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ABSTRAK 

MUHAMAD GUNAWAN (141630126). Analisis Manajemen Laboratorium 

IPA Di SMPN 03 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Di Bawah 

Bimbingan: ARIF DIDIK KURNIAWAN, S.Pd, M,Pd, danMAHWAR 

QURBANIAH, M.Si. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 

Agustus 2018 di SMPN 03 Sungai Kakap, sekolah memiliki 1 ruangan 

laboratorium IPA yang jarang terpakai dan guru mengungkapkan bahwa 

laboratorium belum memiliki kepala laboratorium atau laboran. Selain itu, guru 

juga mengungkapkan keterbatasan alat dan bahan pada laboratorium juga menjadi 

faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kegiatan praktikum di sekolah. Untuk 

mengetahui manajemen laboratorium IPA di SMPN 03 sungai kakap kabupaten 

kubu raya. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Subjek penelitian adalah SMPN 03 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Teknik 

pengumpulan data berupa observasi dan kemunikasi tidak langsung. Dari hasil 

penelitian secara umum persyaratan manajemen laboratorium IPA meliputi : 1) 

Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Pelaksanaan, 4) Pengawasan. Namun dari 

keempat indikator SMPN 3 Sungai Kakap hanya memiliki 10 kriteria manajemen 

laboratorium. Hal ini menunjukan bahwa secara umum manajemen laboratorium 

SMPN 3 Sungai Kakap masih belum terlaksana dengan baik. Karena belum 

memenuhi semua kriteria yang tercakup dalam perangkat manajemen 

laboratorium. 

 

Kata kunci: Laboratorium, IPA, Manajemen, Analisis, sungai kakap  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah salah satu mata pelajaran yang ada 

di sekolah dan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dimana objeknya 

adalah benda-benda alam yang telah diuji kebenarannya melalui langkah-langkah 

sistematis yang disebut juga metode ilmiah (Purwati, 2012:10). Karakteristik 

pembelajaran IPA meliputi benda hidup dan benda tak hidup, bersifat abstrak, 

sehingga sangat sulit dimengerti oleh siswa jika pembelajaran yang berlangsung 

tidak berjalan secara maksimal dan efesien. Agar siswa lebih mudah memahami 

pembelajaran IPA yang diberikan oleh guru, guru harus memberikan contoh dari 

materi yang diajarkan secara real (nyata) agar siswa dapat lebih mudah mengerti 

dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Salah satu kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan melaksanakan kegiatan praktikum. 

Menurut Carin, (2005:15), praktikum merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari mata pembelajaran IPA, karena mata pelajaran IPA memerlukan 

pemahaman terhadap hal-hal yang belum diketahui peserta didik sebelumnya 

yang dibuktikan melalui praktikum, peserta didik akan diberi kesempatan untuk 

mendorong rasa keingintahuan dan keinginan untuk mencoba, sehingga siswa 

lebih mudah mengerti dan memahami tentang materi yang telah diterima setelah 

melakukan percobaan di laboratorium. Untuk itu diperlukan sistem manajemen 

laboratorium yang baik dalam menunjang kegiatan praktikum di sekolah, 

(Sudirman 2011: 57).  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2018 

di SMPN 03 Sungai Kakap, sekolah memiliki 1 ruangan laboratorium IPA yang 

jarang terpakai. Hal ini yang menyebabkan laboratorium terlihat kotor, kursi dan 

meja praktikan yang tidak terawat menjadikan terlihat berdebu, begitu juga 

dengan keran air juga ada beberapa yang rusak dan beberapa bahan yang sudah 

habis atau terpakai tidak diganti dengan yang baru, di laboratorium juga belum 

terdapat struktur kepengurusan laboratorium. Hasil wawancara dengan guru IPA 
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di SMPN 03 Sungai Kakap, guru mengungkapkan bahwa laboratorium 

belum memiliki kepala laboratorium atau laboran. Tanggung jawab pengelolaan 

laboratorium diserahkan kepada guru yang ingin melaksanakan kegiatan 

praktikum. Selain itu, guru juga mengungkapkan keterbatasan alat dan bahan pada 

laboratorium juga menjadi faktor yang menyebabkan kurang efektifnya kegiatan 

praktikum di sekolah, sehingga guru mata pelajaran IPA jarang melakukan 

kegiatan praktikum di sekolah. Untuk itu diperlukan sistem manajemen 

laboratorium yang benar agar proses pembelajaran pada praktikum dapat berjalan 

dengan baik. 

Manajemen laboratorium adalah pengorganisasian sekelompok orang 

dalam mengelola sebuah laboratorium dari kepala laboran sampai anggotannya. 

Sedangkan menurut sudirman, (2011:62), manajemen laboratorium (laboratory 

Management) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengelola sebuah 

laboratorium berdasarkan konsep baku yaitu suatu laboratorium yang dikelola 

dengan baik yang didukung oleh beberapa faktor seperti peralatan laboratorium 

yang canggih, staf yang profesional dan pengelola manajemen yang baik serta 

pengawasan laboratorium. Manajemen laboratorium tidak hanya fokus pada 

manajemen, tetapi manajemen laboratorium juga meliputi pengelolaan fasilitas 

laboratorium, tata ruang, organisasi laboratorium, inventarisasi. Didukung oleh 

pendapat, Sriyono, (2013:84) pengelolaan laboratorium yang baik dilakukan agar 

tujuan dari diadakannya laboratorium sebagai penunjang pembelajaran dapat 

tercapai. Semakin baik manajemen laboratorium yang terdapat disekolah, maka 

akan semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh siswa, sebaliknya apabila 

manajemen laboratorium yang dikelola buruk maka akan buruk juga hasil belajar 

yang diperoleh oleh siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Manajemen Laboratorium IPA di SMPN 03 Sungai 

Kakap,”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah “Bagaimana manajemen laboratorium IPA di SMPN 

03 di Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya?”.  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui manajemen laboratorium IPA di SMPN 03 di 

Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini ada yang bersifat teoritis dan 

ada yang bersifat praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis adalah : 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan 

dengan manajemen laboratorium IPA 

2. Manfaat praktis adalah : 

a. Bagi siswa 

Mendapatkan pelajaran ketika di laboratorium serta saat pelaksanaan 

praktikum dapat berjalan dengan baik 

b. Guru 

Sebagai bahan informasi kepada guru IPA mengenai manajemen 

laboratorium IPA di SMPN 03 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

c. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas sekolah melalui peningkatan mutu 

pembelajaran yang menggunakan laboratorium 

d. Bagi peneliti 

Dapat mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen laboratorium 

IPA sehingga menjadikan referensi bagi guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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E. Defenisi Operasional 

Perlu adanya penyatuan anggapan tentang istilah yang digunakan 

agar dalam penelitian tidak terjadi adanya salah persepsi terhadap suatu 

pernyataan. Istilah tersebut antara lain : 

1. Laboratorium IPA 

Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara 

praktek yang memerlukan peralatan khusus (Permendiknas, 2007: 50). 

