin yang ada di Laboratorium Pancasila tidak semua 

menyala karena rusak. Kendala lain adalah siswa masih belum bisa 

menati tata tertib khususnya menjaga kebersihan di dalam 

Laboratorium Pancasila berdasarkan pengamatan saya masih ada 

sampah atau kertas yang tertinggal di dalam Laboratorium 
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Paancasila sesudah pembelajaran PPKn di dalam Laboratorium 

Pancasila. 

3) Materi Pembelajaran 

Tidak ada perbedaan materi pembelajaran yang dilakukan 

di dalam kelas dengan materi pembelajaran di dalam laboratortium 

Pancasila. Tidak ada hambatan atau kesulitan dalam pemilihan 

materi pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan di 

Laboratorium Pancasila, karena materi pembelajaran sudah sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tetapi siswa 

kadang masih kurang mengerti mengenai materi pembelajaran. 

6) Metode Pembelajaran PPKn 

Metode pembelajaran menurut Sanjaya (2006:145) adalah 

cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi 

pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan 

bahwa metode merupakan upaya yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan 

nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode digunakan 

untuk merealisasikan strategi yang telah ditentukan. Penerapan satu 

strategi pembelajaran memungkinkan untuk diterapkannya 

beberapa metode pembelajaran. Kendala dalam metode 

pembelajaran ketika pembelajaran dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila adalah kurang inovatif.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemanfaatan Laboratorium 

Pancasila sebagai media pembelajaran mata pelajaran Pandidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan Laboratorium Pancasila belum dapat dikatakan efektif, 

dikarenakan media pembelajaran PPKn yang ada di dalam Laboratorium 

Pancasila yang terdapat di dalam Laboratorium Pancasila jumlahnya masih 

sedikit, sarana dan prasarana yang ada di dalam Laboratorium Pancasila 

kondisinya kurang baik, dan siswa belum bisa menaati tata tertib 

Laboratorium Pancasila. 

2. Nilai lebih Laboratorium Pancasila dapat terlihat dari kapasitas 

Laboratorium Pancasila sudah sesuai dengan standar laboratorium pada 

umumnya, fasilitas yang terdapat di dalam Laboratorium Pancasila dan 

sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran PPKn. 

3. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Laboratorium Pancasila adalah 

hambatan intern yang meliputi: kesulitan dalam mengadakan alat-alat dan 

media pembelajaran, kurangnya alat-alat untuk mendukung pembelajaran 

PPKn, kurangnya pengelolaan Laboratorium Pancasila. Hambatan ekstern 

meliputi: guru kurang mengetahui kondisi alat yang ada di dalam 
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laboratorium Pancasila, siswa kurang nyaman ketika pembelajaran 

dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila, materi pembelajaran kadang 

susah untuk dimengerti oleh siswa, metode pembelajaran yang dilakukan 

di dalam Laboratorium Pancasila kurang inovatif, manajemen sekolah 

khususnya pembiayaan kurang mendukung Laboratorium Pancasila. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah, harus lebih memperhatikan Laboratorium Pancasila agar 

dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

2. Bagi pengelola Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 Bantul harus terus 

melengkapi koleksi jenis sumber media pembelajaran di Laboratorium 

Pancasila SMP Negeri 1 Bantul, mengoptimalkan pelayanan di 

Laboratorium Pendidikan Pancasila SMP Negeri 1 Bantul sehingga 

pengguna tidak mengalami kesulitan ketika ada di dalam Laboratorium 

Pancaila. 

3. Bagi guru PPKn SMP Negeri 1 Bantul harus lebih selektif, kreatif dan 

inovatif dalam menggunakan Laboratorium Pancasila SMP Negeri 1 

Bantul. Guru PPKn harus terus memberi memotivasi kepada siswa untuk 

memanfaatkan Laboratorium Pancasila sebagai media pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Bantul. 
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4. Bagi siswa, harus bisa menaati tata tertib Laboratorium Pancasila agar 

tercipta ketertiban dan keraihan di dalam Laboratorium Pancasila. 
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Lampiran 8  

 

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

Instrumen pedoman wawancara Pengelola Laboraorium Pancasila, Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa 

Rumusan Masalah Fokus penelitian Indikator Pertanyaan Informan 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Bagaimanakah 

pemanfaatan 

laboratorium 

Panacasila sebagai 

media 

pembelajaran pada 

mata pelajaran 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganeraan di 

SMP Negeri 1 

Bantul? 

1. 

Pemanfaatan 

laboratorium 

Panacasila 

sebagai 

media 

pembelajaran 

pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Pancasila 

dan 

1.1.Media 

pembelajaran 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

yang terdapat di 

laboratorium 

Pancasila SMP 

Negeri 1 Bantul 

 

 

 

1.1.1 Media pembelajaran 

apa saja yang ada di 

Laboratorium 

Pancasila 

1.1.2 Apakah setiap 

pembelajaran di 

Laboratorium 

Pancasila selalu 

menggunakan 

media 

pembelajaran? 

 

 Pengelola 

Laboratorium 

pancasila 

 Kepala 

Sekolah 

 Guru PPKn 

 Siswa 

 

Wawancara  

Observasi  

Dokumentasi  

 



 
 

 
 

 Kewarganera

an di SMP 

Negeri 1 

Bantul 

 

1.2.Siapa saja yang 

dapat 

memanfaatkan 

Laboratorium 

Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Jenis-jenis media 

pembelajaran 

yang terdapat di 

Laboratorium 

Pancasila di SMP 

 

1.2.1 Siapa saja yang 

dapat 

memanfaatkan 

Laboratorium 

Pancasila? 

1.2.2 Apakah ada pihak 

lain di luar SMP 

Negeri 1 Bantul 

juga dapat 

memenfaatkan 

Laboratorium 

Pancasila? 

 

1.3.1 Jenis-jenis media 

pembelajaran apa 

saja yang terdapat 

di Laboratorium 

Pancasila? 



 
 

 
 

Negeri 1 Bantul 

 

 

 

 

 

 

1.4. Waktu 

pemanfaatan 

laboratorium 

Pancasila di 

SMP Negeri 1 

Bantul 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Hal apa saja yang 

ditekankan dalam 

pemilihan media 

pembelajaran di 

laboratorium 

Pancasila? 

 

1.4.1 Kapan saja waktu 

pemanfaatan 

Laboratorium 

Pancasila? 

1.4.2 Apakah 

Laboratorium 

Pancasila hanya 

digunakan ketika 

Kegiatan Belajar 

Mengajar PPKn 

saja? 

1.4.3 Apakah 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.5.Cara 

memanfaatkan 

laboratorium 

Pancasila dalam 

pembelajaran 

PPKn di SMP 

Negeri 1 Bantul 

 

 

 

 

 

 

1.6.Metode yang 

Laboratorium 

Pancasila dapat 

dimanfaatkan di 

luar jam pelajaran? 

 

1.5.1 Bagaimana cara 

memanfaatkan 

laboratorium 

Pancasila dalam 

pembelajaran 

PPKn? 

1.5.2 Apakah dengan 

cara tersebut sudah 

tepat untuk 

memanfaatkan 

Laboratorium 

sacara maksimal? 

 

1.6.1 Metode apa saja 



 
 

 
 

digunakan dalam 

memanfaatkan 

Laboratorium 

Pancasila di SMP 

Negeri 1 Bantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.Alasan 

memanfaatkan 

laboratorium 

Pancasila sebagai 

media 

yang digunakan 

dalam memanfaatan 

Laboratorium 

Pancasila?  

1.6.2 Apakah metode 

yang digunakan 

sudah sesuai 

dengan tujuan yang 

diharapkan dari 

pemanfaatan 

Laboratorium 

Pancasila dalam 

pembelajaran 

PPKn? 

1.7.1 Alasan apakah 

yang 

melatarbelakangi 

untuk 

memanfaatkan 



 
 

 
 

pembelajaran 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.Tata tertib 

laboratorium 

Pancasila di SMP 

Negeri 1 Bantul 

 

laboratorium 

Pancasila 

sebagaimedia 

pembelajaran 

PPKn? 

