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ABSTRAK 

 

STUDI PENGELOLAAN LABORATORIUM PEMBELAJARAN BIOLOGI  

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

Abdul Haris 

 

Idealnya pengelolaan laboratorium selalu berjalan aktif dalam pembelajaran 

Biologi sebab, tiga ranah dalam proses pembelajaran Biologi (kognitif, afektif, dan 

psikomotorik) sekaligus dapat dicapai melalui kegiatan praktikum, namun 

implementasi kegiatan praktikum di lapangan ternyata masih menghadapi kendala. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengelolaan laboratorium pembelajaran 

Biologi di MAN Kota Bandar Lampung. (2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam 

mengelola laboratorium pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar Lampung. (3) 

Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengelolaan laboratorium 

pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian : (1) Nara sumber atau 

informan yang terdiri dari Kepala laboratorium Biologi, Laboran, dan Guru Biologi, 

(2) Arsip dan dokumen meliputi Buku petunjuk praktikum, Program Laboratorium, 

data lnvevtarisir alat dan bahan praktikum dan administrasi laboratorium 

Biologi.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, 

pernyataan angket guru, observasi laboratorium dan studi dokumen. Analisa data 

dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Rata-rata total persentase 

sekor pengelolaan laboratorium Biologi dalam pelaksanan pembelajaran Biologi di 

MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar lampung berturut-turut adalah sebesar 

82% dengan kriteria sangat baik dan 71% dengan kriteria baik. (2) Kendala yang 

dihadapi dalam pengelolaan laboratorium kedua madarasah tersebut antara lain 

Kurangnya waktu pelaksanaan praktikum, Pendanaan yang terbatas, dan 

Keterlambatan preparasi terhadap kerusakan alat. (3) Upaya yang telah dilakukan 

untuk mengatasai kendala-kendala dalam pengelolaan laboratorium antara lain untuk 

keterbatasan waktu maka disiasati dengan menambah jam pelajaran, sedangkan 

keterbatasan dana dari pemerintah digunakan untuk keperluan kecil dan Untuk 

preparasi biasanya mendatangkan teknisi atau mengantarnya langsung. 

 

Kata kunci : Pengeloaan laboratorium Biologi, Madrasah Aliyah 
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MOTTO 

 

 

 

 

بَنِٓي َءاَدَم ُخُذوْا ِزينَتَُكۡن ِعنَد ُكلِّ َهۡسِجٖد َوُكلُوْا وَ  َوََل  ۡشَربُواْ ٱ۞يََٰ

 إِنَّهُ 
ْۚ
  ١٣ ۡلُوۡسِرفِينَ ٱََل يُِحبُّ  ۥتُۡسِرفُٓوْا

 

Artinya :Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(QS AL-A’raf 7:31) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Lata Belakang Masalah 

Biologi merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang disajikan 

sebagai mata pelajaran terpisah di Sekolah Menegah Atas (SMA). Biologi juga 

merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena sebagian besar berasal dari 

keingintahuan manusia tentang dirinya, tentang lingkungannya dan tentang 

kelangsungan jenisnya.
1
 Allah SWT telah menjelaskan dalam Al Qur’an tentang 

penciptaan Manusia. 

َٰٓأََُّهَا ٍَ  نَُّاط  ٱ ََ  ٖة يِّ َۡ ُر ۡى فٍِ َس ٍ ذ َشاٖب ث ىَّ ِيٍ َُّۡطفَٖح ث ىَّ  ۡنثَۡعثِ ٱإٌِ ك  ك ى يِّ فَإََِّا َخهَۡقَُ 

ۡىۚۡ َوَ قِشُّ فٍِ  ٍَ نَك  َخهَّقَٖح نُِّ ثَُِّ ِش ي  ُۡ َخهَّقَٖح َوَغ ۡضَغٖح يُّ ٍۡ َعهَقَٖح ث ىَّ ِيٍ يُّ َيا  ۡۡلَۡسَحاوِ ٱِي

َٰٓ َََشآَٰء  إِنَ   ً   ً ۡىۖۡ َوِيُك ى يٍَّ َ رََىفَّ اْ أَش ذَّك  ىَٰٓ ك ۡى ِطۡفٗلّٗ ث ىَّ نِرَۡثه غ  ً ث ىَّ َ ۡخِشخ  ّٗ ً َس أََخٖم يُّ

َٰٓ أَۡسَرِل   ً شِ ٱَوِيُك ى يٍَّ َ َشدُّ إِنَ  ً ٍۢ تَۡعِذ ِعۡهٖى َشُۡ  ۡنع  َٗل ََۡعهََى ِي ُۡ  ۡۡلَۡسضَ ٱاۚۡ َوذََشي   ّٗ نَِك

هَاهَ هَاِيَذجّٗ فَإَِرآَٰ أَََضۡنَُا عَ  آَٰءَ ٱ ُۡ ًَ ۡخ ٱ ۡن ثَرَۡد ِيٍ ك مِّ َصۡوجِۢ تَِهُٖح  ۡهرَضَّ َۢ   ٥َوَستَۡد َوأَ
Artinya: Wahai manusia! jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka 

Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes 

mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang 

sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada 

kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, menurut kehendak kami sampai waktu 

yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, 

kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada usia dewasa, 

dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang 

                                                         
1
 Nuryani R, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), 

h. 12. 

1 



 

 

 

 

2 
 

di kembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui 

lagi sesuatu yang telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, 

kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi 

itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan (tumbuhan) 

yang indah. (QS. Al-Hajj 22:5)
2
 

 

Belajar Biologi tidak cukup hanya bersumber pada buku semata, karena mata 

pelajaran Biologi memuat banyak konsep atau materi, seiring dengan luasnya objek 

atau bidang kajian yang dipelajari. Jika tidak dipelajari dengan benar, Biologi 

cenderung menjadi mata pelajaran hafalan oleh peserta didik.
3
 Konsep atau materi 

tersebut dihafalkan oleh sebagian besar peserta didik saat akan menghadapi ulangan. 

Secara nilai banyak peserta didik yang memperoleh nilai bagus dalam beberapa jenis 

ulangan Biologi, namun penerapan konsep Biologi dalam kehidupan sehari-hari 

masih perlu ditingkatkan. Peserta didik dianggap pandai dalam memahami  konsep, 

namun kesulitan dalam menerapkan (praktik). Fakta tersebut merekomendasikan 

diberlakukannya kurikulum 2013. 

Kurikulum yang saat ini diberlakukan semaksimal mungkin mengakomodasi 

segala bentuk perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK), sehingga peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan dan 

kemampuan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK. Tantangan 

baru dinamika kehidupan yang makin kompleks menuntut aktivitas pembelajaran 

bukan sekadar mengulang fakta dan fenomena keseharian yang dapat diduga 

                                                         
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : 

CV.Diponegoro , 2010), h. 332. 
3
 Made Wene, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer  (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 

h. 67. 



 

 

 

 

3 
 

melainkan mampu menjangkau pada situasi baru atau yang tidak terduga. Kurikulum 

2013 merekomendasikan pembelajaran menggunakan pendekatan berbasis aktivitas 

atau pendekatan saintifik. Konsep yang diajarkan dalam pendekatan saintifik akan 

ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai eksplorasi, seperti kegiatan dan 

praktikum.
4
 Proses belajar dengan menggunakan alat peraga atau praktik membuat 

peserta didik memiliki tanggapan yang jelas dari rangsangan yang diberikan sehingga 

dapat meninggalkan kesan pengamatan yang sempurna pada diri setiap peserta didik.
5
 

Pembelajaran yang demikian diharapkan memberikan kesan baru bagi peserta didik 

dalam belajar Biologi. 

Biologi berkaitan erat dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga Biologi bukan hanya penguasaan tentang kumpulan pengetahuan 

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran Biologi seharusnya ditekankan 

pada pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik 

mampu menjelajahi alam sekitar secara alamiah. Mempelajari Biologi menjadi 

kurang optimal apabila tidak ditunjang dengan pengalaman nyata kepada peserta 

didik, salah satunya dengan praktikum.  

Pelaksanaan pembelajaran Biologi termasuk di dalamnya keberadaan 

laboratorium menjadi sangat penting guna mendukung proses pelaksanaan 

pembelajaran Biologi. Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan kegiatan 

                                                         
4
 Wigati Hadi O. Biologi Peminatan Kelas X ( Klaten : Intan Pariwara, 2016), h.iii. 

5
 M. Saleh, et. al. Pedoman Penggunaan Laboratorium Sekolah (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 4. 
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percobaan dan penelitian. Dalam pembelajaran Biologi peserta didik tidak hanya 

mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru, tetapi pada materi tertentu peserta 

didik harus melakukan kegiatan sendiri, untuk mendapatkan dan memperoleh 

imformasi lebih lanjut tentang materi yang dipelajari dengan melakukan percobaan di 

laboratorium. Selain itu, aktif mencoba melalui kegiatan eksperimen terus menerus 

membangkitkan kreativitas dan keingintahuan peserta didik.
6
 

Laboratorium Biologi dalam arti sempit yaitu suatu ruangan yang di dalamnya 

terdapat sejumlah alat-alat dan bahan-bahan praktikum Biologi.
7
 Sedangkan dalam 

arti yang luas, laboratorium Biologi dapat diartikan sebagai keseluruhan alam semesta 

beserta isinya yang dapat dijadikan sebagai sumber dan media belajar.
8
 Allah SWT 

telah menjelaskan dalam Al Qur’an tentang anjuran untuk menjaga kelestarian alam 

atau lingkungan hidup serta larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi baik 

didarat maupun dilaut : 

ِذٌ  ۡنثَۡحشِ ٱوَ  ۡنثَشِّ ٱفٍِ  ۡنفََساد  ٱ ظَهَشَ  َۡ ا َكَسثَۡد أَ ًَ  نَِّزٌٱنُِ ِزَقَه ى تَۡعَض  نَُّاطِ ٱتِ

 ٌَ ى ه ىْا نََعهَّه ۡى ََۡشِخع  ًِ واْ فٍِ  ق مۡ  ١٤َع واْ ٱفَ  ۡۡلَۡسضِ ٱِسُش  قِثَح   َظ ش  ٌَ َع  َف َكا ُۡ َك

ٍَ ٱ ٍَ  نَِّزَ ۡشِشِكُ ه ى يُّ ٌَ أَۡكثَش    ١٤ِيٍ قَۡثم ۚۡ َكا
Artinya : (41). Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar). (42). Katakanlah (Muhammad),"bepergianlah di muka bumi lalu 

lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari 

                                                         
6
 Kemendikbud, “Naskah Pembelajaran Biologi Kurikulum 2013 di SMA” (On_line) Tersedia 

di : http://gerbangkurikulum.psma.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/09/11.-BIOLOGI-1.pdf 

( 25 januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
7
 Riandi, “Pengelolaan Laboratorium”.Jurnal Pendidikan, Vol.2 No. 4 (Maret 2010), h. 39. 

8
 Hartati, Pengelolaan Laboratorium Biologi (Bandar Lampung: FU IAIN Raden Intan 

Lampung, 2010), h. 6. 

http://gerbangkurikulum.psma.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/09/11.-BIOLOGI-1.pdf
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mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".(QS Ar-rum 

:41-42)
9
  

 

Menurut kegunaannya, laboratorium dibagi menjadi dua jenis yaitu 

laboratorium pembelajaran (classroom laboratory) dan laboratorium penelitian 

(research laboratory).
10

 Laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih 

besar dari laboratorium penelitian.
11

 Ditinjau dari bidang garapannya, maka 

laboratorium sekolah atau laboratorium pembelajaran dapat dibedakan atas beberapa 

jenis, yaitu laboratorium IPA, laboratorium Biologi, laboratorium Kimia, 

laboratorium Perpustakaan, laboratorium Bahasa dan lain-lain.
12

 Masing-masing 

laboratorium sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah khususnya dalam pembelajaran Biologi.  

Penyelenggaraan praktikum yang baik dan aktif juga dapat menambah empat 

keterampilan laboratorium yang meliputi : safety skill, laboratory manipulatif skill, 

laboratory prosess skill dan thinking skill.
13

 Kegiatan praktik Biologi menambah 

pengalaman dalam pembelajaran proses di mana guru dan peserta didik berinteraksi 

dengan bahan-bahan untuk memanipulasi, mengamati dan memahami alam.
14

 

Setidaknya ada empat alasan menguatkan peran laboratorium dalam pembelajaran di 

                                                         
9
 Departemen Agama Republik Indonesia,Op.Cit. h. 408-409. 

10
 Anti Damayanti, Isma Kurniatanty, Manajemen & Teknik Laboratorium, (Yogyakarta: 

Prodi Biologi, Fakultas Saintek, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2008), h. 2. 
11

 Ibid. h. 1. 
12

 M. Saleh, Op.Cit. h. 8. 
13

Afwah, “Pengelolaan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 

Demak Dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran Biologi”. (Program Sarjana FITK IAIN 

Walisongo, Semarang, 2012), h. 57. 
14

 Getachew Fetahi Gobaw. “Analysis Of Undergraduate Biology Laboratory Manuals”. 

International Journal of Biology Education, Vol. 5, Issue 1 (Februari 2017), h. 35. 
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sekolah antara lain : Pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar Sains. 

Kedua, praktikum mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. 

Ketiga, praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum 

menunjang materi pelajaran.
15

  

Intensitas Praktikum Biologi yang idealnya sering dilaksanakan di Sekolah-

Sekolah baik dari kelas X, XI dan XII di sajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :  

                                                         
15

 Parmin, et. al. Modul diktat laboratorium, IPA, (Semarang: FMIPA UNES, 2012), h. 1. 