Maka dari itu, pengelolaan laboratorium haruslah baik. Tidak hanya 

peralatan dan bahan yang ada didalam laboratorium saja yang 

membutuhkan pengelolaan dengan baik namun kondisi laboratorium 

juga berpengaruh terhadap penggunaan ruangan tersebut. Laboratorium 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laboratorium IPA pada 

bidang biologi di SMPN 03 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

2. Manajemen Laboratorium IPA 

Manajemen laboratorium (laboratory Management) adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengelola sebuah laboratorium berdasarkan 

konsep baku yaitu suatu laboratoriumyang dikelola dengan baik yang 

didukung oleh beberapa faktor seperti peralatan laboratorium yang 

canggih, staf yang profesional dan pengelola manajemen yang baik, 

Ashari (2013:84). Menurut Zarah (2016:8), terdapat 4 unsur atau 

indikator pada manajemen laboratorium yaitu 1. Perencanaan, 2. 

Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Mata Pelajaran IPA 

Mata pelajaran IPA pada hakekatnya merupakan suatu produk dan 

proses. Produk IPA meliputi fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum. 

Sedangkan proses IPA meliputi cara-cara memperoleh, mengembangkan 

dan menerapkan pengetahuan yang mencakup cara kerja, cara berfikir cara 

memecahkan masalah, dan cara bersikap. Oleh karena itu, IPA dirumuskan 

secara sistematis, terutama didasarkan atas pengamatan eksperimen. 

Berdasarkan temuan dilapangan proses pembelajaran IPA yang selama ini 

sering dilakukan hanya memberikan ceramah atau masih merupakan 

transfer ilmu pengetahuan, pendekatan yang digunakan guru dalam 

pembelajaran masih bersifat konvensional. Pendekatan seperti ini kurang 

sesuai dengan kebutuhan siswa maupun tuntutan dalam  kurikulum.  

Pembelajaran yang masih berpusat pada guru hanya melatih siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan soal-soal dalam buku. Aktivitas siswa 

dalam proses pembelajaran sangat minim dengan kata lain siswa hanya pasif 

menerima informasi dan menunggu perintah guru. Adapun Manfaat 

Penelitian adalah Sebagai bahan masukan bagi guru tentang suatu 

pembelajaran alternatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, Sebagai 

pemberian pengalaman yang diharap dapat memotivasi guru untuk selalu 

berinovasi dalam pembelajaran demi kemajuan peserta didik, Dapat 

memberikan pengalaman langsung mengenai kebebasan belajar secara aktif 

dan kreatif sesuai dengan perkembangan berpikirnya. Menurut 

Widyaningtias (2009), pendekatan sains Teknologi Masyarakat dapat 

menghubungkan kehidupan dunia nyata anak sebagai anggota masyarakat 

dengan kelas sebagai ruang belajar IPA. Proses pendekatan ini dapat 

memberikan pengalaman belajar bagi siswa dalam mengidentifikasi potensi 

masalah, mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah, 

mempertimbangkan solusi alternatif dan mempertimbangkan konsekuensi 
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berdasarkan keputusan tertentu. Pembelajaran IPA dalam konteks 

Sains Teknologi Masyarakat diharapkan siswa dapat berpikir tentang cara 

mengaitkan konsep sains dengan teknologi, masyarakat dan dampaknya 

bagi lingkungan serta isu-isu sosial (Trisnayanti, 2010). 

B. Mata pelajaran IPA memerlukan praktikum dalam proses 

pembelajaran 

Salah satu kegiatan yang menerapkan metode ilmiah dalam 

pembelajaran biologi adalah dengan kegiatan praktikum. Kegiatan 

praktikum termasuk ke dalam metode pembelajaran eksperimen yang 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa berkaitan dengan teori 

pembelajaran. Praktikum merupakan bagian oenting dalam proses 

pembelajaran. Setiap sekolah wajib memiliki laboratorium dan 

melaksanakan kegiatan praktikum. Secara formal praktikum sudah menjadi 

komponen dalam pembelajaran IPA khususnya biologi, namun tampaknya 

pelaksanaan praktikum di sekolah masih belum optimal untuk mencapai 

tujuan praktikum yang mendukung teori pembelajaran, (Rustaman (2002:6). 

Menurut (Carin, 2005:15), praktikum merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran IPA, karena mata pelajaran 

IPA merupakan suatu pelajaran yang yang memerlukan pemahaman 

terhadap hal-hal yang belum diketahui peserta didik sebelumnya yang 

dibuktikan melalui praktikum tersebut, sehingga diperlukan laboratorium 

dalam memaksimalkan kegiatan praktiukum yang dilakukan oleh siswa.  

Adanya sebuah laboratorium disekolah sangat penting untuk menunjang 

hasil pembelajaran disekolah terutama matapelajaran IPA. Untuk 

menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ilmu sains 

dibutuhkan fasilitas untuk menunjang pembelajaran, seperti laboratorium, 

Sudirm.an (2011: 57). Dalam pendidikan sains kegiatan laboratorium 

merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Melalui kegiatan 

laboratorium, peserta didik akan diberi kesempatan untuk mendorong rasa 

keingintahuan dan keinginan untuk mencoba, sehingga siswa lebih mudah 
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mengerti dan memahami tentang materi yang telah ia terima setelah 

melakukan percobaan di laboratorium. 

C. Manajemen Laboratorium 

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran haruslah memberikan 

implementasi teori melalui kegiatan demonstrasi, praktik, dan simulasi yang 

dilaksanakan di laboratorium. Agar tujuan pembelajaran praktik tercapai, 

laboratorium yang baik dilengkapi dengan sarana yang sesuai dengan 

standar prasarana dan sarana laboratorium, sumber daya manusia yang 

kompeten, dan manajemen laboratorium yang efektif. Manajemen 

laboratorium yang efektif akan mendukung proses pembelajaran 

Administrasi laboratorium. Istilah manajemen memiliki pengertian yang 

sangat luas. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai suatu upaya 

menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Menurut Manullang (2012: 5), “manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. Manajemen 

tersebut terdiri dari fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas yang bersifat dasar 

dan saling berkaitan, yang menimbulkan adanya suatu proses yakni proses 

manajemen. Laboratorium sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 

praktik perlu manajemen yang baik agar tujuan pengelolaan laboratorium 

dapat tercapai. Manajemen laboratorium merupakan usaha untuk mengelola 

laboratorium berdasarkan konsep manajemen atau pendekatan fungsi-fungsi 

manajemen.    

1. Perencanaan 

Setiap kegiatan selalu diawali dengan perencanaan. Demikian pula 

manajemen laboratorium selalu diawali dengan perencanaan. Arti sempit 

dari perencanaan adalah rancangan atau rencana yang akan dilakukan 

dengan kata lain perencanaan rangkaian awal yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Louis A. Allen dalam Manullang (2012: 39) 

merumuskan bahwa, “Planning is determination of a course of action to 
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achieve a dsired result”. (Perencanaan adalah penentuan serangkaian 

tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Perencanaan merupakan 

hal dasar yang perlu dilakukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai 

dengan baik. Tanpa adanya perencanaan, tujuan dan hasil dari kegiatan 

yang akan berjalan pun menjadi tidak jelas. Menurut Hani Handoko 

(2008: 23) perencanaan adalah, “1) Pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan organisasi 2) Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, 

prosedur, metoda, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan”. 