1.7.2 Apakah 

Laboratorium 

Pancasila sudah 

dapat membantu 

dalam 

pembelajaran 

PPKn? 

 

1.8.1 Tata tertib apa saja 

yang harus ditaati 

di Laboratorium 

Pancasila? 

1.8.1 Apakah tata tertib 

tersebut sudah 



 
 

 
 

benar-benar 

ditaati ? 

 

Apa saja nilai lebih 

pemanfaatan 

laboratorium 

Pancasila dalam 

pembelajaran 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

di SMP Negeri 1 

Bantul? 

2. Nilai lebih 

pemanfaatan 

laboratorium 

Pancasila 

dalam 

pembelajaran 

Pendidikan 

Pancasila 

dan 

Kewarganega

raan di SMP 

Negeri 1 

Bantul 

 

2.1.Kapasitas 

Laboratorium 

Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Efektifitas 

laboratorium 

2.1.1. Apakah kapasitas 

Laboratorium 

Pancasila sudah 

sesuai dengan 

standar 

laboratorium pada 

umumnya? 

2.1.2. Apakah kapasitas 

Laboratorium 

Pancasila sudah 

mencukupi dengan 

jumlah siswa yang 

mempergunakan? 

 

2.2.1 Apakah 

Laboratorium 

  



 
 

 
 

Pancasila dalam 

pembelajaran 

PPKn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancasila sudah 

efektif untuk 

dimanfaatkan 

dalam 

pembelajaran 

PPKn? 

2.2.2 Apakah dalam 

setiap 

pembelajaran 

PPKn selalu 

dilakukan di dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

2.2.3 Lebih efektif 

dimanakah 

pembelejaran 

PPKn yang 

dilakukan di dalam 

kelas dibandingkan 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

2.3.Fasilitas yang 

terdapat di 

laboratorium 

Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan yang 

dilakukan di dalam 

Laboratorium 

pancasila? 

 

2.3.1 Apa saja fasilitas 

yang terdapat di 

Laboratorium 

Pancasila ? 

2.3.2 Apakah fasilitas 

yang terdapat di 

Laboratorium 

Pancasila sudah 

sesuai dengan 

standar fasilitas 

yang harus 

dimiliki 

laboratorium pada 

umumnya? 



 
 

 
 

2.4.Pemahaman siswa 

ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di Laboratorium  

Pancasila  

2.4.1 Bagaimana 

pemahaman siswa 

ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan di 

dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

2.4.2 Apakah siswa 

akan lebih paham 

dalam 

pembelajaran 

PPKn ketika 

dilakukan di dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

2.4.3 Bagaimana 

perbandingan 

pembelajaran 



 
 

 
 

PPKn dilakukan di 

dalam kelas 

dengan 

pembelajaran yang 

dilakukan di dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

 

Apa saja faktor 

yang menghambat 

pemanfaatan 

laboratorium 

Panacasila sebagai 

media 

pembelajaran pada 

mata pelajaran 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

3. Faktor yang 

menghambat 

pemanfaatan 

laboratorium 

Panacasila 

sebagai 

media 

pembelajaran 

pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

3.1 Hambatan internal 

 Pengelola 

Laboratorium 

pancasila 

 Materi atau 

alat-alat yang 

ada di 

Laboratorium 

Pancasila 

 Sistem 

pengelolaan 

3.1.1 Apakah ada 

kesulitan dalam 

mengelola 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.1.2 Kesulitan apa saja 

yang dihadapi 

dalam mengelola 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.1.3 Apakah sebagai 

  



 
 

 
 

di SMP Negeri 1 

Bantul? 

 

Pancasila 

dan 

Kewarganega

raan di SMP 

Negeri 1 

Bantul 

Laboratorium 

Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengelola 

Laboratorium 

Pancasila sudah 

bisa mengatasi 

kesulitan yang 

dihadapi? 

3.1.4 Bagaimana cara 

untuk mengelola 

laboratorium 

Pancasila agar 

pembelajaran di 

dalam 

Laboratorium 

Pancasila dapat 

berjalan dengan 

lancar? 

3.1.5 Alat-alat apa saja 

yang terdapat di 

dalam 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.1.6 Apakah alat-alat 

tersebut sudah 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Laboratorium 

Pancasila untuk 

mempermudah 

pembelajaran 

PPKn? 

3.1.7 Apakah alat-alat di 

dalam 

Laboratorium 

Pancaila sudah 

dapat dikatakan 

lengap? 

3.1.8 Apakah sistem 

pengelolaan 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hambatan 

eksternal 

 Guru 

 Siswa 

 Materi 

Pembelajaran 

PPKn 

laboratorium 

Pancasila sudah 

dapat dikatakan 

baik? 

3.1.9 Apa saja hambatan 

atau kesulitan 

dalam 

menjalankan 

sistem pengelolaan 

Laboratorium  

Pancasila? 

 

3.2.1 Apakah guru 

PPKn sudah 

memanfaatkan 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.2 Apakah guru 

PPKn selalu 



 
 

 
 

 Metode 

Pembelajaran 

PPKn 

 Manajemen 

Sekolah SMP 

Negeri 1 

Bantul 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

setiap 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.3 Apa saja kesulitan 

yang dihadapi 

guru PPKn ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di dalam 

Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.4 Bagaimana 

interaksi antara 



 
 

 
 

guru dan siswa 

pada 

pembelajaran 

PPKn ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.5 Apakah siswa 

mengalami 

kesulitan belajar 

ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.6 Seperti apakah 

metode 

pembelajaran 



 
 

 
 

PPKn ketika 

pembelajaran 

PPKn dilakukan 

di Laboratorium 

Pancasila? 

3.2.7 Apakah 

manajemen 

sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul 

sudah berjalan 

dengan baik 

dalam mengelola 

Laboratorium 

Pancasila? 
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Lampiran 9 

 

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

(Untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantul) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Umur 

Pekerjaan  : 

 

B. Pertanyaan 

1. Apakah manajemen sekolah SMP Negeri 1 Bantul sudah berjalan dengan 

baik dalam mengelola Laboratorium Pancasila? 

2. Apakah Laboratorium Pancasila sudah dikelola dengan baik? 

3. Apakah ada anggaran khusus untuk mengelola Laboratorium Pancasila? 

Kalau ada dari manakah anggaran tersebut? 

4. Apakah fasilitas yang sudah ada di Laboratorium Pancasila saat ini perlu 

di tambah? 

5. Apakah media pembelajaran PPKn yang sudah ada di Laboratorium 

Pancasila saat ini perlu di tambah atau diperbaharui? 

6. Apakah Laboratorium Pancasila sudah dapat membantu anda dalam 

pembelajaran PPKn? 

7. Apakah Laboratorium Pancasila sudah dimanfaatkan secara maksimal di 

dalam pembelajaran PPKn? 

8. Apakah siswa yang melanggar tata tertib di Laboratorium Pancasila akan 

diberi hukuman? 

9. Bagaimana hubungan kepala sekolah, guru PPKn, dan pengelola 

Laboratorium Pancasila dalam pengelolaan Laboratorium Pancasila? 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

Lampiran 10 

 

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

(Untuk Guru PPKn SMP Negeri 1 Bantul) 

 

Identitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan  : 

 

Fokus Penelitian 

A. Pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai media pembelajaran pada 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganeraan di SMP Negeri 

1 Bantul 

1. Media pembelajaran apa saja yang ada di Laboratorium Pancasila? 

2. Apakah setiap pembelajaran di Laboratorium Pancasila selalu 

menggunakan media pembelajaran? 

3. Jenis-jenis media pembelajaran apa saja yang terdapat di Laboratorium 

Pancasila? 

4. Hal apa saja yang ditekankan dalam pemilihan media pembelajaran di 

laboratorium Pancasila? 

5. Bagaimana cara memanfaatkan laboratorium Pancasila dalam 

pembelajaran PPKn? 

6. Apakah dengan cara tersebut sudah tepat untuk memanfaatkan 

Laboratorium sacara maksimal? 