No Materi Praktikum Kelas Semester 

1 Keselamatan Kerja di Laboratorium Biologi 

10 1 

2 
Membuat Laporan Eksperimen Sesuai dengan 

Metode Ilmiah 

3 Membedakan Makhluk Hidup dengan Benda Mati 

4 Tingkat Organisasi Kehidupan 

5 Tingkat Keanekaragaman Hayati 

6 Memahami Tentang Virus 

No Materi Praktikum Kelas Semester 

7 Pembiakan Koloni Bakteri 

10 

1 

8 Pewarnaan Gram pada Bakteri 

9 
Peranan Bakteri dalam Pembuatan Yoghurt dan 

Labneh 

10 Mengamati Protozoa 

11 
Pembuatan Awetan Basah Alga Merah 

(Rhodophyta) 

12 Struktur Jamur Zygomycota dan Basidiomycota 

13 
Ciri-ciri dan Manfaat Tumbuhan Lumut 

(Bryophyta) 2 

14 Ciri-ciri dan Manfaat Tumbuhan Paku 
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(Pterydophyta 

11 
Pembuatan Awetan Basah Alga Merah 

(Rhodophyta) 

15 
Menentukan Kelas Tumbuhan Berbiji 

(Spermathophyta) 

16 Membuat Herbarium Kering 

17 Organ Penyusun Cacing Gelang (Annelida) 

18 Arthropoda dan Membuat Insectarium 

19 Morfolologi Vertebrata 

20 Mengetahui Ciri-Ciri Molusca 

21 Komponen Ekosistem 

22 Aliran Energi dalam Ekosistem 

23 Daya Serap Limbah Rambut terhadap Minyak 

24 Pengamatan Sel Hewan dan Tumbuhan 

11 
1 

25 Percobaan Difusi dan Osmosis 

26 Pengamatan Jaringan pada Tumbuhan 

27 Pengamatan Jaringan pada Hewan 

28 Eksperimen Struktur Tulang 

29 Eksperimen Kontraksi Otot 

30 Pengamatan Sel Darah 

31 Kecepatan Denyut Nadi 

32 Uji Kandungan Bahan Makanan 2 

No Materi Praktikum Kelas Semester 

33 Analisis Kebutuhan Kalori Harian 

11 2 

34 Kapasistas Vital Paru-Paru dan Frekuensi Napas 

35 Uji Respirasi Makhluk Hidup 

36 Uji Kandungan Urine 

37 Uji Gerak Refleks 

38 Uji Hormon Kehamilan 

39 Uji Alat Indra 

40 Organ Penyusun Sistem Reproduksi 

41 Respon Immun Terhadap Penyakit 



 

 

 

 

8 
 

Tabel 1 

Materi praktikum Biologi kelas X, XI, dan XII
16

 

Sumber data : Diadaptasi dari buku paket Eksperimen Biologi yang diproduksi oleh 

PT Katalis Datesa Prima. 

 

Praktik pengalaman lapangan peneliti memberikan gambaran tidak semua 

sekolah telah menerapkan kegiatan laboratorium dengan intensif pada pembelajaran 

Biologi. Setiap guru memiliki cara pandang dan kemampuan yang berbeda dalam 

menyampaikan materi pembelajaran Biologi. Konsekuensi tersebut menjadikan 

kemampuan untuk memanfaatkan dan mengelola laboratorium secara efektif menjadi 

prestasi tersendiri sebagai guru yang inovatif dalam mengembangkan model 

pembelajaran Biologi. 

                                                         
16

 Umairoh, et.al. “Paket Eksperiment biologi” (On_Line), Tersedia di : http: //katalis 

datesaprima.co.id/ datesa/ index. php/ paket-praktikum-biologi-lengkap-bahan-alat/gallery-details-

buku-eksperimen-biologi-2 (25 januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

42 Peran Nutrisi terhadap Pertumbuhan Tanaman 

12 

1 

35 Uji Respirasi Makhluk Hidup 

43 Letak Daerah Tumbuh pada Akar 

44 Cara Kerja Enzim 

45 Peristiwa Fotosintesis dan Respirasi Tanaman 

46 Respirasi Anaerob 

47 Isolasi DNA Buah dan Sayur 

48 Mitosis pada Akar Bawang Bombay 

49 Persilangan Monohibrid dan Dihibrid 

50 Mutasi Pergeseran Kerangka 

51 Simulasi Peristiwa Seleksi Alam 

2 52 Kultur Jaringan Sederhana pada Tumbuhan, 

53 Pembuatan Nata de Coco 

http://katalisdatesaprima.co.id/datesa/index.php/paket-praktikum-biologi-lengkap-bahan-alat/#gallery-details-buku-eksperimen-biologi-2
http://katalisdatesaprima.co.id/datesa/index.php/paket-praktikum-biologi-lengkap-bahan-alat/#gallery-details-buku-eksperimen-biologi-2
http://katalisdatesaprima.co.id/datesa/index.php/paket-praktikum-biologi-lengkap-bahan-alat/#gallery-details-buku-eksperimen-biologi-2
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Pengelolaan laboratorium merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan 

di laboratorium secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu dan menjadi salah satu 

syarat dalam pembelajaran berbasis praktikum. Sehingga, sistem pengelolaan 

laboratorium yang baik sangat dibutuhkan. Efektivitas pengelolaan laboratorium 

dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas laboratorium dan kompetensi pengelolaan 

laboratorium.
17

 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) no 

26 tahun 2008 tentang tenaga laboratorium meliputi : kepala laboratorium, teknisi 

laboratorium dan laboran atau pengelola laboratorium.
18

 Didukung Permendiknas no. 

24 tahun 2007 yang telah mengatur sarana dan prasarana sekolah khususnya 

laboratorium. Standar laboratorium Biologi menurut peraturan tersebut meliputi 

desain ruang laboratorium, administrasi laboratorium, penyelenggaraan laboratorium, 

dan penyimpanan alat dan bahan laboratorium.
19

 Sehingga pemerintah selain harus 

mendanai juga tetap berperanan aktif dalam memonitoring pengelolaan laboratorium 

yang ada di sekolah-sekolah. 

Pentingnya pengelolaan laboratorium Biologi dalam menunjang pembelajaran 

diyakini oleh semua Guru IPA (Biologi).
20

 Sebab, tiga ranah dalam proses 

pembelajaran Biologi (kognitif, afektif, dan psikomotorik) sekaligus dapat dicapai 

                                                         
17

 Salirawati, Dasar manajemen Laboratorium IPA. (Sleman: Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sleman, 2009), h. 4. 
18

 Permendiknas No. 26 Tahun 2008,”Sarana dan Prasarana” (On-Line), Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_26_2008.pdf. (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
19

 Permendiknas No. 24 Tahun 2007,”Sarana dan Prasarana” (On-Line), Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf. (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
20

 Ani sulistiyani, et. al. “Deskripsi Kemampuan Guru IPA Di SMP Negeri Bandar Lampung 

Dalam Mengelola Laboratorium”. Jurnal Pendidikan (januari 2015), h. 3. 
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melalui kegiatan praktikum. Namun kenyataannya, implementasi kegiatan praktikum 

di lapangan ternyata masih menghadapi kendala. Permasalahan yang dialami oleh 

guru dalam menyelenggarakan praktikum antara lain kurangnya ketersediaan alat dan 

bahan praktikum, kurangnya pengetahuan guru tentang praktikum dan kurangnya 

keterampilan dalam mengelola kegiatan pembelajaran berbasis praktikum.
21

 Bahkan 

dibeberapa sekolah tidak memiliki laboran sehingga guru harus menyiapkan 

praktikum sendiri. 

Hasil studi yang dilakukan oleh Mamat supriatna terhadap 18 laboratorium 

sains SMA Negeri Binaan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (P4TK) IPA (Biologi), yang tersebar pada 7 provinsi di 

Indonesia, dihasilkan beberapa temuan bahwa 33,33% dari SMA Negeri Binaan 

memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang sudah memadai, Kualitas 

pengelolaan laboratorium di SMA Negeri Binaan masih tergolong rendah, dan 

Pengelolaan laboratorium pada umumnya masih dilakukan oleh guru bidang studi 

karena beberapa SMA Negeri Binaan tidak memiliki laboran. 
22

 

Sejalan dengan studi di atas, hasi Penelitia Mudjahid yang dipublikasikan oleh 

Balitbang Kemenag RI, mengemukakan temuan-temuan pokoknya bahwa Pada 

umumnya pemanfaatan laboratorium dalam proses pembelajaran IPA (Biologi) juga 

masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dari rendahnya realisasi jadwal praktikum 

                                                         
21

 Eni supriati, yuniarti, wawancara dengan penulis, MAN 2 dan MAN 1 BDL, pada tanggal 5 

dan 7 januari 2017 
22

 Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, “18 laboratorium sains SMA Negeri binaan Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)” (On-Line), tersedia di 

: https://www.academia.edu/8597497/ UNIMED- Master-22962- 8106174016_Bab_I. (25 Januari 

2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

https://www.academia.edu/8597497/%20UNIMED-%20Master-22962-%208106174016_Bab_I
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yang ditetapkan Madrasah, belum tersedianya gedung laboratorium yang memadai 

untuk terselenggaranya kegiatan praktikum dan juga belum tersedianya tenaga teknisi 

atau laboran yang khusus menangani, merawat peralatan, dan mempersiapkan 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan praktikum. Pada beberapa madrasah 

terlihat peralatan laboratorium bantuan proyek Development Madrasah Aliyah 

Project (DMAP) masih terbungkus rapi karena kegiatan praktikumnya menggunakan 

peralatan yang lama dan ada beberapa daerah dalam kegiatan praktikumnya 

menggunakan peralatan yang diperuntukkan Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB). 

Rendahnya pemanfaatan laboratorium IPA (Biologi) juga dikarenakan orientasi 

kebijakan madrasah yang lebih kepada pencapaian hasil EBTANAS dan UMPTN, 

sebagaimana yang terlihat pada adanya jadwal yang begitu intensif untuk kegiatan 

bimbingan belajar, pelajaran tambahan, ataupun pengayaan pembelajaran IPA 

(Biologi), yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, dengan mengabaikan kegiatan 

praktikum
 
. Akibat dari orientasi kebijakan itu, beban mengajar guru bertambah dan 

pendekatan pembelajaran yang dikembangkan bersifat informatif, bukan pendekatan 

proses sesuai dengan karakteristik pembelajaran Biologi, oleh karenanya meskipun 

struktur organisasi laboratorium sudah dibentuk, namun belum dapat beroperasi 

secara baik.
23

 

Gambaran studi Ani Sulistiyani yang meneliti tentang deskripsi kemampuan 

guru IPA (Biologi) di SMP Negeri Bandar Lampung dalam mengelola laboratorium. 

                                                         
23

 Kemenag RI, “Pemanfaatan Laboratorium Madrasah Aliyah Negeri” (On-Line), Tersedia di 

:http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/827-postingreadpemanfaatan- laboratorium -pada –

Madrasah -aliyah-negeri (2 Desember 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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Nilai observasi setiap sekolah sasaran menunjukan, pada aspek kemampuan guru 

dalam mengelola laboratorium dari 6 responden, responden 4 diantaranya memiliki 

kriteria cukup, 1 responden berkriteria kurang sedangkan responden 1 lagi memiliki 

kriteri sangat kurang.
 24

 Fakta tersebut menjadi salah satu acuan bahwa menarik untuk 

mengkaji pengelolaan laboratorium Biologi yang sangat menunjang proses 

pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Madrasah Aliyah 

(MA). Lebih lanjut Madrasah Aliyah sebagai sekolah di bawah naungan Kementrian 

Agama RI memiliki tantangan yang lebih besar, karena disamping harus 

meningkatkan kemampuan akademik serta nilai-nilai keislaman peserta didik, juga 

mengacu pada persaingan kualitas lulusan secara global dengan lulusan sekolah-

sekolah umum lainya.  