Lebih lanjut lagi Richard Decaprio (2013: 61) mengemukakan 

perencanaan laboratorium ditujukan untuk beberapa hal pokok, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Mengatur segala kegiatan yang diselenggarakan 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 kegiatan 

yang direncanakan.  

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang 

ada di laboratorium. Di laboratorium, sumber daya manusia perlu 

direncanakan dengan baik. Sumber daya manusia laboratorium 

terdiri dari pengelola laboratorium dan pengguna laboratorium. 

Perencanaan pengelola laboratorium perlu dilakukan dengan baik. 

Pengelola laboratorium harus memiliki kemampuan dan 

keterampilan dalam memanajemen laboratorium. Menurut Richard 

Decaprio (2013: 95) bahwa, upaya yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan pengelola laboratorium yang baik dapat dilakukan 

dengan beberapa cara berikut ini:  

a) Mengikuti pendidikan tambahan, baik secara formal maupun 

nonformal. 

b) Mengikuti pelatihan (workshop) maupun magang di 

laboratorium lain. 
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c) Mengikuti bimbingan dari para ahli seperti dosen, baik di dalam 

laboratorium maupun antar aboratorium.  

2. Pengorganisasian  

Tahap kedua dalam manajemen laboratorium adalah 

pengorganisasian. Dalam arti sempit, pengorganisasian memiliki 

makna pengaturan. Pengorganisasian laboratorium merupakan 

langkah penting untuk melaksanakan dan mengembangkan apa yang 

sudah direncanakan. Suatu rencana yang telah tersusun dengan rapi 

dan ditetapkan berdasarkan berbagai perhitungan, tidak terlaksana 

dengan sendirinya, oleh karena itu setiap kegiatan perlu diatur atau 

diorganisasikan. Hani Handoko (2003: 24) mengemukakan bahwa, 

pengorganisasian adalah  

a) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

b) Perancangan dan pengembangan suatu organsiasi atau kelompok 

kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan. 

c) Penugasan tanggung jawab tertentu. 

d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugasnya.  

Pengorganisasian laboratorium merupakan komponen 

manajemen yang penting untuk dilaksanakan. Pengorganisasian 

laboratorium terdiri atas pengorganisasian sumber daya manusia, 

alat dan bahan,pendanaan, lingkungan kerja. Pengorganisasian 

sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen laboratorium 

perlu diperhatikan, sebab dalam pengorganisasian laboratorium 

terdapat struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang 

petugas laboratorium. Didi Wahyu S (2011: 62) mengemukakan 

bahwa, “pengorganisasian merupakan penyusunan struktur formal 

kewenangan yakni penjabaran dan menetapkan rincian pembagian 

tugas kerja, wewenang dan mengkoordinasikannya untuk mencapai 
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tujuan”. Selanjutnya, Manullang (2012: 60) mengungkapkan 

bahwa, pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai berikut:  

1) Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang 

bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan 

tertentu 

2) Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran 

secara skematis tentang hubungan-hubungan, kerja sama dari 

orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan 

Organisasi laboratorium memiliki fungsi yang strategis dalam 

manajemen laboratorium.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka organisasi 

laboratorium sangat erat kaitannya dengan pembentukan stuktur 

organisasi dan pembagian tugas dan wewenang petugas 

laboratorium. Marhan Sitorus & Ani Sutiani (2013: 6) 

mengungkapkan bahwa, “organsiasi laboratorium meliputi struktur 

organisasi, deskriptif pekerjaan, dan susunan personalia yang 

mengelola laboratorium tersebut”. Struktur organisasi pada 

laboratorium memuat berbagai jabatan-jabatan beserta tugas yang 

harus dilaksanakan untuk membatu pelaksanaan proses praktikum. 

Richard Decaprio (2013: 52) mengungkapkan bahwa, “jabatan-

jabatan inti dari organisasi laboratorium meliputi kepala 

laboratorium, supervisor, penanggung jawab teknis, koordinator 

laboratorium, dan laboran”. Sementara itu berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 26 tahun 

2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah mencakup kepala 

laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Berikut ini bagan 

struktur organisasi laboratorium sekolah (Anti Damayanti Hamdani 

& Isma Kurniatanty, 2008: 6). 
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Gambar 2. Bagan Struktur Laboratorium 

Menurut Anti Damayanti Hamdani & Isma Kurniatanty, (2008:6) 

Berdasarkan gambar struktur laboratorium di atas, kepala 

laboratorium bertanggung jawab atas seluruh kegiatan laboratorium di 

sekolah. Koordinator laboratorium bertangung jawab atas salah satu 

laboratorium, sedangkan laboran memiliki tanggung jawab untuk membantu 

penyelenggaraan kegiatan praktikum di masing-masing laboratorium. Selain 

kepala laboratorium, koordinator laboratorium, dan laboran, Warsono 

(2005: 20) mengemukakan bahwa, personil sekolah yang terlibat dalam 

organisasi laboratorium meliputi: 

a) Memberikan tugas kepada personil-personil dibawahnya. 

b) Memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan dan evaluasi kepada 

petugas-petugas laboratorium. 

c) Memotivasi guru-guru dalam hal kegiatan laboratorium. 

d) Menyediakan dana untuk keperluan operasional laboratorium. 

e) Wakil kepala sekolah dibidang sarana prasarana, dengan tugas 

membantu tugas kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana 

laboratorium. 

f) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bertugas membantu tugas 

kepala sekolah dalam bidang pembelajaran di laboratorium. 

  



12 

 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa organisasi laboratorium meliputi Kepala 

laboratorium, Koordinator Laboratorium, Teknisi, dan Laboran. 

Organisasi laboratorium tercermin dalam struktur organisasi 

laboratorium, sebab di dalamnya memuat personil yang terlibat dalam 

manajemen laboratorium dan deskripsi tugas, Warsono (2005: 20) 

a. Kepala Laboratorium  

Kepala laboratorium serupakan seseorang yang bertanggung 

jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

laboratorium maupun pemenuhan kebutuhan laboratorium. 

Seorang kepala laboratorium memiliki peranan dan tugas yang 

sangat penting terhadap penyelenggaraan kegiatan laboratorium. 

Richard Decaprio (2013: 53), memaparkan tugas-tugas kepala 

laboratorium sebagai berikut:  

a. Memberi tugas kepada penanggung jawab teknis, koordinator 

laboratorium, koordinator peserta kegiatan di laboratorium dan 

memberi 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 operasional laboratorium.  

Sebagai seorang kepala laboratorium memiliki wewenang 

dan tanggung jawab yang besar terhadap laboratorium secara 

keseluruhan. Menurut Anti Damayanti Hamdani & Isma 

Kurniatanty (2008: 7), seorang kepala laboratorium memiliki 

wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:  

1) Bertanggung jawab atas semua kegiatan di laboratorium 

2) Bertenggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan dan 

optimalisasi asset, sarana laboratorium. 
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3) Bertugas untuk merencanakan, menggunakan, dan melaporkan 

keuangan guna kepentingan laboratorium 

4) Bertanggung jawab menyediakan kebutuhan praktikum 

5) Merencanakan dan mengusulkan pengembangan laboratorium 

kepada Ketua jurusan/Program studi. 