7. Metode apa saja yang digunakan dalam memanfaatan Laboratorium 

Pancasila? 



 
 

 
 

8. Apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan dari pemanfaatan Laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

PPKn? 

9. Alasan apakah yang melatar belakangi untuk memanfaatkan laboratorium 

Pancasila sebagaimedia pembelajaran PPKn? 

10. Apakah Laboratorium Pancasila sudah dapat membantu dalam 

pembelajaran PPKn? 

 

B. Nilai lebih pemanfaatan laboratorium Pancasila dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP 

1. Apakah Laboratorium Pancasila sudah efektif untuk dimanfaatkan dalam 

pembelajaran PPKn? 

2. Apakah dalam setiap pembelajaran PPKn selalu dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

3. Lebih efektif dimanakah pembelejaran PPKn yang dilakukan di dalam 

kelas dibandingkan dengan yang dilakukan di dalam Laboratorium 

pancasila? 

4. Bagaimana pemahaman siswa ketika pembelajaran PPKn dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila? 

5. Bagaimana perbandingan pembelajaran PPKn dilakukan di dalam kelas 

dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila? 

 

C. Faktor yang menghambat pemanfaatan laboratorium Panacasila sebagai 

media pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Bantul 

1. Apakah guru PPKn sudah memanfaatkan Laboratorium Pancasila? 

2. Apakah guru PPKn selalu menggunakan media pembelajaran setiap 

pembelajaran PPKn dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila? 

3. Apa saja kesulitan yang dihadapi guru PPKn ketika pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila? 



 
 

 
 

4. Bagaimana interaksi antara guru dan siswa pada pembelajaran PPKn 

ketika pembelajaran PPKn dilakukan di Laboratorium Pancasila? 

5. Apakah siswa mengalami kesulitan belajar ketika pembelajaran PPKn 

dilakukan di Laboratorium Pancasila? 

6. Seperti apakah metode pembelajaran PPKn ketika pembelajaran PPKn 

dilakukan di Laboratorium Pancasila? 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 11 

 

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

(Untuk Pengelola Laboratorium Pancasila) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan  : 

 

B. Pertanyaan 

1. Siapa saja yang dapat memanfaatkan Laboratorium Pancasila? 

2. Apakah ada pihak lain di luar SMP Negeri 1 Bantul juga dapat 

memenfaatkan Laboratorium Pancasila? 

3. Kapan saja waktu pemanfaatan Laboratorium Pancasila? 

4. Apakah Laboratorium Pancasila hanya digunakan ketika Kegiatan Belajar 

Mengajar PPKn saja? 

5. Apakah Laboratorium Pancasila dapat dimanfaatkan di luar jam pelajaran? 

6. Tata tertib apa saja yang harus ditaati di Laboratorium Pancasila? 

7. Apakah tata tertib tersebut sudah bener-benar ditaati ? 

8. Apakah kapasitas Laboratorium Pancasila sudah sesuai dengan standar 

laboratorium pada umumnya? 

9. Apakah kapasitas Laboratorium Pancasila sudah mencukupi dengan 

jumlah siswa yang mempergunakan? 

10. Apa saja fasilitas yang terdapat di Laboratorium Pancasila ? 

11. Apakah fasilitas yang terdapat di Laboratorium Pancasila sudah sesuai 

dengan standar fasilitas yang harus dimiliki laboratorium pada umumnya? 

12. Apakah ada kesulitan dalam mengelola Laboratorium Pancasila? 



 
 

 
 

13. Kesulitan apa saja yang dihadapi dalam mengelola Laboratorium 

Pancasila? 

14. Apakah sebagai pengelola Laboratorium Pancasila sudah bisa mengatasi 

kesulitan yang dihadapi? 

15. Bagaimana cara untuk mengelola laboratorium Pancasila agar 

pembelajaran di dalam Laboratorium Pancasila dapat berjalan dengan 

lancar? 

16. Alat-alat apa saja yang terdapat di dalam Laboratorium Pancasila? 

17. Apakah alat-alat tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Laboratorium 

Pancasila untuk mempermudah pembelajaran PPKn? 

18. Apakah alat-alat di dalam Laboratorium Pancaila sudah dapat dikatakan 

lengap? 

19. Apakah sistem pengelolaan laboratorium Pancasila sudah dapat dikatakan 

baik? 

20. Apa saja hambatan atau kesulitan dalam menjalankan sistem pengelolaan 

Laboratorium Pancasila? 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 12 

 

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN  MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGARAAN DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

(Untuk Siswa) 

 

A. Idenitas Informan 

Nama  : 

Umur  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

 

B. Pertanyaan 

1. Apakah anda suka ketika pembelajaran PPKn dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

2. Apakah  anda paham dengan materi pembelajaran PPKn ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium Pancasila? 

3. Menurut anda apakah media pembelajaran di dalam Laboratorium 

Pancasila sudah lengkap? 

4. Apakah anda pemanfaatkan Laboratorium Pancasila hanya saat 

pembelajaran PPKn saja? 

5. Apakah anda pernah memanfaatkan Laboratorium Pancasila di luar jam 

pelajaran PPKn? 

6. Menurut anda pembelajaran PPKn lebih baik dilakukan di dalam kelas 

atau di dalam Laboratorium Pancasila? Sebutkan alasannya! 

7. Apakah anda sudah menaati tata tertib di Laboratorium Pancasila? 

8. Menurut anda apakah fasilitas di dalam Laboratorium Pancasila sudah 

memadai? 



 
 

 
 

9. Apakah anda pernah menggunakan media pembelajaran yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

10. Apakah menurut anda Laboratorium Pancasila sudah dapat membantu 

anda dalam pembelajaran PPKn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 13 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA  

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  MATA 

PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

No. Uraian Observasi Deskripsi 

1.  Media Pembelajaran 

PPKn yang terdapat di 

Laboratorium Pancasila 

SMP Negeri 1 Bantul 

Menurut pengamatan yang sudah dilakukan penulis 

tepatnya pada tanggal 7 April 2015, mengamati isi 

dari Laboratorium Pancasila, media pembelajaran 

yang ada di dalam Laboratorium Pancasila ada dua 

jenis yaitu media pembelajaran visual dan audio 

visual. Foto-foto dinding (presiden dan wakil 

presiden dari masa ORLA sampai Reformasi, 

Pahlawan pergerakan nasional dan revolusi 

Indonesia, Bupati Bantul), Foto-foto abum (koleksi 

rumah adat Indonesia, koleksi tari dan pakaian adat 

Indonesia), Kartu tentang norma, banner, dan karya 

kerajinan yang di buat ooleh siswa. CD interaktif 

pelajaran tentang normadan HAM, VCD yang 

berisikan pidato Ir. Soekarno, koleksi lagu 

Indonesia dan video perjuangan Indonesia, koleksi 

tari Indonesia, rumah adat Indonesia, fragmen 

sidang BPUPKI Mei-Juni 1945 dan PPKI. 



 
 

 
 

 

 

2.  Siapa saja yang dapat 

memanfaatkan 

Laboratorim Pancasila 

 Laboratorium dapat dimanfaatkan oleh siapa saja 

bahkan siswa atau guru di luar SMP Negeri 1 

 

Bantul asalkan ijin terlebih dahulu dengan pengeola 

Laboratorium Pancasila. Berdasarkan hasil 

pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

Laboratorium Pancasila digunakan untuk 

ektrakurikuler musik dengan ijin dari pengelola 

terlebih dahulu. 

 

3.  Jenis-jenis media 

pembelajaran yang 

terdapat di Laboratorium 

Pancasila SMP Negeri 1 

Bantul 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 6 April 

2015, terdapat dua jenis media pembelajran yang 

ada di dalam Laboratorium pancasila yaitu media 

pembelajaran visual dan audio visual.  