Meninjau realisasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 60 Tahun 2015 

tentang pengembangan madrasah berbasis riset. Dalam PMA tersebut Madrasah 

Rriset dikategorikan sebagai Madrasah Akademik yang diberikan tugas 

mengembangkan keunggulan kompetitif dibidang akademik dan riset untuk menjaga 

eksistensi madrasah di bidang Sains. Pada hakikatnya, inti dari aktivitas Madrasah 

riset ini adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dengan mengembangkan 

inovasi pembelajaran berbasis riset. Beberapa madrasah yang sudah menjalankan 

program Madrasah Riset ini terdiri atas MAN 3 Malang, MAN 4 Jakarta dan MAN 2 

Kudus. Meskipun tidak banyak jumlah madrasah berbasis riset, namun Kementrian 

                                                         
24

 Eni Sulistiyani, Op. Cit. h. 12. 
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Agama mengharapkan setiap Madrasah Aliyah dapat mengembangkan program 

pembelajaran yang inovatif.25 

Kota Bandar Lampung memiliki 16 Madrasah Aliyah, 2 diantaranya berstatus 

Negeri dan 14 Lainya Swasta.
26

 Berdasarkan hasil prapenelitian penulis di lapangan, 

pada bulan januari 2017 sebagai berikut : MAN 1 Model Bandar Lampung 

merupakan Madrasah Aliyah Negeri pertama dan percontohan bagi Madrasah Aliyah 

se-Provinsi Lampung, dengan didanai oleh Asian Development Bank (ADB) melalui 

proyek Development Madrasah Aliyah Project (DMAP) kemudian dibangun 

beberapa fasilitas, termasuk Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat 

Pengembangan Madrasah (PPM) untuk memproyeksikan Visi dan Misi menjadi 

Madrasah Nasional yang unggul. Untuk sarana dan prasarana laboratorium sudah 

memadai, sudah ada laboran, bahkan gedung laboratorium Biologi sudah terpisah 

dengan labaratorium IPA lainya.
27

 Sedangkan MAN 2 Tanjung Karang termasuk 

salah satu Madrasah Aliyah Negeri yang maju di Lampung, menyelenggarakan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global sesuai kepercayaan dari 

Kementerian Agama RI untuk mengembangkan proyek madrasah berbasis 

keterampilan. Pengelolaan laboratorium Biologi dan sarana dan prasarana sudah 

                                                         
25

 Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015,”Madarasah Akademik” (On-Line), Tersedia 

di : http://pesantrenalihsanbe.or.id/berita/Madrasah-aliyah-riset-dan-pesantren-(25 Januari 2017), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
26

Kemenag RI, “ Madrasah Aliyah Negeri” (On-Line), Tersedia di:http :// balitbangdiklat. 

kemenag. go. Id / posting / read / 827 – Madrasah - aliyah- negeri (2 Januari 2017), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
27

 MAN 1 MODEL, “Sejarah MAN 1BDL” (On-line) Tersedia di : http:// www.info-

man1bdl.go.id/file (2 Januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

http://www.info-man1bdl.go.id/file
http://www.info-man1bdl.go.id/file
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cukup memadai, meskipun saat ini tidak ada laboran dan gedung laboratorium 

Biologi masih menjadi satu dengan laboratorium IPA lainya.
28

 

Terkait penyelenggaraan praktikum Biologi dan bidang IPA Lainya, secara 

umum kedua madrasah tersebut memiliki kendala yang hampir sama : Seperti 

kurangnya tenaga pengelola untuk mengelola laboratorium sekolah (laboran), 

sehingga guru bersangkutan diharuskan merangkap tugas mengelola laratorium dan 

hasilnya menjadi kurang optimal. Anggapan beberapa guru bahwa beban jam mata 

pelajaran menjadikan praktikum diaggap akan menghabiskan waktu saja. Akhirnya 

memilih menunda, mengganti di jam-jam lain atau bahkan tidak dilaksanakan sama 

sekali. Sarana dan prasarana yang sudah ada sering tidak dilakukannya preparasi 

peralatan dengan alasan tidak ada teknisi laboratorium, sehingga hanya tergletak atau 

bahkan berserakan memenuhi gudang laboratorium.
29

 

Kondisi sebagaimana digambarkan di atas kegiatan laboratorium Biologi 

berjalan kurang efektif. Laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan 

oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-

alat laboratorium yang canggih, dengan staf profesional yang terampil belum tentu 

dapat berfungsi dengan baik, jika tidak didukung oleh adanya manajemen atau 

pengelolaan laboratorium yang baik
30

 

                                                         
28

 MAN 2 Tanjung Karang,”Sejarah MAN 2 Tanjung Karang” (On-line) Tersedia di : http:// 

www.man2 tanjungkarang .sch.id/index.php/ tentang-robotic-teknokrat/sejarah ( 2 Januari 2017), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
29

 Eni supriati dan yuniarti, wawancara dengan penulis, MAN 2 dan MAN 1 BDL, pada 

tanggal 5 dan 7 januari 2017 
30

 Suyanta. 2010. Manajemen Operasional Laboratorium. (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Kimia FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), h. 1. 
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Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an tentang memanajemen, 

sehingga sesuatu hal akan terlihat rapih dan indah. 

ه ىْا وَ  ز واْ ِصََُرَك ۡى ِعَُذ ك مِّ َيۡسِدٖذ َوك  ٍَٰٓ َءاَدَو خ  ثَُِ  إََِّه   ۡشَشت ىاْ ٱ۞ََ 
اْۚۡ ََل  ۥَوََل ذ ۡسِشف ىَٰٓ

ٍَ ٱَ ِحةُّ  ۡسِشفُِ  ً   ١٤ ۡن
Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

masjid
[534]

, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan
[535]

. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

(QS. Al-A’raf 7:31)
31

 [534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan 

sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. [535] 

Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan 

jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. 

 

 Berdasarkan alasan-alasan di atas, permasalahan pengelolaan laboratorium 

perlu mendapat perhatian, sebab dikhawatirkan kondisi laboratorium yang tidak 

dikelola dengan baik, upaya menjadikan laboratorium sebagai penunjang 

pembelajaran Biologi secara nyata, efesien dan efektif masih tetap menjadi harapan 

yang belum terwujud secara maksimal. Penelitian ini dilaksanakan guna mengungkap 

pengelolaan laboratorium Biologi yang ada di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota 

Bandar Lampung, dengan judul : “Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran 

Biologi Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Bandar Lampung” 

B. Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium Biologi di Madrasah 

Aliyah Negeri yang ada di Kota Bandar Lampung meliputi:  

1. Desain ruang laboratorium Biologi;  

2. Administrasi laboratorium Biologi;  

                                                         
31

  Departemen Agama Republik  Indonesia, Op.Cit. h. 154. 
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3. Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium Biologi; dan: 

4. Penyimpanan alat dan bahan praktikum Biologi.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengelolaan laboratorium Biologi dalam pelaksanaan pembelajaran 

Biologi di MAN Kota Bandar Lampung? 

2. Apa kendala yang dihadapi pengelola laboratorium Biologi dalam pelaksanaan 

pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar Lampung? 

3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengelolaan laboratorium 

Biologi dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar 

Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengelolaan laboratorium Biologi dalam pelaksanaan 

pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pengelola laboratorium  Biologi dalam 

pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN Kota Bandar Lampung. 
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3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pengelolaan 

laboratorium Biologi dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN Kota 

Bandar Lampung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat, baik 

manfaat tersebut secara teoritis maupun manfaat secara praktis, berikut manfaat 

secara teoritis dan secara praktis dipaparkan sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis  

Secara toritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan 

pustaka bagaimana upaya mengatasi kendala pengelolaan laboratorium Biologi dalam 

pelaksanaan pembelajaran Biologi. 

b. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini bermanfaat meberikan kontribusi informasi, 

khususnya dalam pengelolaan laboratorium Biologi untuk menunjang pembelajaran 

Biologi. 

1) Bagi peneliti, Bertambahnya wawasan mengenai pengelolaan laboratorium, 

kendala serta upaya menatasinya. 

2) Bagi peserta didik, Penelitian ini bermanfaat menambah pengetahuan peserta 

didik tentang pentingnya peran laboratorium dalam menunjang pelaksanaan 

pembalajaran Biologi. 
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3) Bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk memotivasi para guru Biologi agar 

lebih memperhatikan perannya sebagai pengelola laboratorium sekolah. 

4) Bagi sekolah, memberikan gambaran laboratorium yang dimilikinya sehingga 

membantu sekolah dalam pengadaan perbaikan dan pengelolaan laboratorium 

diwaktu yang akan datang. 

5) Bagi kepala sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan agar lebih 

memperhatikan pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar khususnya Biologi.  
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Biologi 

Mata pelajaran Biologi sebagai bagian dari bidang sains, menuntut 

kompetensi belajar pada ranah pemahaman tingkat tinggi yang komprehensif.
1
 

Biologi mencakup pengetahuan, proses investigasi atau eksplorasi. Selain itu, 

Biologi adalah the fact yang juga bagian dari kehidupan sehari-hari.
2
 Menurut 

Trianto dalam Khudori menyatakan bahwa hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian 

proses yang ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah.
3
 Proses belajar 

mengajar IPA (Biologi) lebih ditekankan melalui pendekatan keterampilan proses, 

sehingga peserta didik dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-

konsep, teori-teori dan sikap ilmiah peserta didik itu sendiri yang akhirnya dapat 

berpengaruh positif terhadap kualitas proses pendidikan maupun produk 

                                                         
1
 Made wena, Strategi Pembelajaran Inovativ Kontemporer (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 

67. 
2
 Sigit  Saptono, Strategi Pembelajaran Biologi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 

2011), h. 6. 
3
 Khudori, Pembelajaran IPA dengan Metode TGT menggunakan media games Ular tangga 

dan puzzel di tinjau dari gaya belajar dan kreativitas Peserta didik (Semarang : Jurnal, Universitas 

Sebelas Maret,2012), h. 154. 

19 
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pendidikan.
4
 Pembelajaran dengan pendekatan ketrampilan proses merupakan 

pembelajaran yang ideal bagi pemenuhan tuntutan penerapan proses sains serta 

sikap ilmiah.
5
  

“Keterampilan proses Sains terdapat dalam Keterampilan Proses Sains 

Dasar, dan Ilmu Terpadu Keterampilan proses. Keterampilan proses sains 

dasar terdiri dari mengamati, menggunakan ruang atau waktu hubungan, 

menyimpulkan, mengukur, berkomunikasi, mengelompokkan, dan 

memprediksi, sedangkan keterampilan proses sains yang terintegrasi 

meliputi variabel pengendali, mendefinisikan secara operasional, 

merumuskan hipotesis, menafsirkan data, bereksperimen, merumuskan 

model, dan penyajian informasi”.
6
 

 

Dalam pembelajaran Biologi, adanya interaksi antara peserta didik dan 

lingkungannya merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Allah SWT telah 

menjelaskannya dalam Al-Qur’an tentang penciptaan bumi dan keanekaragaman 

didalamnya. Sikap ilmiah, seperti peka atau kritis terhadap lingkungan, rasa ingin 

tahu, obyektivitas, dan skeptis mendorong sesorang untuk menemukan persoalan 

dari suatu obyek atau gejala yang dihadapinya.  

َّ ٌ ََّّإِ َُّٱَزت ُكُى ََّّن ِرٌٱَّّلل  تَِّٱَخهََق َىَٰ ًََٰ ضََّٱوَََّّنس  َزأ ََّّۡلأ َّثُى  َّأََ اٖو َِّست ِة تََىيََّٰٱفٍِ َعهًَََّّسأ

ِش َّٱ َعسأ ََّّنأ َس َّٱََُدتُِّس َيأ ََِّّّۡلأ َِ َّإِذأ ِد َّتَعأ ٍۢ َِّي َّإَِّل  َِّيٍََّشفُِعٍ ََّّۦ ََّيا نُِكُى َُّٱَذَٰ َّفَََّّّلل  ثُُدوُِ َّٱَزتُُّكىأ َّعأ

َّ ٌَ ٣ََّّأَفَََلَّتََرك ُسو
Artinya : (3). Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah Yang menciptakan langit 

dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ´Arsy 

                                                         
4
  Trianto, Model Pembelajran Terpadu (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143. 

5
 Agung, W, Subiantoro, Pentingnya Praktikum Dalam Pembelajaran IPA, makalah 

disampaikan dalam acara “Pelatihan Pengembangan Praktikum IPA Berbasis Lingkungan” (On-line), 

dapat di cari di : http://www.diknas-padang.org (januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 
6
 Getachew Fetahi Gobaw. “Analysis Of Undergraduate Biology Laboratory Manuals”. 

International Journal of Biology Education, Vol. 5, Issue 1 (Februari 2017), h. 38. 

http://www.diknas-padang.org/
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(singasana) untuk mengatur segala urusan. Tiadak ada yang dapat memberi 

syafa´at kecuali sesudah ada izin-Nya. Itulah Allah, Tuhan mu, maka 

sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran.(QS Yunus 10 

:3)
7
 

 

Penerapan metode inquiry akan menghasilkan peserta didik yang mampu 

memecahkan masalah-maslah dan membangun hipotesisi-hipotesis tentatif yang 

akan mereka jawab dengan data hasil penelitian mereka.
8
 Ada bernbagai 

keterampilan dalam keterampilan proses, ketrampilan-keterampilan tersebut terdiri 

dari keterampilan-keterampilan dasar (Basic Skill) dan keterampilan-keterampilan 

terintegrasi (Integrated skill). Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam 

keterampilan, yakni : 1) Mengobservasi, 2) Mengklasifikasi, 3) Memprediksi, 4) 

Mengukur, 5) Menyimpulkan dan 6) Mengkomunikasikan.
9
 

Kegiatan multifaset yang melibatkan membuat observasi; mengajukan 

pertanyaan; memeriksa buku-buku dan sumber informasi lain untuk melihat apa 

yang sudah diketahui dengan jelas melalui eksperimental; menggunakan alat untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data; mengusulkan jawaban, 

penjelasan, dan prediksi; dan mengomunikasikan hasilnya.  

Menurut Saptono, Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Biologi antara lain
10

:  

a. Studen Centered Learning (pembelajaran berpusat pada aktivitas Peserta didik) 

                                                         
7 Departemen Agama Republik Indonesia,Op.Cit. h. 208. 
8
  Martinis yamin, Strategi dan metode dalam model pembelajaran (Jakarta: GP Press Group, 

2013), h. 73. 
9
 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 140. 

10
 Sigit Saptono, Op.Cit. h. 36-38. 
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Pada pembelajaran apabila berpusat pada aktivitas peserta didik, maka kualitas 

hasil pembelajaran akan lebih baik dibandingkan pembelajaran yang berpusat 

pada Guru.  

b. Learning by doing (Belajar melalui melakukan kegiatan) dipahami hanya 

diajarkan secara hafalan. Pemahaman konsep-konsep Biologi dapat dilakukan 

dengan mengadakan eksplorasi melalui berbagai macam kegiatan sederhana 

yang dapat diamati peserta didik.  

c. Joyful Learning (Belajar  menyenangkan,  tidak  merasa terbebani) 

Pemberian kesempatan kepada Peserta didik untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi, sehingga peserta didik dapat saling berinteraksi dalam kelompok 

kecil akan mampu menciptakan suasana yang dinamis, menyenangkan, dan 

secara psikologis peserta didik tidak dalam keadaan tertekan.  

d. Meaning Learning (Belajar bermakna)  

Pembelajaran Biologi apabila diajarkan secara mekanis atau statis, maka 

Peserta didik tidak akan merasa memperoleh sesuatu dari proses belajarnya. 