6) Bertugas mengkonfirmasi jadwal praktikum dan kuliah pada 

pengajaran 

7) Mengusulkan peningkatan SDM di laboratorium pada fakultas 

8) Mengupayakan implementasi sistem manajemen mutu.  

Kepala laboratorium yang baik dapat memberikan 

bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada seluruh staf 

yang terlibat dalam pengelolaan lab, menyediakan dana keperluan 

operasional lab. Selain itu kepala laboratorium harus menguasai 

kompetensi dalam manajemen laboratorium. Adapun kompetensi 

yang harus dikuasai kepala laboratorium menurut Permendiknas 

No. 26 tahun 2008 yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, kompetensi manajerial, dan kompetensi professional. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

seorang kepala laboratorium yang bertanggung jawab secara 

keseluruhan di laboratorium adalah kepala sekolah. Kepala 

laboratorium memiliki tugas untuk bertanggungjawab atas seluruh 

kegiatan di laboratorium, bertanggungjawab atas penyediaan 

kebutuhan laboratorium, pemeliharaan, optimalisasi penggunaan 

sarana laboratorium. 

b. Koordinator Laboratorium  

Selain kepala laboratorium, orang yang juga ikut memiliki 

tanggung jawab terhadap laboratorium adalah koordinator laboratorium. 

Koordinator laboratorium bertanggung jawab pada unit laboratorium yang 

dipimpinnya. Seorang koordinator laboratorium memiiki tugas dan fungsi 

yang strategis dalam pengelolaan laboratorium yang dipimpinnya. Tugas 

koordinator laboratorium adalah mengkoordinasikan masing-masing guru 
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mata pelajaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan lab dan mengusulkan kepada penanggung jawab laboratorium 

untuk pengadaan alat /bahan praktikum. Richard Decaprio (2013: 57), 

menjelaskan mengenai tugas-tugas koordinator laboratorium sebagai 

berikut:  

a. Mengkoordinir para peserta, pelatih, dan pembimbing dalam 

kegiatan penelitian, praktik, dan eksperimentasi di 

laboratorium 

b. Mengusulkan pengadaan alat/bahan laboratorium kepada 

ketua laboratorium  

Menurut Anti Damayanti Hamdani & Isma Kurniatanty 

(2008: 7) koordinator laboratorium memiliki wewenang dan 

tanggung jawab sebagai berikut:  

1) Bertanggung jawab atas semua kegaiatan yang dilangsungkan 

di laboratorium, baik itu praktikum maupun penelitian 

2) Bertanggung jawab atas optimalisasi asset, sarana, dan 

prasarana laboratorium (inventarisasi, maintenance) 

3) Mengusulkan pengembangan teknis akademis laboratorium 

kepada koordinator kepala laboratorium 

4) Mengupayakan implementasi sistem manajemen mutu.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penting sekali 

keberadaan koordinator laboratorium untuk membantu kepala 

laboratorium dalam manajemen laboratorium. Oleh karena itu 

sama seperti kepala laboratorium, koordinator laboratorium pun 

dituntut untuk menguasai kompetensi terkait pengelolaan 

laboratorium. Kompetensi yang harus dimiliki koordinator 

laboratorium yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi manajerial, dan kompetensi professional. 
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c. Perencanaan Prasarana dan Sarana 

Laboratorium sebagai kelengkapan dasar dalam proses 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting untuk 

meningkatkan keterampilan peserta didik. Laboratorium 

merupakan wahana bagi peserta didik untuk mengimplementasikan 

teori yang didapatkan melalui pengalaman praktik.  

Laboratorium seharusnya ditata sedemikian rupa untuk 

membantu proses praktik. Sebagai miniatur dari lab, penyusunan 

tempat kerja, alat-alat lab, pengaturan cahaya, pemilihan warna dan 

lain sebagainya dapat memudahkan peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berikut akan dijelaskan 

mengenai standar prasarana Laboratorium.  

3. Pelaksanaan Laboratorium 

Manajemen laboratorium yang baik harus ditunjang dengan 

pelaksanaan yang baik pula. Sistem administrasi laboratorium memegang 

peranan penting dalam manajemen, seperti pengelolaan kartu stok alat 

dan bahan praktikum, kartu peminjaman, kartu pengadaan alat dan bahan 

lab dan  kartu reparasi, Nina Adriani, (2010:61). Namun pada 

kenyataannya di SMP negeri 3 Sungai Kakap sekolahyang sebenarnya 

sudah memiliki laboratorium namun manajemen lab belm terlaksana 

dengan sebagaimana mestinya. 

Dari segi penyimpanan bahan dilaboratorium, terkadang masih ada 

juga sekolah yang belum memisahkan bahan kimia/lab sesuai jenis dan 

kegunaannya, seperti bahan kimia yang cait dan padat masih bercampur. 

Pelaksaan pratikum di sekolah secara umum sudah baik, karena 

pelaksanaannya dalam bentuk kelompok dan mendapatkan komitmen 

dari segenap SDM di sekolah sangat diperlukan guna mencapai 

pelaksanaan manajemen laboratorium yang baik, Nina Adriani, 

(2010:62). 
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1. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan 

laboratorium biologi adalah (Decaprio, 2013:133 dan Sekarwinahyu, 

dkk., 2010:71).  

2. Koordinator laboratorium ataupun laboran menyusun jadwal kegiatan 

laboratorium biologi setiap awal semester agar tidak terjadi tabrakan 

dalam menggunakan laboratorium. 

3. Laboran mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk 

kegiatan praktikum sesuai permintaan guru biologi. 

4. Sebelum percobaan dan penelitian dilakukan guru biologi harus selalu 

memberi pengarahan kepada siswa tentang penggunaan alat dan bahan 

praktikum. 

5. Guru melakukan pengecekan alat-alat dan bahan yang telah dipakai, 

kemudian diletakkan kembali ditempatnya semula dan laboratorium 

harus ditinggalkan dalam keadaan bersih.  

4.Pengawasan Laboratorium 

a. Pengawasan  

Pengawasan merupakan langkah penting yang harus 

direncanakan. Pengawasan dapat memudahkan petugas pengelola 

laboratorium untuk mengetahui perkembangan laboratorium. 

Perencanaan pengawasan laboratorium dapat dilakukan dengan 

membuat tata tertib penggunaan laboratorium. 

Pengawasan dimaksudkan untuk memantau sejauh mana 

kegiatan berjalan. Istilah pengawasan (controlling) sering juga disebut 

pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa 

mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa 

yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan 

maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula (Manullang, 

2012: 12). Kegiatan pengawasan didasarkan pada perbandingan antara 

rencana yang sudah dibuat dengan kondisi yang terjadi. Robety J. 