 

Pengamatan kedua pada tanggal  7 April 2015 pada 

jam pelajaran ke-5 dan ke-6 di kelas VIII H guru 

dalam memilih media pembelajaran menekankan 

dengan kesesuain materi pembelajaran dan media 

pembelajaran tersebut dapat membantu siswa dan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

4.  Waktu pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila di 

SMP Negeri 1 Bantul 

Waktu pemnafaatan Laboratrorium Pancasila 

adalah sesuai pelajaran PPKn tiap masing-masing 

kelas tetapi Laboratorium Pancasila juga dapat 

dimanfaatkan di luar jam pelajaran contohnya 

ekstrakurikuler.  

 



 
 

 
 

5.  Cara memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila 

dalam pembelajaran 

PPKn di SMP Negeri 1 

Bantul 

Berdasarkan pengamatan, pada tanggal 6 April 

2015 tidak ada cara khusus untuk memanfaatkan 

laboratorium pancasila ketika pembelajaran PPKn, 

namun bagi pengguna Laboratorium Pancasila di 

luar SMP Negeri 1 Bantul harus melalui ijin 

pengelola Laboratorium Pancasila terlebih dahulu. 

 

6.  Metode yang digunakan 

dalam memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila di 

SMP Negeri 1 Bantul 

 

Berdasarkan pengamatan metode atau cara yang 

digunakan untuk memanfaatkan Laboratorium 

Pancasila sudah sesuai yang diharapkan yaitu untuk 

mempermudah kegiatan pembelajaran PPKn selain 

itu dengan adanya Laboratorium pancasila siswa 

semakin paham dan tau nilai-nilai yang terkandung 

dalam pancasila 

7.  Alasan memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila 

sebagai media pembelajaran 

PPKn  

 Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 

2015 yaitu ketika kelas VIII B melakukan  kegiatan 

belajar mengajar di dalam Laboratorium Pancasila, 

alasan menggunakan Laboratorium pancasila adalah 

untuk mempermudah siswa dan guru dalam proses 

kegiatan belajar hal ini dikarenakan media dan 

saarana prasarana yang ada di dalam laboratorium 

Pancasila sudah dapat mendukung pembelajaran 

PPKn ketika dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila. 

8.  Pemanfaatan Laboratorium 

Pancasila 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 april 2015 

yaitu Laboratorium Pancasila dalam 

penggunaannya belum secara efektif, hal tersebut 

terlihat dari alat atau sarana prasarana yang ada di 

dalam Laboratorium Pancasila kondisinya kurang 

baik, anggaran pembiayaan untuk pengelolaan 



 
 

 
 

laboratorium Pancasila juga masih kurang sehingga 

menghambat dalam pengadaan alat atau fasilitas 

untuk Laboratorium Pancasila selain itu siswa SMP 

Negeri 1 Bantul masih belum bisa menaati tata 

tertib yang ada di dalam Laboratorium Pancasila 

9.  Tata Tertib laboratorium 

Pancasila 

Di dalam Labaoratorium Pancasila terdapat tata 

tertib laboratorium yang harus di taati oleh 

pengguna khususnya guru dan siswa. Berdasarkan 

pengamatan pada tanggal 7 April 2015 ketika 

pembelajaran PPKn kelas VIII B, siswa masih 

belum bisa mentaati tata tertib ketika berada di 

dalam Laboratorium Pancasila, yaitu menjaga 

kebersihan Laboratorium Pancasila padahal tata 

tertib Laboratorium Pancasila di pajang di tembok. 

10.  Kapasitas Laboratorium 

Pancasila 

 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII H, kapasitas 

Laboratorium Pancasila sudah sesuai dengan 

standar laboratorium pada umumnya, kapasitas 

Laboratorium Pancasila juga sudah mampu untuk 

mampu menampung siswa satu kelas yaitu dengan 

jumlah 27-29 siswa. 

11.  Efektifitas laboratorium 

Pancasila dalam 

pembelajaran PPKn 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII H, 

Laboratorium belum dapat dikatakan efektif karena  

Ketika pembelajaran dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila masih terkendala dengan 

sarana prasana yang seharusnya mendukung proses 

kegiatan belajar mengajar malah menjadi 

penghambat yaitu terlihat dari sound sistem yang 

mengalami kerusakan. 



 
 

 
 

  

12.  Fasilitas yang terdapt di 

dalam Laboratorium 

Pancasila 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 6 April 

2015, fasilitas yang ada di dalam Laboratorium 

Pancasila sudah sesuai dengan standar fasilitas yang 

harus dimiliki laboratorium pada umumnya, di 

dalam laboratorium terdapat fasilitas seperti: kipas 

angin, televisi, lampu, proyektor, layar, lemari 

etalase, sound sistem, dan seperangkat komputer. 

 

13.  Pemahaman siswa ketika 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila 

 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII B,  siswa 

paham tentang materi pembelajaran ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila, siswa sama-sama paham ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila  atau pun di dalam kelas. 

14.  Nilai lebih pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila 

dalam pembelajaran PPKn 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

nilai lebih pemanfaatan Laboratorium Pancasila 

terlihat dari fasilitas yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila yang tidak dimiliki kelas 

lain di SMP Negeri 1 Bantul yaitu adanya 

komputer, dan media pembelajaran yang ada di 



 
 

 
 

dalam Laboratorium Pancasila. Selain itu ruangan 

di dalam Laboratorium Pancasila didesain untuk 

menunjang pembelajan PPKn khususnya untuk 

praktek dan simulasi 

 

15.  Hambatan internal 

- Pengelola 

Laboratorium 

Pancasila 

- Materi atau alat-alat 

yang ada di dalam 

Laboratorium 

Pancasila 

- Sistem pengelolaan 

Laboratorium 

Pancasila 

Pengelola Laboratorium Pancasila : 

Pengamatan yang dilakukan penulis pada tanggal 6 

April 2015, pengelola mengalami kesulitan dalam 

kesulitan dalam mengadakan alat-alat dan media 

pembelajaran hal ini di karenakan anggaran untuk 

megadakan alat-alat dan media pembelajaran 

terbatas jumlahnya, kurangnya jumlah personil 

untuk mengelola Laboratorium Pancasila 

menyebabkan kesulititan tersendiri. 

 

Materi atau alat-alat yang ada di dalam 

Laboratorium pancasila: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII B, kurangnya 

alat-alat untuk mendukung pembelajaran PPKn, hal 

ini terlihat dari jumlah sound system yang ada di 

dalam Laboratorium hanya satu dan itu pun 

kondisinya kurang baik. 

 

Sitem Pengelolaan Laboratorium Pancasila: 

Pengamatan oleh penulis yang dilakukan pada  

dilakukan pada tanggal 6 April 2015, kurangnya 

pengelolaan Laboratorium Pancasila hal ini terlihat 

dari kondisi alat dan sarana prasarana yang ada di 

dalamnya kurang terawat dan kondisinya kurang 

baik.  



 
 

 
 

 

 Hambatan eksternal 

- Guru  

- Siswa 

- Materi Pembelajaran 

PPKn 

- Metode Pembelajaran 

PPKn 

- Manajemen Sekolah 

SMP Negeri 1 Bantul 

Guru: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII B, guru 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan alat-

alat yang ada di dalam Laboratorium Pancasila. 

Guru kurang mengetahui kondisi alat yang ada di 

dalam laboratorium Pancasila sebelum 

menggunakannya. 

 

Siswa: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII B, siswa 

kurang nyaman ketika pembelajaran dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila, hal ini dikarenakan 

tempat duduk mereka lesehan sedangkan mereka 

terbiasa mengikuti kegiatan belajar mengajar di 

dalam kelas dengan duduk di kursi. Selain itu siswa 

masih ada yang belum bisa menaati tata tertib 

Laboratorium Pancasila 

 

Materi Pembelajaran PPKn: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII H, tidak ada 

perbedaan materi pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas dengan materi pembelajaran di dalam 

laboratortium Pancasila. Tidak ada hambatan atau 

kesulitan dalam pemilihan materi pembelajaran 

ketika pembelajaran dilakukan di Laboratorium 

Pancasila, karena materi pembelajaran sudah sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 



 
 

 
 

 

tetapi siswa kadang masih kurang mengerti 

mengenai materi pembelajaran. 