Motivasi yang sudah dipersiapkan peserta didik dengan baik akan luntur jika 

pembelajaran Biologi cenderung menghafal konsep.  

e. The Daily Life Problem Solving (Belajar memecahkan masalah sehari-hari) 

Biologi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Biologi ada disekitar kita, 

bahkan tubuh kita sendiri. Dengan demikian kemampuan problem solving Peserta 

didik perlu dilatih dengan memberikan masalah-masalah yang relevan terkait 

perbaikan kehidupan yang akan datang 
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2. Pengertian Dan Fungsi Laboratorium 

a. Pengertian Laboratorium 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa laboratorium 

merupakan tempat atau lainya yang dilengkapi dengan peralatan untuk 

mengadakan percobaan dan sebagainya.
11

 Kata laboratorum berasal dari bahasa 

latin yang berarti “tempat kerja”.
12

 Perkembangan selanjutnya kata laboratory 

memiliki beberapa pengertian yaitu :
 13

 

1) Tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam 

bidang IPA atau melakukan pengujian dan analisis. 

2) Bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan 

penelitian ilmiah ataupun praktek pembelajaran bidang IPA; 

3) Tempat kerja untuk melangsungkan penelitian ilmiah; ruang kerja seorang 

ilmuwan dan tempat menjalankan percobaan bidang studi IPA (Kimia, Fisika, 

Biologi).
 
 

Menurut Saleh, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk 

mengadakan percobaan, penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan 

Ilmu Fisika, Kimia dan Biologi atau bidang ilmu lainya.
14

 Sedangkan Menurut 

kegunaannya, laboratorium dibagi menjadi dua jenis yaitu laboratorium 

pembelajaran (Classroom laboratory) dan laboratorium penelitian (Research 

laboratory).
15

 

                                                         
11

 KBBI, “Kajian” (On-Line) tersedia di : kbbi.web.id/kajian (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
12

 Hartinawati,Pengelolaan Laboratorium IPA (Tanggerang selatan: Universitas Terbuka, 

2015), h. 1.3. 
13

 Sri Hartati, Penelolaan LAB Biologi (Bandar Lampung: PUSIKAMALA Fakultas 

Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h. 5. 
14

 Parmin, et. al. Modul diktat laboratorium IPA (Semarang: FMIPA Universitas Negeri 

Semarang, 2012), h. 27. 
15

 Anti Damayanti,Isma Kurniatanty, Manajemen & Teknik Laboratorium (Yogyakarta: Prodi 

Biologi, Fakultas Saintek, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2008), h. 2. 
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Laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar dari 

laboratorium penelitian.
16

 Laboratorium pembelajaran bisa disebut laboratorium 

sekolah yang  didesain  untuk proses belajar mengajar, praktikum, dan kegiatan 

lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Laboratorium sekolah merupakan 

tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar serta mengadakan percobaan 

(penyelidikan) dan sebagainya yang berhubungan dengan Sains.
17

 Kegiatan 

laboratorium (praktikum) merupakan bagian integral dari kegiatan belajar 

mengajar Biologi. 

Ditinjau dari bidang garapannya, maka laboratorium sekolah atau 

laboratorium pembelajaran dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu 

laboratorium IPA, laboratorium Biologi, laboratorium Kimia, laboratorium 

Perpustakaan, laboratorium Bahasa, dan lain-lain.
18

 Masing-masing laboratorium 

sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan definisi di atas 

dapat dinyatakan bahwa secara umum laboratorium adalah suatu bangunan yang di 

dalamnya dilengkapi dengan alat dan bahan untuk kepentingan pelaksanaan 

percobaan.
19

 

b. Fungsi Laboratorium 

                                                         
16

Ibid. h. 1. 
17

 M Saleh, et. al. Pedoman Penggunaan Laboratorium Sekolah (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 7. 
18

 Ibid. h. 8. 
19

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 5. 
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Secara garis besar fungsi laboratorium dalam proses pendidikan adalah 

sebagai berikut : 
20

 

1) Sebagai tempat berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui 

kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji gejala-gejala Alam. 

2) Mengembangkan keterampilan motorik peserta didik. peserta didik akan 

bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-alat media yang 

tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. 

3) Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran 

ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan Alam dan Sosial. 

4) Memupuk rasa ingin tahu peserta didik sebagai modal sikap ilmiah seorang 

calon Ilmuan. 

5) Membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau 

penemuan yang diperolehnya  

Laboratorium juga berfungsi sebagai tempat peserta didik berlatih 

menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran Biologi 

yang mengutamakan proses selain produk.
21

 Dalam konteks pendidikan di Sekolah 

laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat proses pembelajaran dengan 

metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik 

untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala 

secara langsung.
22

. 

3. Struktur Organisasi dan Pengelolaan Laboratorium 

Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, 

serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut.
23

 Sedangakan 

pengelolaan laboratorium merupakan usaha untuk memanajemen laboratorium dan 

                                                         
20

 Ibid. h. 28. 
21

 Nuryani, R, Strategi Belajar Mengajar Biologi (Malang: Penerbit Universitas Negeri 

Malang, 2005), h. 147. 
22

 Asep Kadorahan, Manajemen Laboratorium IPA (Jakarta: DEPAG, 2007), h. 1-2. 
23

Hartinawati,Op.Cit. h. 1.22. 
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merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-

hari.
24

 Pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam 

mengadministrasi alat dan bahan, perawatan, pengamanan, serta perencanaan 

untuk pengembangan secara efektif dan efesien. Sesuai dengan laboratorium 

sekolah, sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran, maka 

kedudukan laboratorium dalam organisasi sekolah berada di bawah koordinasi 

wakil kepala madrasah dengan penugasan dari kepala madrasah. Berikut salah satu 

contoh gambar 2.1 struktur organisasi laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Struktur Organisasi Laboratorium
25

 

4. Sarana Dan Prasarana Laboratorium 

Standar sarana dan prasaran Sekolah SMA atau MA ini dijelaskan dalam 

peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 yang terdiri dari 3 

pasal yang berbunyi : Standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar atau 

                                                         
24

 Ibid. h. 1.1. 
25

 Asep Kadorahan, Op.Cit. h. 2. 
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Madrasah Ibtidaiyah (SD atau MI), Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah 

Tsanawiyah (SMP atau MTs), dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah 

(SMA atau MA) mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana. Standar sarana 

dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
 26

 

Sebagai tempat pembelajaran, laboratorium pada umumnya mempunyai 

sarana dan prasarana yang terdiri atas : Ruang Laboratorium, Fasilitas 

Laboratorium, Alat-alat laboratorium dan Bahan-bahan laboratorium.
27

 Untuk 

lebih jelasnya akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Ruang Laboratorium 

Dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium maka dibutuhkan fasilitas 

ruangan diantaranya sebagai berikut :  

1) Ruang Administrasi atau Staff 

Ruang Administrasi atau staf berukuran sekitar 15- 20 m
2
, merupakan 

ruang kerja pembina praktikum dan laboran. Ruang ini dilengkapi meja kerja, 

kabinet, lemari buku, meja komputer, komputer, pesawat telphon atau interkom, 

dan papan tulis. Dokumen laboratorium dan buku-buku literatur ditempatkan di 

ruangan ini.
28

 

2) Ruang Persiapan 

                                                         
26

 Permendiknas  No. 24 Tahun 2007,”Sarana dan Prasarana” (On-Line) Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf. (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
27

 Asep Kadorahan, Op.Cit. h. 3. 
28

 Srihartati, Op.Cit. h. 32. 
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Ruang Persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan 

perawatan dan persiapan Alat-alat serta bahan. Jika ruangan laboratorium yang ada 

berukuran 100 m
2
, Maka untuk ruang persiapan diambil 20% sehingga ukurannya 

menjadi 20m
2
. Ruangan ini khusus digunakan oleh pengelola laboratorium untuk 

mempersiapkan peralatan, bahan kimia, ataupun menguji coba eksperimen yang 

akan dilaksanakan oleh peserta didik yang praktikum.
29

 

3) Ruang kegiatan Eksperimen 

Luas ruang praktek yang akan dipakai peserta didik untuk melaksanakan 

proses belajar mengajar lebih kurang 90 m
2
, tidak termasuk ruang persiapan dan 

ruang gedung. Kedua didinding melebar merupakan dinding yang penuh, pada 

dinding ini digantung papan tulis dan rak simpan. Papan tulis digantung pada 

dinding yang berdekatan dengan ruang persiapan, kedua dinding samping yang 

memanjang digunakan untuk penerangan dan ventilasi. Pada salah satu dinding 

tersebut dapat dipasang rak penyimpanan.
30

 Di laboratorium Biologi setiap meja 

dapat digunakan 2-4 praktikan, terbuat dari kayu keras, dilengkapi tempat 

menyimpan alat, dan dilapisi epoxy-resin yang tahan terhadap panas. Meja 

demonstrasi ada yang ditetapkan secara tepat di laboratorium bagian depan dan 

adapula yang dipindah-pindahkan karena dilengkapi roda. Karena meja 

demonstrasi harus kelihatan oleh banyak praktikan, maka meja tersebut harus 
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diberi podium setinggi 20-30 cm.
31

 Pada ruang eksperimen sering dilakukan 

kegiatan guna mendukung pembelajran Biologi sebagai berikut : 

a) Kegiatan praktikum 

Untuk melakukan kegatan di laboratorium perlu perencanaan yang 

sistematis agar dapat dicapai tujuan pembelajaran secara optimal. Kegiatan 

praktikum dapat dilaksanakan di dalam laboratorium atau di luar laboratorium 

(lapangan) tergantung kepentingan di dalam membahas konsep dan sub-

konsepnya. Langkah-langkah praktis dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium 

adalah  sebagai berikut :
 32

 

(1 ) Pada awal tahun pelajaran, guru sebaiknya menyusun program semester 

untuk kegiatan praktikum, yang tujuannya untuk mengidentifikasi 

kebutuhan alat atau bahan serta menyusun jadwal praktikum di 

laboratorium. 

(2 ) Setiap akan melaksanakan kegiatan laboratorium, guru sebaiknya mengisi 

format prmintaan peminjaman alat atau bahan kemudian diserahkan kepada 

penanggung jawab teknis laboratorium atau laboran. Hal ini bertujuan 

memudahkan laboran menyiapkan dan mengidentifikasi alat yang akan 

digunakan (baik atau rusak). 

(3 ) Di laboratorium guru tidak hanya memberikan bimbingan kepada peserta 

didik untuk melakukan eksperimen, tetapi guru dapat juga menyampaikan 

konsep atau sub konsep non eksperimen, yang menggunakan alat bantu, 

misalnya cara menggunkan mikroskop dll. 

(4 ) Kegiatan di lapangan juga dapat dilakukan yang merupakan laboratorium 

alam. Dalam melaksanakan kegiatan di laboratorium Alam ini adalah untuk 

menyampaikan atau menerapkan aplikasi-aplikasi dari materi IPA 

(Biologi) dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus sudah menyiapkan 

fasilitas, alat seadanya ataupun siap memberi pemahaman konsep tentang 

aplikasi dari materi.  

 

b) Kegiatan diskusi 
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Kegiatan diskusi dapat dilakukan secara kelompok atau kelas dan dapat 

dilaksanakan dengan bimbingan guru atau teman sebaya atau tanpa bimbingan 

guru. Diskusi digunakan untuk membahas : perencanaan dan persiapan kegiatan 

praktikum; serta hasil-hasil yang diperoleh dari praktikum (percobaan). Oleh sebab 

itu, kegiatan diskusi tidak memerlukan perangkat percobaan, tetapi lebih banyak 

menggunakan kemampuan kognitif dan keterampilan intelektual; sehingga 

susunan laboratorium harus memberikan kemudahan agar anggota diskusi dapat 

bertukar pandangan secara langsung.
33

 

c) Kegiatan demonstrasi atau peragaan 

Kegiatan demonstrasi merupakan peragaan praktikum yang dilaksanakan 

oleh guru atau murid dengan bimbingan atau tanpa bimbingan guru. Kegiatan 

demonstrasi bagian dari kegiatan praktikum dalam seakala kecil. Kegatan 

demonstrasi dilaksanakan karena : jumlah perangkat percobaannya sangat terbatas, 

alat-alatnya dan efek percobaannya berbahaya bagi peserta didik atau 

percobaannya sulit sekali apabila dilaksanakan oleh peserta didik.
34

 

 

 

4) Ruang penyimpangan lemari  

Ruang penyimpanan di laboratorium dapat juga disebut sebagai gudang 

laboratorium, adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat dan 

                                                         
33

 Abu hamid. Sistem Manajeman Laboratorium MIPA (Jogjakarta: FMIPA UNY, 2007), h.7. 
34

 Ibid. h. 8. 



 

 

 

31 
 

bahan yang sedang tidak digunakan.
35

 Penyimpanan merupakan bagian dari 

pemeliharaan alat disimpan agar alat itu aman, artinya alat itu tidak hilang atau 

rusak, di samping agar ruang tempat alat itu terletak kelihatan rapih. Di mana dan 

bagaimana alat itu disimpan sangat tergantung pada fasilitas yang ada di 

laboratorium. Laboratorium biasanya terdapat beberapa perabot yang dapat 

digunakan untuk menyimpan alat. Perabot-perabotan tersebut sebagai berikut :
 36

 

(a) Lemari 

Lemari ini biasanya disimpan dalam ruangan persiapan. Di dalam 

laboratorium biasanya tidak diletakan lemari, karena lemari ini akan memakan 

tempat yang menyebabkan laboratorium menjadi sempit. 

(b) Lemari gantung 

Lemari ini biasanya dipasang disepanjang dinding belakang ruang 

laboratorium.  

(c) Lemari di bawah meja dinding 

Untuk menambah tempat guna melakukan kegiatan peserta didik, pada 

kiri kanan dinding laboratorium dipasang meja dinding, yaitu meja yang melekat 

pada dinding. Di bawah meja dinding ini dipasang lemari yang nantinya dapat 

digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alat dan bahan. 