Mockler dalam Hani Handoko (2003: 360) mengemukakan bahwa, 

pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar 
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pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem 

informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan 

dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan. 

b. Proses Pelaksanaan Pengawasan 

Proses pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk mempermudah 

pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manullang 

(2012: 186), menyebutkan terdapat 3 fase pengawasan yang terdiri 

dari menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian, dan 

mengadakan tindakan perbaikan. Sementara itu menurut Hani 

Handoko (2003: 363), menyebutkan proses pengawasan biasanya 

terdiri dari lima tahap yaitu:  

1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) 

2) Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 

4) Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan 

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan 

5) Pengambilan tindakan koreksi  

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan rencana 

sudah disusun sejak awal dapat terlaksana sesuai ketentuan yang 

ditetapkan dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena 

itu, penting sekali bagi para manajer untuk menentukan waktu 

pengawasan dilakukan. Menurut Manullang (2012: 177), pengawasan 

dibedakan atas:  

a) Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk pengawasan yang 

dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau 

deviation. 
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b) Pengawasan repessif, dimaksudkan untuk pengawasan setelah 

rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang 

dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih 

dahulu.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu 

organisasi agar rencana yang sudah disusun dapat berjalan sesuai 

dengan ketetapan yang sudah ditentukan. Pengawasan laboratorium 

dimaksudkan untuk memantau laboratorium sejauh mana aktivitas 

pemakaian laboratorium. Tidak hanya aktivitas pemakaian 

laboratorium, pengawasan juga perlu dilakukan untuk mengontrol alat 

dan bahan, mesin-mesin laboratorium, sumber daya manusia, 

pemeliharaan laboratorium. Pada dasarnya pengawasan dapat 

dilakukan secara preventif dan repressif. Pengawasan secara preventif 

dapat dilakukan dengan membuat tata tertib laboratorim dan standar 

oprasional pemakaian alat-alat laboratorium. Secara repressif, 

pengawasan dapat dilakukan salah satunya saat pembelajaran sudah 

selesai. Wujud pengawasan represif ini berupa evaluasi sejauh mana 

proses pembelajaran di laboratorium berlangsung dan dibandingkan 

dengan tujuan-tujuan awal pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami atau 

memperoleh informasi mengenai suatu hal secara holistik dan mendalam. 

Berkaitan dengan manajemen laboratorium, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang manajemen laboratorium di SMPN 3 Sungai 

Kakap. Melalui penelitian ini diperoleh hasil penelitian berupa informasi dan 

pemahaman yang mendalam mengenai manajemen laboratorium di SMPN 3 

Sungai Kakap. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa 

tulisan naratif mengenai Manajemen laboratorium IPA di SMPN 3 Sungai 

Kakap berdasarkan indikator pembelajaran. Penelitian deskriptif ini 

memberikan gambaran secara terperinci untuk mengungkap manajemen 

laboratorium IPA dalam pembelajaran biologi. 

3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMPN di Sungai Kakap Semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2018-2019. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti (Arikunto, 2010:174). 

Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. 
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purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, (Sugiyono, 2008:435). 

Pemilihan sampel SMPN 3 Sungai Kakap karena memiliki fasilitas 

laboratorium yang memadai dibandingkan dengan SMPN yang lain di Sungai 

Kakap. 

B. Jenis dan sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

observasi dan wawancara kepada guru mata pelajaran yang secara langsung 

dilakukan di SMPN 3 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada, bersifat sebagai data pendukung 

keperluan data primer yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, 

(Sugiono, 2008:402). Data sekunder yang digunakan adalah data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen perkembangan manajemen laboratorium dan 

dokumentasi. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 September 2019 Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di SMPN 3 Sungai Kakap. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

 



21 

 

 

 

a. Observasi 

Teknik Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan mengamati secara langsung objek penelitian dan memberikan nilai 

terhadap objek tersebut. Teknik observasi yang akan dilakukan yaitu 

observasi yang berkaitan dengan keadaan serta kondisi laboratotium IPA di 

SMPN 03 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan 

seorang peneliti mengadakan kontak lansung secara lisan atau tatap muka 

dengan guru dan siswa. Kontak langsung tersebut dapat dilakukan untuk 

mengetahui Manajemen laboratorium IPA di SMPN 3 Sungai Kakap. 

c. Dokumentasi  

Melengkapi data dalam suatu penelitian kita memerlukan salah satu 

tekhnik, yaitu tekhnik dokumentasi. Pengertian dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data melalui catatan, arsip, dan sumber 

dokumen dilembaga yang diteliti diambil sebagai dokumen. 

Pada kegiatan dokumentasi ini peneliti menggunakan bahan-bahan 

tertulis berupa berbagai macam buku untuk catatan, dan sebagainya untuk 

keperluan analisis lebih lanjut. 

2. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut: 

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi (pengamatan) merupakan panduan dalam 

melakukan penilaian terhadap indikator-indikator dari aspek yang diamati. 

Lembar observasi yang digunakan alam penelitian ini yaitu lembar observasi 

tertutup. Lembar observasi tertutup disusun dalam bentuk daftar cek 

(checklist) memuat gejala-gejala yang diamati. Lembar observasi proses 

belajar mengajar diisi oleh observer. 
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b. Pedoman Wawancara 

Alat pengumpulan data untuk teknik komunikasi langsung adalah 

wawancara. Pedoman wawancara adalah cara pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari 

sumbernya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur 

dimana peneliti memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjawab 

pertanyaan. Pada wawancara ini adalah tentang manajemen laboratorium 

IPA bidang biologi. Wawancara kepada guru sebagai objek pertama apakah 

sudah memanajemenkan laboratorium IPA di SMPN 3 Sungai Kakap dengan 

baik dan siswa sebagai narasumber kedua apakah sering melaksanakan 

praktikum dilaboratorium IPA pada mata pelajaran biologi. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan 

sebagainya ( Arikunto, 2006:158). Dokumen yang diperoleh berupa foto-

foto pada saat observasi dan wawancara siswa di SMPN 3 Sungai Kakap.  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Proses penumpulan data dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan 

data-data yang telah diambil menggunakan teknik wawancara, dan lembar 

observasi 

2. Reduksi Data 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum 

hasil wawancara, dan lembar observasi yang masih bersifat acak ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami.  Lembar observasi yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah lembar observasi manajemen 

laboratorium dan hasil wawancara tentang manajemen laboratorium IPA. 
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3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah  menyajikan data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data  terorganisasi sehingga akan 

mudah dipahami. Data hasil observasi yang didapat melalui lembar observasi 

digunakan untuk melihat proses dan perkembangan manajemen lab yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung. 

4. Simpulan 

   Data yang sebelumnya telah dikumpulkan, disaring serta disajikan, 

selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kecenderungan manajemen 

laboratorium IPA di SMPN 3 Sungai Kakap. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Data yang berhasil dikumpulkan tidak selamanya mengandung unsur 

kebenaran dan sesuai dengan fokus penelitian. Bisa jadi masih ada kekurangan dan 

kesalahan dalam data, untuk itu di perlukan pemeriksaan keabsahan data agar 

benar-benar valid/absah. 

1. Triangulasi 

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data. Teknik ini yaitu mengecek data pada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengumpulan data tersebut 

bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Triangulasi yang  digunkan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber diantara sumber yang digunakan adalah waka 

kurikulum, wali kelas dan guru mata pelajaran IPA. 

2. Member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah mengetahui kesesuaian data 

yang diberikan oleh pemberi data. Data tersebut berupa hasil angket dan hasil 

wawancara. Pelaksanaan member chek dilakukan setelah tahap pengumpulan 

data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Manajemen laboratorium di sekolah terwujud dan terlaksana dengan baik 

jika memenuhi yang terdapat dalam 4 perangkat manajemen laboratorium. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 4 perangkat ini telah dirangkum 

kedalam tabel 1 sebanyak 24 kriteria. 