Metode pembelajaran PPKn: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 2015 

ketika pembelajaran PPKn kelas VIII H, metode 

yang digunakan adalah diskusi metode ini sudah 

sering digunakan dan kurang inovativ sehingga 

siswa bisa merasa bosan.  

 

Manajemen Sekolah SMP Negeri 1 Bantul: 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 7 April 

2015, manajemen sekolah khususnya pembiayaan 

kurang mendukung Laboratorium Pancasila, dengan 

adanya hambatan ini tentu akan berdampak lebar 

yaitu ke pengelolaan Laboratorium Pancasila 

khususnya pengadaan alat-alat. 
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Lampiran 14 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA  

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  MATA 

PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

 

(Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah Tanggal 8 April 2015) 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apakah manajemen 

sekolah SMP Negeri 1 

Bantul sudah berjalan 

dengan baik dalam 

mengelola Laboratorium 

Pancasila? 

 

Pak Kepsek: Manajemen sekolah SMP Negeri 

1 Bantul pada dasarnya sudah baik. Walaupun 

ada beberapa aspek seperti manajeman 

keuangan dan sarana prasarana masih perlu di 

perbaiki. 

2 Apakah Laboratorium 

Pancasila sudah dikelola 

dengan baik? 

 

Pak Kepsek: Laboratorium Pancasila belum 

dikelola dengan baik hal ini dikarenakan 

kurangnya perhatian dari guru-guru SMP 

Negeri 1 Bantul untuk mengelola Laboratorium 

Pancasila. 

3 Apakah ada anggaran 

khusus untuk mengelola 

Laboratorium Pancasila? 

Kalau ada dari manakah 

anggaran tersebut? 

 

Pak Kepsek: tentu ada, anggaran tersebut 

diambil dari dana BOS karena SMP Negeri 1 

Bantul bukan menjadi sekolah RSBI lagi, 

keuangan kami bergantung dengan BOS dan 

sumbangan sukarela orang tua. 

4 Apakah fasilitas yang 

sudah ada di 

Laboratorium Pancasila 

Pak Kepsek: Perlu, karena fasilitas yang ada di 

dalam Laboratorium Pancasila jumlahnya 

masih terbatas dan kondisinya juga ada yang 



 
 

 
 

saat ini perlu di tambah? kurang baik. Seperti kipas angin juga ada yang 

rusak bila perlu di ganti AC. 

5 Apakah media 

pembelajaran PPKn yang 

sudah ada di 

Laboratorium Pancasila 

saat ini perlu di tambah 

atau diperbaharui? 

 

Pak Kepsek: media pembelajaran PPKn yang 

ada di dalam Laboratorium Pancasila perlu 

ditambah agar pembelajaran PPKn semakin 

inovatif . 

 

6 Apakah Laboratorium 

Pancasila sudah dapat 

membantu anda dalam 

pembelajaran PPKn? 

 

Pak Kepsek: Laboratorium Pancasila sudah 

dapat memebentu dalam pembelajaran PPKn 

karena pada dasarnya Laboratorium pancasila 

diciptakan untuk membantu pembelajaran 

PPKn. 

7 Apakah Laboratorium 

Pancasila sudah 

dimanfaatkan secara 

maksimal di dalam 

pembelajaran PPKn? 

 

 Pak Kepsek: belum, hal tersebut terihat dari 

tidak semua pembelajaran PPKn dilakukan di 

dalam Laboratorium Pancasila 

8 Apakah siswa yang 

melanggar tata tertib di 

Laboratorium Pancasila 

akan diberi hukuman? 

 

Pak Kepsek: tidak ada hukuman atau sanksi 

khusus untuk siswa yang melanggar tata tertib 

yang ada di dalam Laboratorium Pancasila, 

siswa yang melanggar tata tertib ditegur, 

apabila ditegur masih tidak bisa menaati tata 

tertib, siswa dapt dikeluarkan dari dalam 

Laboratorium Pancasila. 

9 Bagaimana hubungan 

kepala sekolah, guru 

PPKn, dan pengelola 

Pak Kepsek: hubungan kita dalam pengelolaan 

Laboratorium Pancasila adalah kita bersama-

sama untuk menjaga dan mengembangkan agar 



 
 

 
 

Laboratorium Pancasila 

dalam pengelolaan 

Laboratorium Pancasila? 

 

Laboratorium Pancasila menjadi lebih baik 

lagi. 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 15 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA  

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  MATA 

PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

 

(Hasil Wawancara pengelola Laboratorium Pancasila Tanggal 9 April 2015) 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Media pembelajaran apa 

saja yang ada di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: di dalam Laboratorium 

Pancasila ada banner P-4, kartu tentang norma, 

poster, foto-foto pahlawan buku, CD 

pembelajaran PPKn. 

Bapak Agus: media pembelajaran PPKn yang 

ada di dalam Laboratorium Pancasila ada di 

dalam Laboratorium Pancasila ada banner P-4, 

kartu tentang norma, poster, foto-foto pahlawan 

buku, CD pembelajaran PPKn. 

Bapak Watono: media pembelajaran yang ada 

di sna antara lain foto-foto pahlawan buku, CD 

pembelajaran PPKn, Laboratorium Pancasila 

ada banner P-4, kartu tentang norma. 

 

2 Apakah setiap 

pembelajaran di 

Laboratorium Pancasila 

selalu menggunakan 

media pembelajaran? 

 

Bu Muningsih: tidak 

Bapak Agus: tidak selalu menggunakan 

Bapak Watono: tidak selalu 



 
 

 
 

3 Jenis-jenis media 

pembelajaran apa saja 

yang terdapat di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: ada dua jenis, yaitu visual dan 

audio visual 

Bapak Agus: visual dan audio visual 

Bapak Watono: visual dan audio visual 

 

4 Hal apa saja yang 

ditekankan dalam 

pemilihan media 

pembelajaran di 

laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: kalau saya, yang perlu 

ditekankan dalam pemilihan media 

pembelajaran adalah harus sesuai dengan 

materi pembelajaran 

Bapak Agus: Menempatkan atau 

memperhatikan media pada waktu, tempat, dan 

situasi yang tepat. Karena tidak setiap saat, atau 

selama proses belajar secara terus menerus 

memperlihatkan atau menjelaskan sesuatu 

dengan mempergunakan media pembelajaran. 

Bapak Watono: yang perlu ditekankan media 

tersebut dapat membantu siswa dan guru dalam 

pembelajaran bukan untuk mempersulit. 

5 Bagaimana cara 

memanfaatkan 

laboratorium Pancasila 

dalam pembelajaran 

PPKn? 

 

Bu Muningsih: tidak ada cara khusus untuk 

memanfaatkan laboratorium Pancsila, lab 

Pancasila digunakan ketika pelajaran PPKn, 

siswa perpindah dari kelas ke dalam 

Laboratorium Pancasila. 

Bapak Agus: caranya cukup siswa pindah dari 

kelas ke dalam Laboratorium pancasila. 

Bapak Watono: caranya harus ijin terllebih 

dahulu dengan pengelola atau guru PPKn 

disini. 



 
 

 
 

 

6 Apakah dengan cara 

tersebut sudah tepat 

untuk memanfaatkan 

Laboratorium sacara 

maksimal? 

 

Bu Muningsih: belum maksimal karena siswa 

masih banyak yang melanggar tata tertib 

Laboratorium Pancasila 

Bapak Agus: belum, karena siswa malas untuk 

pindah dari kelas ke laboratorium Pancasila 

Bapak Watono: belum, karena waktu 

pelajaran PPKn terbuang sedikit untuk jalan 

dari kelas ke Laboratorium Pancasila 

7 Metode apa saja yang 

digunakan dalam 

memanfaatan 

Laboratorium Pancasila? 