(d) Rak  

Rak biasanya diletakan di dalam ruang persiapan yang ukuranya sangat 

tergantung pada luas ruang persiapan yang ada. 

(e) Laci  

Laci ini biasanya terdapat pada meja demonstrasi (bila ada, pada meja 

dinding), dan pada lemari yang terdapat dalam ruangan persiapan. 

Untuk penyimpanan alat Biologi biasanya digunakan sistem berdasarkan 

atas kelompok bahasan dan berdasarkan atas pembuatan alat. Penyimpanan alat 

perlu dibedakan antara alat alat yang sering digunakan, alat yang boleh diambil 
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peserta didik, dan alat-alat yang mahal harganya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyimpan alat adalah sebagai berikut :
37

 

(1) Sebelum disimpan alat-alat harus dalam keadaan bersih dan kering. 

(2) Semua tempat penyimpanan alat diberi label nama alat yang ada 

didalamnya. 

(3) Alat-alat yang mahal harganya dan peka seperti Mikroskop, Osiloskop, 

Stop wach, Termometer dan lain-lain disimpan dalam lemari yang terkunci. 

Jika alat-alat itu cukup kecil disimpan dalam laci yang terkunci juga. 

(4) Alat-alat yang terbuat dari kaca disimpan ditemapat yang mudah diambil, 

misalnya di lemari, di bawah meja dinding, dan di lemari gantung agar 

penyimpanan tidak bertumpuk. 

(5) Alat, terutama yang terbuat dari logam, disimpan terpisah dari bahan kimia. 

(6) Mikroskop disimpan ditempat yang udaranya kering 

(7) Neraca disimpan pada meja atau lemari yang kokoh yang tidak mudah 

bergerak dan goyang agar kepekaannya dapat dijaga terus. 

(8) Alat berbentuk set, artinya alat itu terdiri atas komponen-komponen yang 

dapat dipisahkan, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak 

terpasang. 

Penyimpanan bahan praktek Biologi pada umumnya merupakan bahan 

kimia, berikut langkah penyimpanannya :
38

 

(1) Menyimpan bahan praktikum (bahan Kimia ) berdasarkan sifat fisiknya. 

(2) Menyimpan bahan Kimia berdasarkan sifat Kimianya, tingkat resiko 

bahayanya, kemudian barulah berdasarkan urutan alfabetis. 

(3) Menyimpan bahan Kimia pada tempat yang tidak terkena sinar matahari 

langsung. 

(4) Melebeli botol penyimpan bahan kimia dengan informasi yang jelas atau 

menyertakan Material Safety Date Sheet (MSDS). 

(5) Tidak menyimpan bahan Kimia ditempat yang sulit dijangkau atau 

meletakkan bahan Kimia lebih tinggi dari pada mata. 

 

5) Ruang Bengkel 
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Ruang bengkel paling sedikit melingkupi tiga jenis yaitu: bengkel 

Mekanik, bengkel Elektronik, dan bengkel Gelas. Bengkel ini berfungsi 

memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak atau memodifikasi bentuk khususnya 

untuk alat gelas. Biasanya bengkel digunakan bersama untuk laboratorium IPA 

(Fisika, Kimia, dan Biologi). Laboran mempunyai peran utama dalam menangani 

perbengkelan ini.
39

 berikut contoh perawatan beberapa peralatan laboratorium 

Biologi :
40

 

(1) Mikroskop 

Mikroskop mempunyai bagian Mekanik dan Optik. Bagian mekanik 

harus selalu diminyaki dan bagian Optik harus selalu kering dan bebas debu. 

Perawatan yang rutin dapat memperpanjang masa pakai dan menjaga 

kualitasnya. 

 

(2) Fotometer 

Masalah yang sering ditemui pada alat ini adalaah cepat ausnya pipa 

karet penghubung dan karet tersebut mudah lengket. Upaya yang dapat di 

lakukan adalah melepaskan pipa karet penghubung apabila tidak digunakan. 

(3) Respirometer 

Karena dalam praktik menggunakan pewarna (eosin), hendaknya 

setelah digunakan segera bagian dalam pipa dibersihkan dengan air mengalir 

dalam keran. Setelah bersih keringkan menggunakan pompa sepeda.  

 

Setiap peralatan difungsikan berdasarkan kegunaanya dalam membantu 

praktikum, sehingga tidak semua peralatan dapat dirawat dengan cara yang sama. 

Menurut permendiknas no.26 tahun 2008 tentang tenaga laboratorium terdiri dari 
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kepala laboratorium sekolah, teknisi laboratorium sekolah dan pengelola 

laboratorium sekolah 
41

 

b. Perlengkapan laboratorium 

Perlengkapan laboratorium yang harus ada sebagai berikut :
 42

 

1) Bangunan atau gedung laboratorium 

Perencangan gedung atau ruang laboratorium Biologi SMA atau MA , 

hendaknya memperhatikan pengembangan dan kemajuan metodologi 

pengajaran yang sedang berkembang.
43

 Dalam pengelolaan laboratorium 

Biologi ada beberapa komponen yang perlu direncanakan antara lain: 

a) Tata letak laboratorium 

Mengenai letak masing-masing laboratorium seperti laboratorium 

Biologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah; yang 

penting lokasi laboratorium dapat terhubung langsung dengan kelas, guru, 

pimpinan sekolah dan mudah untuk diaksesnya.
44

 

b) Bentuk dan desain laboratorium Biologi 

Bentuk ruang laboratorium peserta didik sebaiknya bujur sangkar. 

Bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara guru dan peserta didik dapat 
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lebih dekat sehingga memudahkan kontak guru dan peserta didik.
45

 Ketentuan 

ruang laboratorium Biologi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 

24 tahun 2007 yaitu rasio minimum ruang laboratorium Biologi 2,4 m
2
 

perpeserta didik, untuk rombongan belajar kurang dari 20 orang, luas minimum 

ruang laboratorium 48 m
2 

termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 

m
2
. Lebar minimum ruang laboratorium Biologi 5 m

2
.
46

 Menurut Koesmadji, 

sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100m
2
 dapat digunakan oleh 

sekitar 40 Peserta didik, dengan rasio setiap peserta didik menggunakan tempat 

seluas 2,5 m
2
 dari keseluruhan luas laboratorium.

47
 Berikut contoh gambar 2.2 

desain laboratorium Biologi : 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Desain Laboratorium Biologi
48
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Ketrangan nomor : 1. Rumehood; 2. Lemari zat kimia; 3. Lemari bahan 

segar; 4. Lemari mikroskop dan alat optik; 5. Lemari alat-alat dari kaca; 6. 

Perlengkapan P3K; 7. Meja demonstrasi; 8. Meja kerja; 9. Lemari asam; 10. Meja 

alat dan bahan; 11. Tempat limbah cair; dan 12. Tempat limbah biologis. 

Apabila kita lihat desain laboratorium menurut Koesmadji dan desain 

laboratorium menurut Permendiknas, persamaan dari keduanya adalah rasio setiap 

peserta didik dalam menggunakan tempat di laboratorium ± sekitar 2,5 m
2
. Untuk 

kegiatan praktikum peserta didik membutuhkan ruang gerak sekitar 2 m
2
. Jadi jika 

satu kelas ada 40 peserta didik, berarti butuh ruang gerak seluas 40 x 2 m
2
 = 80 m

2
 

atau dengan ruang yang berukuran: panjang x lebar = 10 m x 8 m. Minimal 

dibutuhkan 20 meja praktikum dan 40 kursi praktikum, serta satu meja guru dan 

dua kursi guru. Tata letak kursi dan meja praktikum disesuaikan dengan kebutuhan 

serta letak meja dan kursi guru pada tempat yang strategis, yang dapat digunakan 

untuk membantu kegiatan dan mengevaluasi kegiatan peserta didik.
49

 

2) Perabot atau Mebeler 

Perabot atau mebeler terdiri atas : meja peserta didik, meja laboran, meja 

penangggung jawab teknis, lemari peralatan, lemari perkakas, lemari buku 

referensi atau pustaka, dan papan tulis. Pada tabel 2 berikut merupakan jenis 

perabot dan mebeler yang minimal idealnya ada di laboratorium Biologi , hal ini 

mengacu pada peraturan mentri tentang sarana dan prasarana sekolah khususnya 

laboratorium : 
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Tabel 2 

Perabot dan Mebeler Laboratorium Biologi SMA atau MA. 

 

No 
Jenis   Rasio  Deskripsi  

Perabot      

1 Kursi 

1 buah / peserta 

didik, ditambah 

1 buah / Guru 

Kuat, stabil, dan mudah  

dipindahkan. 

2 Meja kerja 
1 buah / 7  

peserta didik 

Kuat dan stabil. 

Permukaan kedap air dan 

mudah dibersihkan. Ukuran 

memadai untuk menampung 

kegiatan peserta didik secara 

berkelompok maksimum 7 

orang. 

3 Meja demonstrasi 1 buah / lab 

Kuat dan stabil. 

Permukaan kedap air dan 

mudah dibersihkan. Luas 

memungkinkan untuk 

melakukan demonstrasi dan 

menampung peralatan dan 

bahan yang diperlukan. Tinggi 

memungkinkan seluruh peserta 

didik dapat mengamati 

percobaan yang 

didemonstrasikan. 

4 Meja persiapan 1 buah / lab 

Kuat dan stabil. 

Ukuran memadai untuk  

menyiapkan materi percobaan. 
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5 Lemari alat 1 buah / lab 

Ukuran memadai untuk  
menampung semua alat. 

Tertutup dan dapat dikunci. 

No 
Jenis Rasio Deskripsi 

Perabot      

6 Lemari bahan 1 buah / lab 

Ukuran memadai untuk  
menampung semua bahan. 
Tidak mudah berkarat. 

Tertutup dan dapat dikunci. 

7 Bak cuci 

1 buah / 2  
kelompok, 
ditambah 1  
buah diruang  
persiapan. 

Tersedia air bersih dalam 

jumlah  

memadai. 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas no 24 tahun 2007 

 

3) Pintu Laboratorium  

Pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda dengan daun pintu terbuka 

keluar, dan ruangan yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan dan 

ruang Guru serta dapat teramati dari kedua ruangan itu.  

4) Ventilasi Udara 

Ventilasi udara yang cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak 

tertutup rapat, atau mungkin kipas angin.
50

 

5) Instalasi listrik 
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Instalasi listrik atau jaringan listrik hendaknya memperhatikan segi 

kemudahan saat melakukan percobaan-percobaan yang menggunakan arus listrik. 

Dalam satu percobaan kadang-kadang diperlukan beberapa stop kontak untuk 

menghubungkan peralatan ke sumber listrik. Peralatan yang menggunakan listrik 

diantaranya: catu daya, adaptor, pengeras suara, dan penyala lampu. Untuk itu 

instalasi listrik perlu disarankan dibuat khusus dan berada dalam area meja 

praktikan atau tergantung di atas langit-langit ruangan.
51

 

6) Instalasi Air 

Ketersedian instalasi air pada laboratorium sangat penting disamping untuk 

percobaan, juga air berguna untuk pencucian peralatan laboratorium. Bak cuci 

hendaknya sedekat mungkin dengan para praktikan dan berada di samping kanan 

atau samping kiri laboratorium.
52

 

7) Instalasi Gas 

Instalasi gas di laboratorium untuk percobaan-percobaan yang 

menggunakan kompor atau pemanas bunsen seperti untuk memanaskan air dan 

sebagainya. Instalasi gas di laboratorium dapat dibuat dengan menggunakan 

tabung gas LPG dan penyaluran gas kompor atau pemanas melalui pipa instalasi 

gas yang dapat di pasang pada dinding atau lantai ke kompor atau pemanas. 

Dengan adanya instalasi gas ini, harus diperhatikan instalasi udara yang cukup 

ditemapat yang tepat untuk membuang kebocoran gas yang mungkin terjadi. Harus 
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diingat bahwa kalau menggunakan gas LPG maka gas lebih berat dari udara 

sehingga lubang pembuanagan kebocoran gas itu harus dibagian bawah dinding 

atau cukup rendah.
53

 

8) Sistem Pembuangan Limbah   

Limbah di laboratorium ada yang padat, cair dan ada limbah gas. Dengan 

demikian, penanganan limbah laboratorium harus sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, 

instalasi limbah harus diperhatikan dalam perencanaan dan pembuatan 

laboratorium di Sekolah. Penanganan limbah yang tidak benar  diantaranya adalah 

sebagai berikut : pelepasan limbah tanpa pengelolaan terlebih dahulu, penimbunan 

limbah melewati waktu yang ditentukan, kolam lumpur tanpa pengendalian, 

pembakaran limbah untuk bahan bakar maupun untuk tujuan memusnahkan tanpa 

adanya pengendalian polusi udara, dan penimbunan drum-drum yang berkarat .
54

 

9) Perlengkapan Penunjang  

Perlengkapapan penunjang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

kegiatan laboratorium Biologi (Praktikum). Perlengngkapan penunjang juga telah 

diatur dalam standar minimal laboratorium Biologi. Pada tabel 3 berikut 

merupakan peralatan penunjang yang minimal idealnya ada di laboratorium 

Biologi. 

Tabel 3 

Peralatan Penunjang Laboratorium Biologi SMA Atau MA. 
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No 
Jenis  Rasio  Deskripsi  

Perlengkapan Lain    

1 Soket listrik 9 Buah / lab 

1.soket di tiap meja 
peserta didik, 

1.soket di meja demo, 

2 soket di ruang 

persiapan. 

No 
Jenis Rasio Deskripsi 

Perabot      

2 Alat pemadam kebakaran 1 buah / lab Mudah dioperasikan. 

3 Peralatan P3K 1 buah / lab 

Terdiri dari kotak P3K 

dan isinya tidak 

kadaluarsa termasuk 

obat P3K untuk luka 

bakar dan luka terbuka. 