Tabel 1. Perangkat manajemen laboratorium SMPN 3 sungai kakap 

kabupaten kubu raya 

No Kriteria 
Keterangan 

Ya Tidak 
Perencanaan 

1 Adanya ruang  laboratorium IPA √ 
2 Bangunan laboratotium terpisah dengan kelas √ 
3 Adanya persediaan bahan kimia yang cukup √ 
4 Adanya alat praktikum IPA yang cukup √ 

5 Adanya suplai air, listrik dan gas yang memadai 
√ 

6 Adanya ruang persiapan dan penyimpanan √ 
7 Administrasi laboratorium yang lengkap √ 
8 Adanya jadwal penggunaan laboratorium √ 

9 Adanya pengurus alat dan bahan secara berkala 
√ 

10 Adanya alat keselamatan kerja √ 
11 Adanya tata tertib laboratorium √ 

12 
Adanya tempat/saluran pembuangan limbah 
laboratorium √ 

13 
 

Adanya modul praktikum 
 

√ 
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Pengorganisasian 

14 Adanya struktur organisasi laboratorium yang lengkap 
√ 

15 Adanya pelatihan/seminar untuk laboratorium 
√ 

16 Adanya pembagian tugas yang baik √ 
Pelaksanaan 

17 Sistem administrasi terlaksana dengan baik √ 

18 penyimpanan alat dan bahan sesuai jenisnya 
√ 

19 
pelaksanaan praktikum mengikuti jadwal yang telah 
di tetapkan √ 

20 
Siswa bekerja dalam kelompok dengan pengarahan 
dari guru √ 

Pengawasan 

21 
Kepala laboratorium mengawas ketersediaan alat dan 
bahan secara rutin 

√ 

22 
Kepala laboratorium mengawas jalannya administrasi 
dengan baik √ 

23 
Guru mengawasi siswa selama pelaksanaan 
laboratorium √ 

24 
Laboran dan guru memantau penggunaan alat dan 
bahan setiap mulai dan selesai praktikum 

√ 
 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan lembar observasi manajemen 

laboratorium di atas dari ke empat indikator dapat disimpulkan indikator perencanaan 

yang memiliki hasil terbanyak dibandingkan ketiga indikator yang lainnya. Selain 

indikator perencanaan yang memperoleh hasil terbanyak berdasarkan lembar 

observasi manajemen laboratorium IPA, pada indikator perencanaan ini terlihat 

terpenuhinya perencanaan-perencanan di laboratorium IPA di SMPN 3 Sungai Kakap 

seperti adanya sebuah laboratorium di SMPN 3 Sungai Kakap, bangunan 
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laboratorium terpisah dari ruang kelas, adanya jadwal praktikum yang di di tempel di 

laboratorium dan lain-lainnya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan di laboratorium SMPN 3 Sungai 

Kakap secara keseluruhan aspek yang terdapat di laboratorium belum memenuhi 

standar untuk melaksanakan kegaiatan pembelajaran. Hal ini menjadikan peranan 

laboratorium untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 3 

Sungai Kakap belum maksimal.  Menurut Elseria (2016: 109) menjelaskan bahwa 

keberadaan laboratorium di sekolah diharapkan dapat menunjang proses belajar 

mengajar agar tercapai tujuan pembelajaran, sehingga upaya meningkatkan prestasi 

siswa semakin meningkat. Untuk itu perlu adanya sebuah managemen laboraotium 

yang baik di SMP Negeri 3 Sungai Raya.  

Manajemen laboratorium adalah usaha untuk mengelola laboratorium. 

Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama yang lainnya misalnya beberapa alat-

alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu 

dapat beroperasi dengan baik jika tidak didukung olehadanya manajemen laboratorium 

yang baik pula. Manajemen laboratoriumyang baik adalah suatu bagian yang baik 

dengan memiliki sistem organisasi yang baik, uraian kerja (job description) yang jelas, 

pemanfaatan fasilitas yang efektif, efesien, disiplin, dan administrasi laboratorium yang 

baik, Bambang, (2008:123). 

Berdasarkan analisis data terdapat empat indikator yang dilaksanakan dalam 

observasi yang dilakukan di laboratorium SMP Negeri 3 Sungai Kakap, sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap 

lembaga pada saat ingin menjalankan lembaganya atau organisasinya. Salah satu 

lembaga yang memerlukan sebuah tahap perencanaan adalah laboratorium. 

Menurut Elseria (2016: 113) dengan adanya kegiatan perencanaan mencerminkan 
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apa yang ingin dicapai pada laboratorium serta memberikan arah yang akan 

diprogramkan. Laboratorium di SMP Negeri 3 sungai Kakap sudah memiliki 

perencaan yang dilakukan di awal tahun ajaran baru sebelum melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. namun pada kenyataanya masih terdapat kendala-kendala 

yang ditemukan pada saat ingin menerapkan atau melaksanakan perencanaan yang 

sudah disiapkan diawal tahun. 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di laboratorium SMP 

Negeri 3 Sungai Kakap perencanaan yang dilakukan yaitu sekolahan sudah 

memiliki gedung atau ruangan yang disiapkan khusus oleh sekolahan untuk 

kegiatan pembelajaran di laboratirium. Untuk ruangan laboratorium sudah terpisah 

dengan ruang kelas. Menurut Jones (2008: 45) menjelaskan bahwa tata letak ruang 

laboratorium yang baik adalah pemisahan dari ruang yang digunakan proses 

belajar mengajar secara umum. Pemisahan ini dilakukan sebagian bagian proses 

untuk mendapatkan prestasi belajar siswa yang optimal. 

Kendala yang terdapat pada ruangan laboratorium yaitu terkait dengan 

luas ruang laboratorium. Untuk ruang laboratorium di SMP Negeri 3 Sungai 

Kakap masih sangat sempit yaitu luas 6 x 6 m2. Hal ini tidak sesuai dengan dengan 

standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP. Secara umum standar sarana dan 

prasarana laboratorium IPA untuk tingkat SMP yang telah ditetapkan oleh BSNP 

(Badan Standar Nasional Pendidikan) yaitu rasio minimum ruang laboratprium 

IPA adalah 2,4 m2 per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta 

didik kurang dari 20 orang luas minimum ruang laboratorium IPA adalah 48 m2, 

Mulyana ( 2006:176). Berikut denah laboratorium IPA menurut standar BSNP 

untuk tingkat SMP : 
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Gambar 4.1 Denah Laboratorium IPA berdasarkan standar BSNP 

tingkat SMP 

 