 

 Bu Muningsih: tidak ada metode khusus, 

pengguna cukup menaati tata tertib yang ada di 

dalam Laboratorium Pancasila 

Bapak Agus: tidak ada metode untuk 

memanfaatkan cukup pengguna menggunakan 

dengan ijin pengelola 

Bapak Watono: tidak ada metode, pengguna 

cukup menaati tata tertib yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila 

 

8 Apakah metode yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan tujuan yang 

diharapkan dari 

pemanfaatan 

Laboratorium Pancasila 

dalam pembelajaran 

PPKn? 

 

Bu Muningsih: sudah sesuai 

Bapak Agus: sudah sesuai 

Bapak Watono: sudah sesuai 

 

9 Alasan apakah yang 

melatar belakangi untuk 

Bu Muningsih: untuk membantu kegiatan 

belajar mengajar pelajaran PPKn agar lebih 



 
 

 
 

memanfaatkan 

laboratorium Pancasila 

sebagaimedia 

pembelajaran PPKn? 

 

berkembang lagi dan inovatif. 

Bapak Agus: agar siswa semakin memaknai 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, 

dan siswa dapat meningkatkan jiwa 

nasionalisme. 

Bapak Watono: untuk mengembangkan lagi 

pembelajaran PPKn agar tidak hanya teoritis 

namun dapat lebih berkembang lagi 

 

10 Apakah Laboratorium 

Pancasila sudah dapat 

membantu dalam 

pembelajaran PPKn? 

 

Bu Muningsih: belum 

Bapak Agus: belum 

Bapak Watono: belum 

 

11 Apakah Laboratorium 

Pancasila sudah efektif 

untuk dimanfaatkan 

dalam pembelajaran 

PPKn? 

 

Bu Muningsih: belum, Laboratorium Pancasila 

juga belum efektif untuk digunakan dalam 

pembelajaran PPKn karena siswa belum bisa 

menaati tata tertib Laboratorium Pancasila, 

fasilitas penunjang yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila pun kondisinya tidak 

baik, ada beberapa alat yang rusak di dalam 

Laboratorium Pancasila seperti kipas angin. 

Bapak Agus: belum, karena media 

pembelajaran yang ada di dalam Laboratorium 

Pancasila masih kurang 

Bapak Watono: belum, karena masih banyak 

yang perlu di perbaiki tentang sistem 

pengelolaannya. 

 

12 Apakah dalam setiap Bu Muningsih: tidak selalu 



 
 

 
 

pembelajaran PPKn 

selalu dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bapak Agus: tidak selalu 

Bapak Watono: tidak selalu 

 

13 Lebih efektif dimanakah 

pembelejaran PPKn yang 

dilakukan di dalam kelas 

dibandingkan dengan 

yang dilakukan di dalam 

Laboratorium pancasila? 

 

Bu Muningsih: di kelas 

Bapak Agus: di kelas 

Bapak Watono: di kelas 

 

14  Bagaimana pemahaman 

siswa ketika 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: siswa paham dengan materi 

pembelajaran 

Bapak Agus: siswa paham ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila 

Bapak Watono: siswa paham ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila 

15 Bagai mana nilai lebih 

Laboratorium Pancasila 

dalam pembelajan 

PPKn?  

Bu Muningsih: Laboratorium Pancasila 

mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki 

ruang kelas, di dalam Laboratorium pancasila 

terdapat fasilitas seperti komputer dan media 

pembelajaran untuk mendukung pembelajaran 

PPKn yang tidak dimiliki ruang kelas. Selain 

itu ya mbak Laboratorium Pancasila didesain 

untuk mempermudah pembelajaran PPKn 

seperti untuk menunjang praktek dan simulasi 

Bapak Agus: kelebihan dari Laboratorium 

Pancasila  yaitu di lengkapi alat penunjang 



 
 

 
 

pembelajaran PPKn seperti media 

pembelajaran yang tidak dimiliki ruang kelas. 

Bapak Watono: Laboratorium Pancasila 

mempunyai kelebihan untuk mendukung 

pembelajaran PPKn karena di dalam 

Laboratorium Pancasila terdapat alat untuk 

membantu pembelajaran yaitu media 

pembelajran sedangkan di kelas tidak, 

 

16 Bagaimana perbandingan 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam kelas 

dengan pembelajaran 

yang dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

Bu Muningsih: tidak ada perbandingan 

pembelajaran PPKn di dalam kelas atau pun di 

Laboratorium Pancasila, karena media, materi, 

metode pembelajannya punsama. 

Bapak Agus: tidak ada perbedaan, yang 

membedakan mungkin hanya tempatnya saja 

Bapak Watono: tidak ada perbedaan, namun 

siswa justru lebih senang pembelajaran PPKn 

di dalam kelas 

 

16 Apakah guru PPKn 

sudah memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: sudah walaupun belum 

maksimal 

Bapak Agus: sudah 

Bapak Watono: sudah 

 

17 Apakah guru PPKn 

selalu menggunakan 

media pembelajaran 

setiap pembelajaran 

PPKn dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

Bu Muningsih: tidak selalu, karena sesuai 

dengan kebutuhan aja 

Bapak Agus: tidak selalu, karena disesuaikan 

dengan materi 

Bapak Watono: tidak selalu 

 



 
 

 
 

 

18 Bagaimana pemahaman 

siswa ketika 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: siswa paham dengan materi 

pembelajaran 

Bapak Agus: siswa paham ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila 

Bapak Watono: siswa paham ketika 

pembelajaran dilakukan di dalam Laboratorium 

Pancasila 

 

19 Apa saja kesulitan yang 

dihadapi guru PPKn 

ketika pembelajaran 

PPKn dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: kesulitannya adalah fasilitas 

yang ada di dalam laboratorium Pancasila 

kondisinya ada yang kurang baik 

Bapak Agus: kesulitan ketika pembelajaran 

PPKn di dalam Laboratorium Pancasila adalah 

siswa kurang nyaman karena duduknya lesehan 

Bapak Watono: kesulitan ketika pembelajaran 

PPKn di dalam Laboratorium Pancasila adalah 

ada waktu yang terbuang karena siswa harus 

pindah dari kelas ke Laboratorium Pancsila 

 

20 Bagaimana interaksi 

antara guru dan siswa 

pada pembelajaran PPKn 

ketika pembelajaran 

PPKn dilakukan di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: interaksinya, siswa selalu 

bertanya ketika adahal yang tidak jelas 

Bapak Agus: interaksinya siswa dan guru 

sama-sama pelakukan kegiatan belajar 

mengajar dengan baik dengan menekankan 

siswa yang aktif 

Bapak Watono: siswa dan guru sama-sama 

berkomunikasi agar kegiatan KMB berjalan 

dengan lancar dan tidak terkendala, namun 



 
 

 
 

siswa harus aktif, karena disini siswa harus 

aktif bukan guru yang aktif dalam 

pembelajaran. 

 

21 Apakah siswa 

mengalami kesulitan 

belajar ketika 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: tidak 

Bapak Agus: tidak 

Bapak Watono: tidak 

 

22 Seperti apakah metode 

pembelajaran PPKn 

ketika pembelajaran 

PPKn dilakukan di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: metode pembelajaran 

menggunakan diskusi seringnya 

Bapak Agus: metode diskusi, dan siswa harus 

aktif. Di dalam Laboratorium Pancasila juga 

sering digunakan sosio drama. 

Bapak Watono: menggunakan metode diskusi 

dengan menekankan siswa aktif 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 16 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA  

PEMANFAATAN  LABORATORIUM PANCASILA 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  MATA 

PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

 

(Hasil Wawancara pengelola Laboratorium Pancasila Tanggal 9 April 2015) 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Siapa saja yang dapat 

memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: yang dapat memanfaatkan 

aboratorium tentunya siswa dan guru SMP 

Negeri 1 Bantul, tetapi boleh juga kok siswa 

atau guru SMP lain memanfaatkannya karena 

memang laboratorium Pancasila pada dasarnya 

terbuka untuk umum 

 

2 Apakah ada pihak lain di 

luar SMP Negeri 1 Bantul 

juga dapat memenfaatkan 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: ada namun harus dengan 

seijin pengelola Laboratorium Pancasila, 

misalkan untuk study banding harus ijin 

terebih dahulu dengan pengeola. 