4 Tempat sampah 1 buah / lab  

5 Jam dinding 1 buah / lab  

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

 

10 Alat dan Bahan Laboratorium 

Peralatan dan bahan laboratorium Biologi terdiri atas keseluruhan 

kebutuhan percobaan berdasarkan setandar minimal seperti pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4 

Alat Dan Bahan Laboratorium Biologi SMA atau MA 

 

No 
Jenis Rasio Deskripsi 

Peralatan Pendidikan   

 Alat peraga :   

1 Model kerangka manusia 1 buah / lab Tinggi minimum 150 cm. 
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2 Model tubuh manusia 1 buah / lab 

Tinggi minimum 150 cm. 

Organ tubuh terlihat dan 

dapat dilepaskan dari model. 

Dapat diamati dengan 

mudah oleh seluruh peserta 

didik. 

3 Preparat mitosis 6 buah / lab  

4 Preparat meiosis 6 buah / lab  

No 

Jenis Rasio Deskripsi 

Peralatan Pendidikan     

Alat peraga :   

5 Preparat anatomi tumbuhan 6 set / lab 

Berupa irisan melintang akar, 

batang, daun, dikotil, dan 

monokotil. 

6 Preparat anatomi hewan 6 set / lab 

Berupa irisan otot rangka, 

otot jantung, otot polos,  

tulang keras, tulang rawan, 

ginjal, testis, ovarium, hepar, 

dan syaraf. 

7 Gambar kromosom 1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

8 Gambar DNA 1 set / lab 
Isi gambar jelas terbaca dan 
berwarna, ukuran minimum 
A1. 

9 Gambar RNA 1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

10 Gambar pewarisan Mendel 1 buah / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 
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11 

Gambar contoh-contoh 

tumbuhan dari berbagai 

divisi 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

12 
Gambar contoh-contoh 

hewan dari berbagai  filum 
1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

No 
Jenis Rasio Deskripsi 

Alat peraga :   

13 
Gambar / model sistem 

pencernaan manusia 
1 buah / lab  

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1.  

Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang.  

14 
Gambar / model sistem  

pernapasan manusia 
1 buah / lab 

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1. 
Jika berupa model, maka 
dapat dibongkar pasang. 

15 
Gambar / model sistem  

peredaran darah manusia 
1 buah / lab 

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1. 

Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

16 
Gambar / model sistem  

pengeluaran manusia 
1 buah / lab 

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1. 

Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 
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17 
Gambar / model sistem  

reproduksi manusia 
1 buah / lab 

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1. 

Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

18 
Gambar / model sistem  

syaraf manusia 
1 buah / lab 

Jika berupa gambar, maka 
isinya jelas terbaca dan 
berwarna dengan ukuran 
minimum A1. 

Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

No 
Jenis Rasio Deskripsi 

Alat peraga :   

19 

Gambar sistem  

pencernaan burung, reptil, 

ampibi, ikan, dan cacing 

tanah 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

20 

Gambar sistem  

pernapasan burung, reptil, 

ampibi, ikan, dan cacing 

tanah 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

21 

Gambar sistem peredaran 

darah burung, reptil, 

ampibi, ikan, dan cacing 

tanah 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

22 

Gambar sistem pengeluaran 

burung, reptil, ampibi, 

ikan, dan cacing tanah 

1 set / lab 

 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 
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23 

Gambar sistem reproduksi 

burung, reptil, ampibi, 

ikan, dan cacing tanah. 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

24 

Gambar sistem syaraf 

burung, reptil, ampibi, 

ikan, dan cacing tanah. 

1 set / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 

berwarna, ukuran minimum 

A1. 

25 Gambar pohon evolusi 1 buah / lab 

Isi gambar jelas terbaca dan 
berwarna, ukuran minimum 
A1. 

 

No 

Jenis Rasio Deskripsi 

Alat dan Bahan 

Percobaan:  

    

26 Mikroskop monokuler 6 buah / lab 

Lensa obyektif 10 x, 40 x, 
dan 100 x. 
Lensa okuler 5 x dan 10 x. 
Kondensor berupa cermin 
datar dan cermin cekung, 
diafragma iris, konstruksi 
logam kuat dan kekar, meja 
horizontal, pengatur fokus 
kasar dan halus, tersimpan 
dalam peti kayu yang 

dilengkapi silica gel dan 

petunjuk pemakaiannya. 

27 
Mikroskop stereo  

binokuler 
6 buah / lab 

Perbesaran 20 x. 

Jarak kerja dapat distel 

antara okuler dan bidang 

pandang, alas stabil dari 

logam cor, ada pengatur 

fokus dan skrup penjepit, 

ada tutup penahan debu. 
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28 

Perangkat pemeliharan  

Mikroskop (kertas  

pembersih lensa, sikat 

halus, kunci Allen, alat 

semprot, obeng halus, lup 

tukang arloji, tang untuk 

melipat) 

2 set / lab Kualitas baik. 

29 Gelas Benda 
6 pak / lab 

(isi 72) 

Kaca jernih. 

Ukuran 76,2 mm x 25,4 mm 

x 1 mm. 

30 Gelas penutup 
6 pak / lab 

(isi 50) 

Kaca jernih. 

Ukuran 22 mm x 22 mm x  

0.16 mm. 

No 

Jenis Rasio Deskripsi 

Alat dan Bahan  

Percobaan: 
  

31 Gelas arloji 
2 pak / lab 

(isi 10) 

Bahan kaca. 

Diameter 80 mm. 

32 Cawan Petri 
2 pak / lab 

(isi 10) 

Bahan kaca, ada penutup. 

Diameter 100 mm. 

33 Gelas Beaker 

Masing-

masing 10 

buah / lab 

Borosilikat, rendah, berbibir. 

Volume: 50 ml, 100 ml, 250 

ml, 600 ml, dan 1000 ml. 

34 Corong 

Masing-

masing 10 

buah / lab 

Borosilikat, datar. 

Diameter: 75 mm dan 100 

mm. 

35 Pipet ukur 6 buah / lab 
Kaca, lurus, skala permanen. 

Volume 10 ml. 

36 
Tabung reaksi 

 

6 kotak / lab 

(isi 10) 

Kaca borosilikat, bibir lipat. 

Tinggi 100 mm. 

Diameter 12 mm. 

37 
Sikat tabung reaksi 

 
10 buah / lab 

Kepala berbulu keras, 
pegangan kawat. 

Diameter 22-26 mm. 

38 Penjepit tabung reaksi 10 buah / lab 
Kayu dengan pegas untuk 

tabung reaksi. 
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39 
Erlenmeyer 

 

Masing-

masing 10  

Buah / lab 

Kaca borosilikat, bibir luang. 

Volume: 50 ml, 100 ml, 

250 ml, 600 ml, dan 1000 

ml. 

40 Kotak preparat 

6 buah / 

lab (isi 

100) 

Kayu/plastik. 

41 
Lumpang dan alu 

 
6 buah / lab 

Porselen, permukaan rata dan 
licin. 

Diameter 80 mm. 

42 Gelas ukur 

Masing-

masing 6 

buah/lab 

Kaca borosilikat. 

Volume: 100 ml dan 10 ml. 

43 Stop watch 6 buah / lab Ketelitian 0,2 detik 

No 

Jenis Rasio Deskripsi 

Alat dan Bahan  

Percobaan: 
  

44 Kaki tiga 6 buah / lab 

Besi, panjang batang sekitar  
12 cm. 

Diameter cincin sekitar 62 

cm. 

45 
Perangkat batang statif 

(panjang dan pendek) 
6 set / lab 

Baja tahan karat, dasar statif 
bahan ABS, balok penunjang 
logam, kaki standar. 

Diameter 10 mm. 

46 Klem universal 10 buah / lab 

Aluminium dan baja anti 
karat, bagian dalam 
pemegang dilapisi karet. 

Panjang sekitar 12 cm. 

47 Bosshead (penjepit) 10 buah / lab 

Aluminium, arah lubang 
penggenggam vertikal dan 
horizontal. 

Panjang sekitar 80 mm. 

48 Pembakar spiritus 6 buah / lab 
Kaca, dengan sumbu dan 

tutup. Volume 100 ml. 

49 Kasa 6 buah / lab 
Baja anti karat, tanpa asbes. 

Ukuran 140 mm x 140 mm. 
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50 Aquarium 1 buah / lab 

Plastik transparan, dilengkapi 
alas dan penutup. 

Ukuran 30 cm x 20 cm x 20 

cm. 

51 Neraca 1 buah / lab 

Kapasitas 311 gram, 
piringan tunggal, 

4 lengan dengan beban yang 

dapat digeser, ada 

skrup penyetel 

keseimbangan. 

Ketelitian 10 mg, 

52 Sumbat karet 1 lubang 

Masing-

masing 6 

buah / lab 

Diameter: 8 mm, 9 mm, 

10 mm, 11 mm, 13 mm, 

15 mm, 17 mm, 19 mm,  

21 mm, dan 23 mm. 

No 

Jenis Rasio Deskripsi 

Alat dan Bahan  

Percobaan: 
  

53 Sumbat karet 2 lubang 

Masing-

masing 10  

buah / lab 

Diameter 15 mm, 17 mm, 19 

mm, 21 mm, dan 23 mm. 

54 Termometer 

Masing-

masing 10 

buah / lab 

Batas ukur 0-50 °C dan -10-

110 °C. 

55 Potometer 6 buah / lab Dari kaca. 

56 Respirometer 6 buah / lab Kualitas baik. 

57 Perangkat bedah hewan 6 set / lab 

Scalpel, gunting lurus 
115 mm, gunting 
bengkok 115 mm, 

jarum pentul, pinset 

125 mm, loupe 

bertangkai dengan 

diameter 58 mm. 
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58 Termometer suhu tanah 6 buah / lab 

Tabung aluminium dengan 
ujung runcing membungkus 
termometer raksa. 

Batas ukur -5-65 °C. 

59 Higrometer putar 2 buah / lab 
Dilengkapi tabel konversi. 

Skala 0-50 °C. 

60 Kuadrat 6 buah / lab 

Besi atau aluminium, 
dengan skrup kupu-kupu, 
dengan jala berjarak 10 cm. 

Ukuran 50 cm x 50 cm. 

61 Manual percobaan 
6 buah /  

percobaan 
 

No Jenis Rasio Deskripsi 

 Media Pendidikan   

62 Papan tulis 1 buah / lab 

Ukuran minimum 90 
cm x 200 cm. 
Ditempatkan pada 
posisi yang 
memungkinkan seluruh 
peserta didik 
melihatnya dengan 
jelas. 

 
Bahan Habis Pakai  

(Kebutuhan per tahun)  

    

63 Asam sulfat 500 ml / lab Larutan pekat 95 – 98%. 

64 HCL 500cc / lab 36%. 

65 Acetokarmin 10 gram / lab Serbuk. 

66 Eosin 25 gram/lab Padat (kristal). 

67 Etanol 2500 ml/lab 95 %. 

68 Glukosa 500 gram/lab Padat (kristal). 

69 Indikator universal 4 rol/lab pH 1 – 11. 

70 Iodium 500 gram/lab Padat (kristal). 
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71 KOH 500 gram/lab Padat (kristal). 

72 Mn SO4 500 gram/lab Padat (serbuk). 

73 NaOH 500 gram/lab Padat (kristal). 

74 Vaseline 500 gram/lab Pasta. 

75 Kertas saring 6 pak/lab 
Kualitas Sekolah no 1. 

Diameter 90 mm. 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

 

5. Administrasi Laboratorium 

Pengadministrasian merupakan suatu proses pendokumentasian seluruh 

sarana dan prasarana serta aktivitas Laboratorium. Dalam Kaitanya dengan 

pengadaan alat dan bahan serta bertujuan sebagai berikut : mencegah kehilangan 

dan penyalahgunaan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan proses 

pekerjaan dan hasilnya, meningkatkan kualitas kerja, mencegah pemakaian 

berlebihan dan meningkatkan kerja sama. 
55

 Laboratorium di Sekolah memiliki 

beberapa karakteristik yang berbeda, namun dari sudut pengadministrasian 

memiliki pola dan aspek yang serupa. Allah SWT telah menjelaskan dalam 

Alqur’an tentang pengadministrasian guna mempermudah dan memperjelas suatu 

kejadian. 

َٰٓأََُّهَا ٍََّٱََََّٰ ًَّفَََّّن ِرَ ًّّٗ َس َّأََجٖمَّيُّ َٰٓ ًَٰ َ َّإِن ٍٍ َأ َّتَِد َّإَِذاَّتََداََُتُى اْ تُثُىُِ َّٱَءاَيُُىَٰٓ ََّّكأ َُُكىأ ُأ تُةَّت  َُكأ َونأ

َّتَِّ
ِل َّٱَكاتُِةۢ َعدأ ََّّنأ ُّ ًَ اََّعه  ًَ تَُةََّك َبََّكاتٌِةَّأٌََََّكأ ُ َّٱَوََّلَََّأأ هِِمََّّّلل  ًأ ُُ ََّونأ تُةأ َُكأ َّن ِرٌٱفَهأ

َِّّ ُأ َحقَُّّٱَعهَ َُت ِقََّّنأ ََّٱَونأ ََُّّّلل  ُأََّّۥَزتّ  ََُّّش ُأ َِّي َخسأ َّ َّ ََّّٗوََّلَََّثأ  ٢٨٢ََّّ...,ا 
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah 

telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan 

                                                         
55

 Ibid. h. 6. 
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hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi 

sedikitpun dari padanya...,(Qs Al-Baqoroh 2: 282)
56

 

 

Untuk keperluan administrasi diperlukan beberapa format seperti pada 

tabel 2.4 berikut :
57

 

Tabel 5 

Format Penanda atau Lebel Alat dan Bahan 

 

No Format Keterangan 

1 A Data Ruangan Laboratorium 

2 B1 Kartu Barang 

No Format Keterangan 

3 B2 Daftar Barang 

4 B3 Daftar Penerimaan atau pengeluaran Barang 

5 B4 Daftar Usulan atau permintaan Barang 

6 C1 Kartu Alat 

7 C2 Daftar Alat 

8 C3 Daftar Penerimaan atau pengeluaran Alat 

9 C4 Daftar Usulan atau permintaan Alat 

10 D1 Kartu Zat 

11 D2 Daftar Zat 

12 D3 Daftar Penerimaan atau pengeluaran Zat 

13 D4 Daftar Usulan atau permintaan Zat 

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadorahan 

 

                                                         
56 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : 

CV.Diponegoro , 2010), h. 282. 
57

 Asep Kadorahan,Op.Cit. h. 6. 
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Pengadministrasian di lapangan seringkali dilakukan secara manual, namun 

akan lebih mudah apabila menggunakan bantuan komputer. Berikut contoh 

pembagian pengadministrasian laboratorium :
58

 

1) Pengadministrasian ruang laboratorium 

Setiap laboratorium harus memiliki denah yang menggambarkan keadaan 

ruangan yang ada, instalasi listrik, instalasi Air, instalasi Gas dan ruangan lainya 

harus tercatat namanya, ukuran dan kapasitas dalam Format A. 