Namun pada kenyataannya laboratorium IPA di SMP Negeri 3 Sungai 

Kakap ruangan laboratorium terlihat sempit, tata letak kursi,meja,lemari dan 

lain-lain belum tertata rapi dan sebagaimana mestinya sehingga laboratorium di 

SMP Negeri 3 Sungai Kakap terlihat sangat sempit hal inilah yang menjadikan 

siswa harus bergantian dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Selain ruangan 

laboratorium yang sempit dan saat melaksakan praktikum siswa diminta untuk 

bergantiaan, laboratorium di SMP Negeri 3 Sungai Kakap belum terlihat seperti 

sebuah ruangan laboratorium, terkadangan ruangan ini di pakai juga untuk 

melakukan proses belajar mengajar oleh siswa dan gurunya untuk mata 

pelajaran tertentu apabila kekurangan ruangan belajar. Hal inilah yang 

menjadikan laboratorium IPA di SMP Negeri 3 Sungai Kakap belum beroperasi 

sebagaimana mestinya dan apabila siswa melaksanakan kegiatan praktikum di 

lab tidak berjalan lancar dan menyebabkan proses belajar mengajar di lab 

menjadi tidak efesien. Berikut gambar laboratorium di SMP Negeri 3 Sungai 

Kakap : 
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Gambar 4.2 Ruang laboratorium IPA SMPN 3 sungai kakap 

Selain ruangan laboratorium yang sempit ketersedianan alat dan bahan yang 

cukup di laboratorium merupakan salah satu hal terpenting dalam menunjang 

sebuah keberhasilan dalam melaksanakan sebuah praktikum. Berdasarkan hasil 

observasi di laboratorium IPA SMP Negeri 3 Sungai Kakap fasilitas alat dan 

bahan yang dimiliki diantaranya alat-alat kebersihan ruangan belum lengkap, 

sirkulasi udara dalam ruangan masih kurang baik, 1 buah kotak P3K, selain itu 

kendala yang dihadapi di laboratorium IPA SMPN 3 Sungai Kakap yaitu listrik 

yang belum memadai, kran air tempat mencuci alat-alat yang sudah rusak dan 

tidak dapat digunakan. Berikut beberapa contoh gambar alat dan bahan yang di 

ambil saat observasi di SMP Negeri 3 Sungai Kakap : 
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Gambar 4.3 lemari penyimpanan alat dan bahan di lab SMP Negeri 3 

Sungai Kakap 

 

Alat-alat dan bahan untuk praktikum belum tersusun rapih dan 

dikelompokan menurut jenis zat dan bahan pada lemari penyimpanan. 

Penempatan alat-alat didalam lemari terlihat tidak pada tempatnya dikarenakan 

sedikitnya lemari penyimpanan untuk menyimpan alat-alat tersebut. Kemudian 

banyaknya alat dan bahan tidak lagi dilengkapi dengan label nama alat-alat dan 

bahan. Sementara itu ada beberapa bahan yang akan di gunakan untuk 

praktikum di laboratorium tidak ada atau habis terpakai. Alat dan bahan yang 

tersedia di laboratorium selalu tidak mencukupi saat siswa melaksanakan 

kegiatan praktikum, keterbatasan alat dan bahan inilah yang pada akhirnya 

menjadi penghambat proses pelaksanaan praktikum dan pada akhirnya 

berdampak ke hasil belajar siswa karena siswa merasa tidak puas dalam 

melaksanakan praktikum Biologi di laboratorium IPA. 

Pada perencanaan alat dan bahan praktikum yang dilakukan di SMPN 3 

sungai kakap tidak berjalan maksimal. Terbukti pada saat observasi, masih 

terdapat alat dan bahan praktikum yang belum tersedia di laboratorium. Selain itu 

sarana prasarana lain seperti suplai air, listrik, dan gas belum tersedia engan 
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maksimal. Hal ini mengakibatkan proses praktikum yang dilaksanakan di 

laboratorium tidak berjalan dengan maksimal. Menurut Adriani (2016 : 4) 

menjelaskan bahwa dengan lengkapnya alat dan bahan praktikum, serta sarana dan 

prasarana lainnya akan meningkatkan kopetensi guru dan peserta didik karena 

teori yang diajarkan sejalan dengan pembuktian melalui praktikum yng dilakukan. 

Berikut penataan alat dan bahan yang benar untuk laboratorium IPA menurut 

standar BSNP untuk tingkat SMP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Penataan alat dan bahan laboratorium yang benar 

berdasarkan standar BSNP tingkat SMP 

 

Perencanaan lain yang tidak dilakukan di SMPN 3 sungai kakap, tidak 

adanya pengurus administrasi alat dan bahan di laboratorium. Hal ini dibuktikan 

tidak adanya buku inpentaris terhadap alat dan bahan yang ada di laboratorium. 

Menurut Atmadja (2013 : 8) bahwa dengan adanya inventaris yang tepat, semua 

fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir. Menurut Syahzan (2011 : 

14) mengatakan bahwa jika tindakan inventaris secara rutin dan teratur, 

instrument inventaris yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses namun 

tidak dapat diubah secara sembarangan oleh orang atau pihak yang tidak 
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berwenang, maka akan memudahkan pengontrolan dan analisis kebutuhan 

fasilitas dan alat -alat laboratorium. 

Beberapa perencanaan yang dapat terlaksana dengan baik dilaboratorium 

SMPN 3 sungai kakap sudah terdapat jadwal penggunaan laboratorium dan 

terdapat tatatertib dalam menggunakan laboratorium serta tersediannya alat 

keselamatan kerja. Selain itu dalam pelaksanaan praktikum sudah terdapat 

modul praktikum. Menurut  Adriani (2016 : 4) Modul peraktikum ini sangat 

penting, karena dengan adanya modul, peserta ddik dapat mengetahui apa saja 

materi yang akan dipraktikum dan akan lebih memahami prosedur praktikum. 

Selain itu memudahkan laboran beserta guru bidang studi dalam mempersiapkan 

praktikum yang akan dilaksanakan. Berikut beberapa contoh gambar modul 

yang di ambil saat observasi di SMP Negeri 3 Sungai Kakap : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Modul praktikum di SMP Negeri 3 Sungai Kakap 

b. Pengorganisasian 

Didalam manajemen laboratorium, perlu adanya pengorganisasian yang 

baik. Menurut  Anggraeni (2013:20) pengorganisasian pengelola merupakan 

aspek yang penting dikarenakan laboratorium memerlukan pengelola yang 

berdedikasi tinggi dan mempunyai kompetensi khusus untuk menjadi pengelola 

laboratorium, sehingga pengelola perlu diberi pengarahan dan sosialitasi tentang 
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tugas dan kewajiban dalam mengelola laboratorium. Berdasarkan observasi 

diSMPN 3 sungai kakap sudah terdapat struktur organisasi yang terpasang 

didingding ruang laboratorium. Berikut beberapa contoh gambar struktur 

organisasi yang di ambil saat observasi di SMP Negeri 3 Sungai Kakap : 

 

 

Gambar 4.6 Struktur organisasi laboratorium IPA SMPN 3 sungai 

kakap 

Kelemahan yang terdapat distruktur organisasi laboratorium diSMPN 3 

sungai kakap tidak memiliki laboran secara khusus. Hal ini menjadikan kepala 

laboratorium harus merangkap jabatan antara guru dan menjadi laboran. 