 

3 Kapan saja waktu 

pemanfaatan Laboratorium 

Pancasila? 

 

Bu Muningsih: Laboratorium Pancasila pada 

khususnya dimanfaatkan ketika pelajaran 

PPKn, tetapi bisa dimanfaatkan diluar jam 

peajaran contohnya untuk ekstrakurikuler. 

 

4 Apakah Laboratorium 

Pancasila hanya digunakan 

ketika Kegiatan Belajar 

Mengajar PPKn saja? 

Bu Muningsih: tidak, karena dapat digunakan 

diluar jam pelajaran juga seperti 

ekstrakurikuler. 



 
 

 
 

 

5 Apakah Laboratorium 

Pancasila dapat 

dimanfaatkan di luar jam 

pelajaran? 

 

Bu Muningsih: bisa, tetapi harus ijin kepada 

pengelola terlebih dahulu. 

 

6 Tata tertib apa saja yang 

harus ditaati di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: tata tertib yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila garis besarnya adaah 

siswa harus menjaga kebersihan ketika sedang 

berada di dalam Laboratorium Pancasila dan 

menjaga kerapihan isi dari aboratorium 

Pancasila. 

 

7 Apakah tata tertib tersebut 

sudah bener-benar ditaati ? 

 

Bu Muningsih: tata tertib tersebut belum 

benar di taati masih banyak siswa yang 

melanggarnya. 

8 Apakah kapasitas 

Laboratorium Pancasila 

sudah sesuai dengan 

standar laboratorium pada 

umumnya? 

 

Bu Muningsih: Laboratorium Pancasila sudah 

sesuai dengan standar laboratorium pada 

umumnya, walaupun fasilitas yang ada di 

dalamnya harus di perbaiki lagi. 

9 Apakah kapasitas 

Laboratorium Pancasila 

sudah mencukupi dengan 

jumlah siswa yang 

mempergunakan? 

 

Bu Muningsih: Laboratorium Pancasila 

berukuran 6x7 m, ukuran segitu dirasa sudah 

cukup luas dan memadai untuk digunakan 

dengan jumlah siswa 27-29.  

10 Apa saja fasilitas yang 

terdapat di Laboratorium 

Bu Muningsih: fasilitas yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila ada kipas angin, 



 
 

 
 

Pancasila ? 

 

proyektor, LCD, Komputer. 

11 Apakah fasilitas yang 

terdapat di Laboratorium 

Pancasila sudah sesuai 

dengan standar fasilitas 

yang harus dimiliki 

laboratorium pada 

umumnya? 

 

Bu Muningsih: fasilitas yang ada di dalam 

laboratorium Pancasila sudah sesuai dengan 

standar laboratorium pada umumnya. 

 

12 Apakah ada kesulitan 

dalam mengelola 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: ada kesulitan 

13 Kesulitan apa saja yang 

dihadapi dalam mengelola 

Laboratorium Pancasila? 

Bu Muningsih: kesulitannya adalah dalam 

pembiayaan untuk pengelolaan Laboratorium 

Pancasila, dan anggaran untuk pembiayaan 

tersebut masih tergantung dengan dana BOS. 

14 Apakah sebagai pengelola 

Laboratorium Pancasila 

sudah bisa mengatasi 

kesulitan yang dihadapi? 

 

Bu Muningsih: sebagai pengelola 

Laboratorium pancasila, saya sendiri belum 

bisa mengatasi terlebih lagi hambatan tersebut 

adalah hambatan keuangan atau pendanaan. 

15 Bagaimana cara untuk 

mengelola laboratorium 

Pancasila agar 

pembelajaran di dalam 

Laboratorium Pancasila 

dapat berjalan dengan 

lancar? 

Bu Muningsih: tidak ada cara khusus untuk 

mengeola, yang penting ketika ada di dalam 

Laboratorium Pancasila kita bisa menaati tata 

tertib yang ada pasti pembeajaran di dalam 

Laboratorium pancasila akan berjalan dengan 

lancar. 



 
 

 
 

 

16 Alat-alat apa saja yang 

terdapat di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Bu Muningsih: alat-alat yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila berkaitan dengan 

media pembelajaran untuk mendukung 

pembelajaran PPKn di dalam Laboratorium 

Pancasila. 

 

17 Apakah alat-alat tersebut 

sudah sesuai dengan 

kebutuhan Laboratorium 

Pancasila untuk 

mempermudah 

pembelajaran PPKn? 

 

Bu Muningsih: alat-alat tersebut belum sesuai 

dengan kebutuhan yang ada, disamping 

jumlahnya yang masih kurang kondisinya pun 

baik. Alat-alat yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila seperti media 

pembelajaran, jumlahnya masih kurang. 

18 Apakah alat-alat di dalam 

Laboratorium Pancaila 

sudah dapat dikatakan 

lengap? 

 

Bu Muningsih: alat-alat yang ada di dalam 

Laboratorium Pancasila belum lengkap dan 

perlu ditambah.  

19 Apakah sistem 

pengelolaan laboratorium 

Pancasila sudah dapat 

dikatakan baik? 

 

Bu Muningsih: belum dapat dikatakan baik 

karena kurang dukungan dari guru lain 

sedangkan yang mengelola hanya tiga orang 

yaitu guru PPKn, tentu ha ini dirasa kurang 

mengeola Laboratorium Pancasila. 

 

20 Apa saja hambatan atau 

kesulitan dalam 

menjalankan sistem 

pengelolaan Laboratorium 

Pancasila? 

Bu Muningsih: yang menjadi hambatan 

adalah kurangnya dukungan dari guru lain, dan 

kurangnya anggaran untuk mneola 

Laboratorium Pancasila. 

 



 
 

 
 

Lampiran 17 

 

LEMBAR HASIL WAWANCARA  

Pemanfaatan Laboratoriumn Pancasila sebagai Media 

Pembelajaran Mata Pelajaran PPKn di SMP N 1 Bantul 

 

(Hasil Wawancara Dengan Siswa tanggal 7 dan 8 April 2015) 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Apakah anda suka ketika 

pembelajaran PPKn 

dilakukan di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

 

Pintara: suka 

Amara: tidak suka 

Nindya: tidak suka 

Nisa: suka 

Mutiara: suka 

Nouval: tidak suka 

Arifa : suka 

Kusuma : tidak suka 

Nur : suka 

Depa : suka 

Anggraeni : suka 

Nadimma : tidak suka 

Annisa : suka 

Noura : suka 

Fanaza : suka 

 

2 Apakah  anda paham 

dengan materi 

pembelajaran PPKn ketika 

pembelajaran dilakukan di 

dalam Laboratorium 

Pintara: paham 

Amara: paham 

Nindya: paham 

Nisa: paham 

Mutiara: paham 



 
 

 
 

Pancasila? 

 

Nouval: paham 

Arifa : tidak paham 

Kusuma : paham 

Nur : paham 

Depa : tidak paham 

Anggraeni : paham 

Nadimma : paham 

Annisa : paham 

Noura : paham 

Fanaza : paham 

 

3 Menurut anda apakah 

media pembelajaran di 

dalam Laboratorium 

Pancasila sudah lengkap? 

 

Pintara: belum lengkap 

Amara: lengkap 

Nindya: belum lengkap 

Nisa: belum lengkap 

Mutiara: belum lengkap 

Nouval: belum lengkap 

Arifa : belum lengkap 

Kusuma : belum lengkap 

Nur : belum lengkap 

Depa : Sudah lengkap 

Anggraeni : belum lengkap 

Nadimma : sudah lengkap 

Annisa : belum lengkap 

Noura : belum lengkap 

Fanaza : belum lengkap 

 

4 Apakah anda 

pemanfaatkan 

Laboratorium Pancasila 

Pintara: tidak 

Amara: tidak 

Nindya: tidak 



 
 

 
 

hanya saat pembelajaran 

PPKn saja? 