2) Pengadministrasian Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusu Laboratorium 

Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan 

pelengkap laboratorium. Sedangkan, fasilitas khusus laboratorium adalah barang-

barang yang harus ada dalam laboratorium yang harus tercatat menggunakan 

Format B1 sampai B4. Pengadministrasian fasilitas laboratorium mengadaptasi 

dari peraturan mentri pendidikan nasional No. 24 Tahun 2007 tentang 

laboratorium Biologi. 

3) Pengadministrasian Alat dan Zat. 

Alat yang di maksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk 

pelaksanaan praktikum. Berikut contoh pengelompokan alat-alat laboratorium: 

Alat gelas seperti gelas ukur dan tabung reaksi, Alat listrik seperti Amperemeter 

dan Power supply, Alat logam seperti kaki tiga dan statif, dan instrumen seperti 

pH meter dan stetoscop. Kemudian, harus di catat dengan Format CI sampai C4. 

Untuk pengadministrasian zat (Chemicels) menggunakan Format DI Sampai D4. 

 

4) Pengadministrasian keuangan 

Laboratrium IPA sebagai penyelenggara kegiatan praktikum tentunya 

memerlukan biaya operasional untuk mendukung tugas tersebut. Berapa alokasi 

dana sekolah yang diperuntukkan untuk operasional laboratorium IPA, untuk 

pengembangan dsb. Beberapa sumber keuangan untuk kegiatan operasional dan 

pengembangan laboratorium tingkat IPA antara lain sebagai berikut:
59

 

                                                         
58

 Asep Kadorahan,Loc.Cit 
59 Kemendikbud. “Panduan Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium” (On-Line) tersedia 

di : https://www.slideshare.net/tejosusiratmoko/panduan-pengelolaan-lab-dan-penilaian-teknisi-serta-

laboran (27 Februari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

https://www.slideshare.net/tejosusiratmoko/panduan-pengelolaan-lab-dan-penilaian-teknisi-serta-laboran%20(27
https://www.slideshare.net/tejosusiratmoko/panduan-pengelolaan-lab-dan-penilaian-teknisi-serta-laboran%20(27
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a) Alokasi dana dari berbagai sumber penerimaan resmi dari Daftar Isian 

Kegiatan (DIK), Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS), Daftar Isian 

Pembangunan (DIP), Komite sekolah, hasil kerjasama dsb) perlu dijalankan 

secara jelas dan transparan. 

b) Untuk menjamin akuntabilitas pengadaan barang di sekolah perlu ada panitia 

pembelian, penerimaan, dan pemeriksa yang telah melibatkan unsur guru dan 

laboran 

 

6. Keamanan Kerja Dan Tata Tertib Laboratorium 

a) Keamanan Kerja di laboratorium 

Keamanan adalah faktor yang seharusnya menjadi perhatian yang paling 

besar dalam kegiatan laboratorium, tetapi umumnya yang selama ini terjadi adalah 

justru terabaikan. Kita belum terbiasa memperhatikan keamanan kerja. Syarat 

keamanan di laboratorium bertujuan untuk melindungi baik yang bekerja di 

laboratorium itu sendiri, maupun untuk keamanan sekitar atau lingkungan.
60

  

Kecelakaan di laboratorium dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman mengenai bahan Kimia, proses-proses dan perlengkapan atau 

peralatan yang tidak jelas serta kurangnya bimbingan terhadap peserta didik yang 

bekerja di laboratorium. Selain itu tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan 

pelindung untuk kegiatan, tidak mengikuti petunjuk atau aturan yang seharusnya 

ditaati, tidak menggunakan peralatan pelindung atau menggunakan peralatan atau 

bahan tidak sesuai dan tidak berhati-hati dalam kegiatan dapat pula menjadi 

sumber kecelakaan. 

Pada laboratorium di Sekolah guru sebagai pengelola maupun sebagai guru 

mata pelajaran Biologi bertanggung jawab atas keselamatan kerja peserta didik di 

                                                         
60

 Ibid. h. 8. 
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laboratorium. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya 

preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Upaya-upaya 

preventif tersebut diantaranya dapat dengan menyediakan : 

1) Alat pemadam api 

2) Alat untuk menghindari kebocoran gas 

3) Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan.
61

 

Berdasarkan sifat-sifat bahan Kimianya, yang mana sifat bahan Kimia 

tersebut adalah sebagai berikut :  

 

(1) Bahan mudah terbakar  

 

 

 

 

Gambar 3 

Simbol Mudah Terbakar.
62

 

Bahan mudah terbakar dapat berwujud gas, cairan yang mudah 

menguap, atau bahan padat atau berbentuk debu yang dapat meledak 

(terbakar) jika tercampur atau terdispersi dengan udara.
63

 Syarat 

penyimpanan untuk bahan yang mudah terbakar antara lain, temperatur 

                                                         
61

 Parmin, dkk, Op.Cit. h. 22. 
62

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
63

 Koesmadji, W,Op.Cit. h. 24. 
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dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api atau panas terutama 

loncatan api dan bara rokok, dan tersedia alat pemadam kebakaran.
64

 

(2) Bahan mudah meledak 

 

 

 

 

Gambar 4 

Simbol Mudah Meledak.
 65 

Bahan kimia yang mudah meledak merupakan suatu zat cair, padat 

atau campuran keduanya yang karena terjadi reaksi kimia dapat 

menghasilkan gas yang dapat meledak jika ada sumber Api.
66

 

(3) Bahan korosif  

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Simbol Korosif.
67

 

Zat-zat korosif atau kaustik ialah zat-zat yang merusak zat yang 

                                                         
64

 Budimarwanti, “Pengelolaan Alat  dan Bahan di Laboratorium Kimia” (On-line), di cari di 

: http://staf.uny .ac.id/ sites/default/files/tmp/Pengelolaan_Alat_dan_Bahan_ di_Laboratorium _ kimia. 

pdf. (10 Januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
65

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
66

 Nuryani, R, Op.Cit. h. 143. 
67

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
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dikenainya.
68

 

(4) Bahan beracun 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Simbol Beracun.
69

 
 

Bahan kimia beracun dapat menyebabkan bahaya terhadap 

kesehatan dan dapat menimbulkan kematian apabila terhirup atau kontak 

langsung dengan kulit.
70

 

(5) Bahan oksidator  

 

 

 

 

 

Gambar 7 

Simbol Oksidator.
71

 

 

Bahan oksidator dapat menghasilkan oksigen sehingga dapat 

                                                         
68

 Nyoman Kertiasa, Op.Cit. h. 65. 
69

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
70

 Nuryani, R, Op.Cit. h. 142. 
71

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
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menyebabkan kebakaran terhadap bahan-bahan lainnya.
72

 

(6) Bahan radioaktif  

 

 

 

 

Gambar 8 

Simbol Radioaktif.
73

 

 

Dampak radiasi tergantung kepada lamanya waktu radiasi dan 

intensitas dosis yang digunakan akibatnya radiasi tersebut dapat merusak 

sel hidup. Dampak radiasi bersifat permanen.
74

 

b) Kendala-kendala dalam pengelolaan laboratorium Biologi 

Selama ini pengelolaan laboratorium sekolah belum dapat dilakukan 

sebagaimana mestinya. Bahkan terkesan ruang laboratorium yang dibangun 

tidak berfungsi. Tidak sedikit ruangan yang dibangun bagi kegiatan 

laboratorium sekolah ada yang berubah fungsi. Banyak faktor-faktor yang 

menyebabkan bergesernya laboratorium sebagai tempat untuk mengamati, 

menemukan, dan memecahkan suatu masalah menjadi ruang kelas atau gudang, 

antara lain : 
75

 

                                                         
72

 Nuryani, R,Op Cit. h. 143. 
73

 Sri Hartati, Op.Cit. h. 44. 
74

 Koesmadji, W, dkk. Op.Cit. h. 28. 
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 Eni supriati dan yuniarti, wawancara dengan penulis, MAN 2 dan MAN 1 BDL, pada 

tanggal 5 dan 7 januari 2017 
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1) Kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah 

(laboran) bahkan dibeberapa sekolah tidak ada laboran. Guru 

bersangkutan diharuskan merangkap tugas mengelola laratorium dan 

hasilnya menjadi kurang optimal. 

2) Kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi laboratorium 

sekolah serta implikasinya bagi pengembangan dan perbaikan sistem 

pembelajaran Biologi. Ironisnya keberadaan laboratorium Sekolah 

dianggap membebani sehingga jarang dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya.  

3) Bagi beberapa guru beban jam pelajaran menjadikan praktikum 

diaggap akan menghabiskan waktu . Akhirnya milih menunda, 

mengganti di jam lain atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. 

4) Tidak dilakukannya preparasi peralatan dengan alasan tidak adanya 

teknisi laboratorium, sehingga hanya tergletak atau bahkan berserakan 

memenuhi gudang laboratorium. 

 

c) Tata tertib kerja laboratorium 

Setiap orang yang bekerja di laboratorium harus memiliki disiplin 

untuk menjaga keamanan dan keselamatan di dalam laboratorium. Suasana 

laboratorium dalam keadaan disiplin yang baik dapat diciptakan bila ada tata 

tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium hendaknya memberi keleluasaan 

kepada peserta didik untuk bekerja dengan rasa tangung jawab. Guru harus 

mengusahakan agar setiap peserta didik melakukan kegiatan laboratorium 

dengan rasa ikut memelihara, bertanggung jawab, maupun ikut memelihara 

atas keamanan keselamatan serta kelancaran kerja di laboratorium. Berikut 

contoh tata tertib laboratorium :
 76

 

1) Peserta didik tidak boleh masuk di dalam laboratorium tanpa seizin 

guru atau pengelola laboratorium. 

2) Alat-alat dan bahan tidak boleh dibawa ke luar laboratorium tenpa 

seizin guru atau pengelola laboratorium. 
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3) Alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum, 

janan bekerja menurut kehendak sendiri. 

4) Jika ada alat yang rusak atau pecah hendaknya segera dilaporkan 

kepada guru sehingga cepat diganti. 

5) Bila ada kecelakaan seperti luka, kebakaran atau tertelan bahan Kimia 

secepatnya dilaporkan pada guru atau diobatai sesuai dengan petunjuk 

yang telah diberikan dengan menggunakan kotak P3K. 

6) Etiket (lebel) bahan yang hilang atau rusak harus segera dilaporkan 

kepada guru sehingga cepat diganti. 

7) Botol yang besar dan berisi bahan Kimia, jangan diangkat dengan 

memegang lehernya, karena botol dapat pecah. 

8) Botol-botol bahan kimia setelah dipakai segera ditutup, apabila 

menggunakan bahan mudah menuap seperti Asam Sulfat (H2SO4), 

Asam Klorida (HCL), Etil Ether. 

9) Bahan yan digunakan hendaknya seminimal mungkin, tetapi dengan 

hasil yang lebih baik dari pada menggunakan bahan yang lebih 

banyak. 

10) Jika ada bahan kimia yang masuk ke dalam mulut tanpa sengaja segera 

dikeluarkan, kemudian berkumur dengan banyak air. 

11) Jangan mencicipi sesuatu jika tidak disuruh oleh Guru. 

12) Bila tangan atau kulit ataupun baju terkena asam (alkali), cepat dicuci 

dengan air yang banyak. 

13) Setelah selesai percobaan, alat-alat atau bahan harus segera 

dikembalikan ke temapat semula dalam keadaan bersih dan kering. 

14) Buanglah sampai pada temapat yang telah disediakan dan jangan ke 

dalam bak cuci. 

15) Ketika akan meninggalkan laboratorium, meja harus bersih (gunakan 

serbet atau lap), bangku di amsukan ke bawah meja, kran air di tutup, 

dan listrik dimatikan. 

16) Bila dalam melakukan percobaan ada hal-hal yan tidak jelas dan tidak 

dimengerti, harus segera bertanya kepada guru atau pengelola 

laboratorium. 

Disamping tata tertib yang berlaku bagi peserta didik, juga dibuat tata 

tertib untuk para guru dan pemakai laboratorium. Berikut tata tertib khusus 

para guru pemakai laboratorium :
77
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1) Setiap kegiatan yang sedang dilakukan oleh para peserta didik di dalam 

laboratorium, harus di bawah pengawasan guru pembimbing 

praktikum. 

2) Guru harus dapat menawasi dan penuh disiplin Peserta didiknya di 

dalam laboratorium. 