Rangkap jabatan ini menjadi tantangan khusus bagi guru kelas untuk 

memejemen waktu dalam mengemban 2 kegiatan yakni sebagai guru kelas dan 

laboran. Permasalahan ini yang menjadikan proses praktikum yang ada 

dilaboratorium tidak berjalan maksimal. Untuk itu perlu adanya perbaikan 

struktur organisasi yang ada di laboratorium SMP Negeri 3 Sungai Kakap 

dengan menambah atau menunjuk laboran yang khusus untuk mengurusi 

kebutuhan dilaboratorium. Menurut Lubis (1993) Thantris (2008) organisasi 

laboratorium yang baik memberi peluang komunikasi yang antar pengelola 
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laboratorium. Berikut struktur organisasi  yang benar untuk laboratorium IPA 

menurut standar BSNP untuk tingkat SMP :  

 

 

 

Gambar 4.7 Struktur organisasi laboratorium standar BNSP 

Selain itu, permasalahan yang terjadi di laboratorium SMP Negeri 3 Sungai 

Kakap yaitu sekolahan yang tidak mengikut sertakan pengelola laboratorium 

untuk mengikuti seminar atau pelatihan tentang pengelolaan laboratorium. Hal 

ini menjadikan pengetahuan terhadap pengelolaan laboratorium menjadi sangat 

minim. Menurut Adriani (2016:5) menjelaskan bahwa perlu adanya seminar 

atau pelatihan bagi kepala ataupun laboran laboratorium dalam meningkatkan 

kompetensinya dalam melaksanakan praktikum. 

c. Pelaksanaan 

Manajemen yang baik harus ditunjang dengan pelaksanaan yang baik pula. 

Sistem administrasi laboratorium di SMPN 3 sungai kakap tidak berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan pada saat pelaksanaan praktikum tidak sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan sehingga tidak menjadikan jadwal praktikum 

satu dengan praktikum lainnya lama-lama berubah. Bukti lain yang ditemukan 

dilaboratorium yaitu penyimpanan alat dan bahan tidak sesuai dengan jenisnya. 
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Terlihat di dalam laboratorium penataan tempat dan bahan praktikum tidak 

sesuai dengan aturan. Jika pendataan peminjaman alat tidak lengkap maka 

mendandakan penataan administrasi kegiatan laboratorium tidak berjalan 

dengan baik. Untuk pelaksanaan praktikum disekolah SMPN 3 sungai kakap 

secara umum sudah baik, karena pelaksanaannya dalam bentuk kelompok dan 

mendapatkan pengawasan penuh dari guru bidang studi. Berikut beberapa 

contoh gambar tata tertib laboratorium yang di ambil saat observasi di SMP 

Negeri 3 Sungai Kakap : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 tata tertib laboratorium IPA di SMP Negeri 3 Sungai kakap 

Tata tertib penggunaan laboratorium IPA di SMP Negeri Sungai kakap 

terlihat ribet dan belum lengkap, sehingga siswa cenderung masih melanggar 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam tata tertib tersebut. Menurut Syahza 

(2011 :15) bahwa administrasi peminjaman alat-alat laboratorium adalah adanya 

kebijakan yang jelas ( bila perlu ditulis) mengenai alat-alat yang boleh dan yang 

tidak boleh dipinjamkan, pelaksanaan administrasi peminjaman alat-alat dapat 

dilakukan dengan menggunakan bukti peminjaman alat dan buku catatan 

peminjaman alat-alat. Sedangkan menurut (Adriani, 2016 : 5) pentingnya 

terdapat sebuah tata tertib yang baik di dalam sebuah laboratorium merupakan 
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kunci suksesnya proses kegiatan pada suatu laboratorium di sekolah. Berikut 

tata tertib laboratorium yang benar untuk laboratorium IPA menurut standar 

BSNP untuk tingkat SMP : 

 

Gambar 4.9 Tata tertib laboratorium standar BNSP 

d. Pengawasan 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 3 sungai kakap 

kegiatan pengawasan belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan 

kepala laboratorium belum menjelaskan perannya secara maksimal. Dampak 

negatif yang ditimbulkan dari proses pengawasan yang tidak maksimal tidak 

terfasilitasi dengan baik guru yang akan melaksanakan praktikum. Sistem 

pengawasan yang dilakukan di laboratorium SMPN 3 sungai kakap dilakukan 

oleh guru yang sedang melaksanakan proses praktikum di laboratorium mulai 

dari penggunaan alat dan bahan serta proses pelaksnaan praktikum. Pentingnya 

sebuah pengawasan yang khusus dari seorang yang memang ahli di bidang 

laboratorium merupakan satu hal yang paling penting untuk menunjang kegiatan 

di laboratorium. 
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 Selain alat laboratorium yang mudah pecah dan harganya yang mahal, 

bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium juga sangat berbahaya jika disalah 

gunakan oleh siswa karena akan menjadi suatu hal yang fatal jika terkena oleh 

karena itu selain harus adanya pengawasan saat praktikum berlangsung siswa 

juga harus paham akan sifat-sifat serta lambang tentang bahan-bahan kia yang 

ada di laboratorium. Berikut lambang-lambang dan penjelasan yang harus di 

ketahui siswa sebelum melaksakan kegiatan di laboratorium : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Lambang di laboratorium standar BNSP 

Menurut Elseria (2016 : 11 ) pengawasan merupakan kegiatan pengelolaan 

yang dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan program kerja yang telah 

dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan 

berikutnya. Dengan pengawasan kekurangan yang dirasakan selama 

pelaksanaan dapat diketahui. Pelaksanaan pengawasan sebaiknya dilakukan 

secara berkelanjutan dan diikuti dengan adanya tindak lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa “Analisis Laboratorium IPA Di SMPN 03 Sungai 

Kakap Kubu Raya” yaitu sebagai berikut: 

1. Pada indikator perencanaan laboratorium IPA di SMPN 03 Sungai 

Kakap belum terlaksana dengan baik sebagai contoh profil tata ruang 

serta ukuran ruang laboratorium belum memenuhi standar 

laboratorium semestinya dan perabotan laboratorium IPA masih berada 

pada tingkat tidak lengkap. 

2. Pada indikator Pengorganisasian belum terlaksana dengan baik 

pengurus laborantorium IPA di SMPN 03 Sungai Kakap Kubu Raya 

masih di bebankan atau di tanggung jawabkan kepada guru IPA bukan 

guru profesional/spesialis laboratorium IPA sehingga sistem 

pengorganisasi laboratorium IPA di SMPN 03 Sungai Kakap masih 

belum terlaksana dengan baik. 

3. Pada indikator Pelaksanaan belum terlaksana dengan baik pada saat 

pelaksanaan praktikum tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

sehingga tidak menjadikan jadwal praktikum satu dengan praktikum 

lainnya lama-lama berubah dan ditemukan dilaboratorium yaitu 

penyimpanan alat dan bahan tidak sesuai dengan jenisnya. 

4. Pada indikator Pengawasan belum berjalan secara maksimal. Hal ini 

dikarenakan kepala laboratorium belum menjelaskan perannya secara 

maksimal. Sistem pengawasan yang dilakukan di laboratorium SMPN 

3 sungai kakap dilakukan oleh guru yang sedang melaksanakan proses 

praktikum di laboratorium. Mulai dari penggunaan alat dan bahan serta 

proses pelaksnaan praktikum. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan lebih memahami peran manajemen laboratorium IPA agar 

proses pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium dapat berjalan 

dengan maksimal. 

2. Guru dan Siswa lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya peranan 

manajemen laboratorium IPA dalam belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

bidang biologi. 

3. Penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. 
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