 

Nisa: tidak 

Mutiara: tidak 

Nouval: tidak 

Arifa : tidak 

Kusuma : tidak 

Nur : tidak 

Depa : tidak 

Anggraeni : tidak 

Nadimma : tidak 

Annisa : tidak 

Noura : tidak 

Fanaza : tidak 

 

5 Apakah anda pernah 

memanfaatkan 

Laboratorium Pancasila di 

luar jam pelajaran PPKn? 

 

Pintara: belum pernah 

Amara: pernah 

Nindya: belum pernah 

Nisa: pernah 

Mutiara: pernah 

Nouval: pernah 

Arifa : pernah 

Kusuma : pernah 

Nur : pernah 

Depa : pernah 

Anggraeni : pernah 

Nadimma : pernah 

Annisa : pernah 

Noura : pernah 

Fanaza : pernah 

 

6 Menurut anda Pintara: mending di kelas karena lebih praktis 



 
 

 
 

pembelajaran PPKn lebih 

baik dilakukan di dalam 

kelas atau di dalam 

Laboratorium Pancasila? 

Sebutkan alasannya! 

 

Amara: lebih baik di dalam Laboratorium 

Pancasila karena lengkap alatnya 

Nindya: di dalam kelas, karena tidak perlu 

pindah 

Nisa: di kelas, lebih nyaman di kelas 

Mutiara: di dalam kelas, karena tidak perlu 

pindah 

Nouval: di dalam kelas, karena jauh kalau mau 

ke Laboratorium Pancasila 

Arifa : di dalam Laboratorium Pancasila , 

karena lebih enak disana 

Kusuma : di kelas karena tempat duduknya 

lebih enak di kelas 

Nur : di dalam kelas, lebih nyaman 

Depa : di dalama kelas, karena tidak panas 

Anggraeni : di dalam Laboratorium Pancasila, 

karena media pembelajarannya banyak 

Nadimma : di kelas, karena duduknya kalau di 

dalam Laboratorium Pancasila tidak 

enak 

Annisa : dikelas, karena nyaman 

Noura : di kelas, soalnya tidak panas 

Fanaza :  di kelas, biar gak pindah 

 

7 Apakah anda sudah 

menaati tata tertib di 

Laboratorium Pancasila? 

 

Pintara: belum 

Amara: belum 

Nindya: belum 

Nisa: belum 

Mutiara: belum 

Nouval: sudah 

Arifa : sudah 



 
 

 
 

Kusuma : sudah 

Nur : sudah 

Depa : sudah 

Anggraeni : sudah 

Nadimma : sudah 

Annisa : sudah 

Noura : sudah 

Fanaza : sudah 

 

8 Menurut anda apakah 

fasilitas di dalam 

Laboratorium Pancasila 

sudah memadai? 

 

Pintara: sudah 

Amara: sudah 

Nindya: belum 

Nisa: sudah 

Mutiara: sudah 

Nouval: belum 

Arifa : sudah 

Kusuma : sudah 

Nur : sudah 

Depa : sudah 

Anggraeni : belum 

Nadimma : sudah 

Annisa : sudah 

Noura : sudah 

Fanaza : belum 

 

9 Apakah anda pernah 

menggunakan media 

pembelajaran yang ada di 

dalam Laboratorium 

Pancasila? 

Pintara: belum pernah 

Amara: belum pernah 

Nindya: belum pernah 

Nisa: belum pernah 

Mutiara: belum pernah 



 
 

 
 

 Nouval: sudah pernah 

Arifa : sudah pernah 

Kusuma : sudah pernah 

Nur : sudah pernah 

Depa : sudah pernah 

Anggraeni : sudah pernah 

Nadimma : sudah pernah 

Annisa : sudah pernah 

Noura : sudah pernah 

Fanaza : sudah pernah 

 

10 Apakah menurut anda 

Laboratorium Pancasila 

sudah dapat membantu 

anda dalam pembelajaran 

PPKn? 

 

Pintara: sudah 

Amara: belum 

Nindya: sudah 

Nisa: belum  

Mutiara: sudah 

Nouval: sudah 

Arifa : belum 

Kusuma : sudah 

Nur : sudah 

Depa : sudah 

Anggraeni : sudah 

Nadimma : sudah 

Annisa : sudah 

Noura : sudah 

Fanaza : sudah 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 18 

DAFTAR RESPONDEN 

PEMANFAATAN LABORATORIUM PANCASILA 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PPKn 

DI SMP NEGERI 1 BANTUL 

NO NAMA JABATAN UMUR 

1 H. Yasmuri, S.Pd., M.Pdl. Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Bantul 

45 Tahun 

2 Watono, S.Pd. Guru PPKn/Pengelola 

Laboratorium Pancasila 

47 tahun 

3 Muningsih, S.Pd. 

 

Guru PPKn/Pengelola 

Laboratorium Pancasila 

48 tahun 

4 Drs. Agus Setyawan Guru PPKn/Pengelola 

Laboratorium Pancasila 

34 tahun 

5 Pintara Rahma Fernandes Siswa kelas VII 12 tahun 

6 Amara Tiara Dewi Siswa kelas VII 12 tahun 

7 Nindya Hapsari Siswa kelas VII 12 tahun 

8 Nisa Wahyuni Siswa kelas VII 13 tahun 

9 Mutiara Eka Putri Siswa kelas VII 12 tahun 

10 Nouval Ahmad Siswa kelas VIII 14 tahun 

11 Arifa Nur Fatihah Sswa kelas VIII 13 tahun 

12 Kusuma Wasesa  Siswa kelas VIII 13 tahun 

13 Nur Mei Sofia Siswa kelas VIII 13 tahun 

14 Depa Ferdianto Siswa kelas VIII 14 tahun 

15 Anggraeni Sekar Pawestri Siswa kelas IX 14 tahun 

16 Nadimma Denok Sswa kelas IX 14 tahun 

17 Annisa Ndaru Saputri Siswa kelas IX 15 tahun 

18 Noura Reni Siswa kelas IX 14 tahun 

19 Milahilmia Fanaza Sswa kelas IX 14 tahun 



 
 

 
 

Lampiran 19 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Foto pahlawan pergerakan nasional dan revolusi Indonesia 

(dokumentasi penulis tanggal 6 April 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Lemari etalase berisi makalah, kliping jurnal, CD/VCD 

pembelajaran (dokumentasi penulis tanggal 6 April 2015) 



 
 

 
 

 

Gambar 3: Foto Presiden RI, dibawahnya foto Bupati Bantul 

(dokumentasi penulis tanggal 6 April 2015) 

 



 
 

 
 

Gambar 4: Foto wakil Presiden, Struktur Organisasi Laboratorium 

Pancasila, dan karya siswa (dokumentasi penulis tanggal 6 

April 2015) 

 

 

Gambar 5: Seperangkat komputer yang ada di dalam Laboratorium 

Pancasila (dokumentasi penulis tanggal 6 April 2015) 



 
 

 
 

 

Gambar 6: Meja siswa di dalam Labotorium Pancasila (dokumentasi 

penulis tanggal 6 April 2015) 

  



 
 

 
 

 

Gambar 7: Proses pembelajaran PPKn di dalam Laboratorium Pancasila 

(Dokumentasi Penulis 7 April 2015 

 



 
 

 
 

Gambar 8: Foto di depan Laboratorium Pancasila (Dokumentasi penulis 6 

April 2015) 

 

Gambar 9: Foto ketika wawancara dengan Ibu Muningsih (Dokumentasi 

penulis 8 April 2015) 

 



 
 

 
 

Gambar 10: Foto dengan Bapak Agus Setyawan sesudah wawancara 

(dokumentasi penulis 8 April 2015) 

 

 

Gambar 11: Wawancara dengan Bapak Watono (Dokumentasi penulis 7 

April 2015) 

 



 
 

 
 

 

Gambar 12: Kegiatan wawancara dengan siswa kelas IX (dokumentasi 

penulis 8 April 2015) 

 

 



 
 

 
 

Gambar 13: Wawancara dengan siswa kelas VIII (dokumentasi penulis 8 

April 2015) 

 

Gambar 14: Wawancara dengan siswa kelas VII (dokumentasi penulis 7 

April 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