3) Guru harus mengetahui dan yakin bahwa peserta didik mengerti dan 

menjalankan tata tertib dengan baik. 

4) Guru hendaknya meninggalkan laboratorium dengan keadaan bersih 

dan rapi serta paling akhir setelah semua peserta didik ke luar dari 

laboratorium. 

5) Guru menyiapkan alat-alat atau bahan yang akan digunakan oleh para 

peserta didik, sebelum praktikum di mulai. 

6) Guru harus selalu memberikan petunjuk kepada sisiwa untuk 

menggunakan alat atau bahan, terutma alat dan bahan praktikum yang 

masih asing bagi mereka. 

7) Guru membri peringatan kepada peserta didik sebelum melakukan 

percobaan agar berhati-hati menggunakan bahan-bahan yang mudah 

menimbulkan bahaya, seperti mudah terbakar, meledak. 

8) Di laboratorium sudah dipersiapkan dan tersedia alat pemadam 

kebakaran serta diletakan pada tempat yang mudah dijangkau. 

9) Setiap guru harus mengetahui cara pemakaian isi kotak P3K yang 

selalu tersedia dan terawat dengan baik. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir adalah suatu konsep yang berisikan hubungan kausal 

hipotesis dalam rangka memberikan jawaban masalah yang sedang diteliti.
78

 

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan  teori 

dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pembelajaran Biologi termasuk di dalamnya 

keberadaan laboratorium menjadi sangat penting guna mendukung proses 

pelaksanaan pembelajaran Biologi. Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan 
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INPUT 

•PESERTA DIDIK 

•GURU BIOLOGI 

•PENGELOLA 
LABORATORIUM 

PROSES PEMBELAJARAN 

•PEMBELAJARAN 
BIOLOGI 

•PENYELENGGARAAN 
LABORATORIUM 

 

OUTPUT 

•PEMBELAJARAN 
BERBASIS 
LABORATORIUM 

•PENGELOLAAN 
LABORATORIUM 

 

kegiatan percobaan dan penelitian. Dalam pembelajaran Biologi peserta didik 

tidak hanya mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru, tetapi pada materi 

tertentu peserta didik harus melakukan kegiatan sendiri, untuk mendapatkan dan 

memperoleh imformasi lebih lanjut tentang materi yang dipelajari dengan 

melakukan percobaan di laboratorium. Selain itu, aktif mencoba melalui kegiatan 

eksperimen terus menerus membangkitkan kreativitas dan keingintahuan peserta 

didik.
79

 

Kegiatan praktik Biologi menambah pengalaman dalam pembelajaran 

proses di mana guru dan peserta didik berinteraksi dengan bahan-bahan untuk 

memanipulasi, mengamati dan memahami alam.
80

 Setidaknya ada empat alasan 

menguatkan peran laboratorium dalam pembelajaran di sekolah antara lain : 

Pertama, praktikum membangkitkan motivasi belajar Sains. Kedua, praktikum 

mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Ketiga, praktikum 

menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum menunjang 

materi pelajaran.
81

 Untuk itu kerangka teori penelitian ini tergambar dalam bagan 

berikut: 

Tabel 6 Bagan kerangka Pemikiran 
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C. Hasil Penelitian Relevan 

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pengumpulan data dan penggalian 

informasi terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi objek maupun metode 

yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian yang membahas tentang 

pengelolaan laboratorium memang bukanlah yang pertama kalinya Sebagai bahan 

perbandingan dalam penelitian ini dikemukakan beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya antara lain:  

1. Skripsi yang ditulis oleh Naelunnajah Mahasiswa IAIN Walisongo semarang 

yang menulis skripsi dengan judul “Efektivitas pengelolaan laboratorium Biologi 

dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN Rembang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan laboratorium Biologi di 

MAN Rembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner atau angket, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil pengumpulan data observasi 

yang menunjukkan rata-rata pengelolaan laboratorium Biologi sebesar 77,7% 

dengan kriteria baik dan sudah mendukung pembelajaran Biologi. Hal merujuk 
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pada hasil angket pada Peserta didik yang terdapat pada tabel 4 (statistik 

deskriptif) dengan nilai mendekati nilai tertinggi yakni 50,6%.
82

 

2. Jurnal yang ditulis oleh Retna Sundari Mahasiswa IKIP Negeri Jogjakarta yang 

menulis jurnal dengan judul “Evaluasi pemanfaatan laboratorium dalam 

pembelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Seleman”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan laboratorium Biologi di 

Madrasah Aliyah Negeri Sekabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

kuesioner atau angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dukungan kepala Madrasah terhadap program kegiatan 

laboratorium umumnya cukup tinggi yang didukung jawaban responden sebesar 

80,00%, serta dukungan hasil wawancara. Hal ini berarti rata-rata kepala 

Madrasah menghendaki adanya kegiatan laboratorium karena memiliki peran 

yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama 

pembelajaran Biologi. Sarana prasarana laboratorium berada pada kategori cukup 

lengkap, sebesar 57,30%, ini berarti sarana prasarana yang lebih lengkap masih 

diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan praktikum. Pengelolaan 

laboratorium, menunjukkan persentase sebesar 55,00% yang berada pada 

kategori cukup efektif, jadi masih diperlukan laboran yang membantu dalam 

mengelola laboratorium agar pengelolaan berjalan efektif. Pelaksanaan kegiatan 
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dan pemanfaatan laboratorium, pada kategori cukup efektif persentase sebesar 

55,71%, yang berarti pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki laboratorium di 

Madrasah aliyah negeri se-kabupaten sleman ini sudah cukup baik. Kendala-

kendala yang dihadapi Guru dalam melaksanakan kegiatan dengan 

memanfaatkan laboratorium termasuk cukup banyak dengan persentase jawaban 

responden sebesar 58,33%, kendala terbesar adalah dana, diikuti jarangnya 

diklat, waktu yang tersedia juga sangat terbatas dan tidak adanya laboran yang 

dapat membantu dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium. Minat Peserta didik 

terhadap kegiatan praktikum tergolong tinggi sebesar 85,50%. Hal ini berarti 

Peserta didik sangat antusias jika pembelajaran dilakukan dengan lebih variatif 

seperti ini terutama dengan kegiatan praktikum. Manfaat kegiatan bagi Peserta 

didik tergolong tinggi responden sebesar 96,25%, adapun manfaat yang 

dirasakan Peserta didik adalah adanya tambahan pengetahuan dan keterampilan 

baru terutama tentang fenomena alam. 
83

 

3. Jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayah Mahasiswa Universitas Lampung yang  

menulis Artikel dengan judul “Deskripsi kemampuan Guru IPA di SMP swasta 

Bandar Lampung dalam mengelola laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui deskripsi kemampuan Guru IPA di SMP swasta Bandar Lampung 

dalam mengelola laboratorium”. Desain penelitian adalah deskriptif sederhana 

dengan teknik purposive sampling, sebanyak 14 orang Guru IPA dari 6 SMP 
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swasta Bandar Lampung. Data penelitian berupa data kualitatif hasil konversi 

skor penilaian yang diperoleh berdasarkan penilaian melalui angket pengelolaan 

laboratorium IPA, observasi, dan tes pengetahuan. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kemampuan Guru yang dikategorikan sangat baik hanya terdapat di satu 

Sekolah yaitu responden 2 (88.22). Dikategorikan kurang sekali pada responden 

1 (52.18), responden 6 (36.29), responden 4 (18.12), responden 3 (17.03), dan 

responden 5 (11.87). Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Sekolah dalam 

pengelolaan laboratorium dikategorikan kurang sekali.
84

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Sri Rahmiyati Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan  judul Penelitian : “ keefektifan pemanfaatan laboratorium di Madrasah 

Aliyah di kota Yogyakarta.” Variabel penelitian adalah kelengkapan sarana 

prasarana laboratorium, kemampuan Guru dan teknis pengelolaan laboratorium. 

Subjek penelitian ini adalah empat Madrasah Aliyah di kota Yogyakarta yang 

memiliki laboratorium. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan 

wawancara. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kelengkapan sarana prasarana laboratorium berada pada kategori baik. 

Kemampuan Guru pada kategori baik. Teknis pengelolaan laboratorium pada 

kategori baik. Supervisi atau evaluasi yang dilakukan oleh kepala Madrasah pada 

kategori cukup. Sikap Peserta didik terhadap pembelajaran kimia menggunakan 
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laboratorium pada kategori sangat baik. Faktor-faktor determinan pembelajaran 

kimia menggunakan laboratorium meliputi kelengkapan sarana prasarana 

laboratorium, kemampuan Guru dan teknis pengelolaan laboratorium.
85

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Nyoman Mastika, et. al. Mahasiswa Pasca Sarjana 

Universitas Pendidikan Ganesa dengan judul Penelitian : “Standarisasi 

laboratorium yang ada di delapan Sekolah SMA Negeri yang ada di Kota 

Denpasar”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan 

jenis penelitian korelasional dimana dalam penentuan responden menggunakan 

tehnik probability sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 

128 responden yang terdiri dari kepala sekolah, guru bidang studi, petugas 

laboran laboratorium Biologi serta Peserta didik siswi yang sudah menginjak 

kelas XII IPA. Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket, pencatatan 

dokumen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

mengkorelasikan sekor setiap item jawaban responden dengan total item 

pernyataan dengan mencari sekor presentase rata-rata. Data hasil penelitian ini di 

uji dengan menggunakan rumus presentase rata-rata. Hasil dalam penelitian 

deskriptif ini menunjukkan bawa kondisi daya dukung fasilitas alat-alat 

laboratorium Biologi yang ada di delapan Sekolah negeri kota denpasar 

menunjukkan bahwa kondisinya belum memenuhi standar minimal 100% yang 

telah ditetapkan yakni. 1) Fasilitas daya dukung sarana prasarana yang ada di 
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ruang laboratorium IPA atau Biologi yang ada di delapan Sekolah SMA Negeri 

Kota Denpasar belum memenuhi standar minimal 100% ( 80.56 % ). 2) 

Kompetensi pengelolaan laboratorium yang di delapan Sekolah SMA Negeri 

Kota Denpasar 86.04% dengan kualifikasi sangat baik baik 3) efektivitas dalam 

pemanfaatan laboratorium a) efektivitas dalam pemanfaatan laboratorium yang 

ada di delapan Sekolah SMA Negeri yang ada di Kota Denpasar berada pada 

kisaran 94.24%, b) used factor dalam intesnitas pemanfaatan pada kegiatan 

pratikum Biologi berda pada kisaran 28.12% dengan kualifikasi rendah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Khususnya dalam penelitian ini adalah 

pengelolaan laboratorium Biologi yang dilaksanakan di MAN 1 Model Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian 

data penelitian ini menggunakan gaya deskriptif. Gaya deskriptif menurut Best 

(sebagaimana dikutip Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
1
 Data-data 

dari pendekatan kualitatif ini akan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.
2
  

Pengelolaan laboratorium sekolah pada dasarnya bisa dilakukan dengan 
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mengacu pada standarisasi yang sudah ada, Salah satu standar yang sudah ada adalah 

Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana untuk Sekolah 

Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD atau MI), Sekolah Menengah Pertama atau 

Madrasah Tsanawiyah (SMP atau MTs) dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah 

Aliyah (SMA atau MA) dalam lampiran Bab IV, huruf D poin 3 tentang standar 

kelengkapan sarana dan prasarana untuk ruang laboratorium Biologi. Dan 

berdasarkan Permendiknas no. 26 tahun 2008 tentang tenaga bantu laboratorium. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, tepatnya di MAN 1 

Model Bandar Lampung yang terleta di Jl. Letkol Endro Suratmin Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung dan di MAN 2 Bandar Lampung yang terletak di Jl. 

Gatot Subroto 30 Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung. 

2. Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 07 Maret- 07 April Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 

C.  Sumber Data 

  Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

spradley dalam buku sugiono menamakan “Sosial situation” atau Situasi sosial. 

Sampel sumber data dalam penelitian ini dipilih secara total, artinya teknik penentuan 
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sampel didasarkan pada keseluruhan sampel.
3
 Teknik ini juga populer disebut sebagai 

sampling jenuh, karena semua sampel dipilih.
4
 Sumber data yang digunakan 

dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder : 

1. Sumber data primer  

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya.
5
 Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Kepala laboratorium Biologi, Laboran, dan Guru Biologi di MAN Kota 

Bandar Lampung. 

2. Sumber data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya (biasanya diperoleh melalui 

badan atau instansi yang terdapat data-data yang dibutuhkan).
6
 Data sekunder juga 

dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan maupun jurnal ilmiah.
7
 

Data-data tersebut peneliti gunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk  mendapatkan data yang tepat dan benar-benar serta akurat peneliti 

mengumpulkan sumber data dengan beberapa metode berikut:  
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1. Wawancara  

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu pedoman 

wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis 

besar yang akan ditanyakan. Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus. Dan 

jenis kedua adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. Pewawancara 

tinggal membubuhkan tanda √ (check) pada nomor  yang sesuai.
8
 Dengan kata lain 

bahwa wawancara adalah pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban 

dicatat atau direkam. Pada metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara 

dengan pengelola laboratorium Biologi dan Guru Biologi untuk menggali 

informasi tentang pengelolaan laboratorium Biologi yang ada di MAN Kota 

Bandar Lampung.  

2. Kuesioner 

Kuisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.
9
 Pada metode kuisioner 

ini, peneliti menggunakan angket langsung tertutup (Closed Quesioner) berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkap keadaan pengelolaan laboratorium 

Biologi di MAN se-Kota Bandar Lampung, dimana responden (pengelola 

laboratorium Biologi dan Guru Biologi) memilih jawaban yang sudah tersedia. 

                                                         
8
 Ibid. h. 277. 

9
 Cholid narbuko, Abu ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h. 76. 
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3. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-

fenomena yang diselidiki, dan dapat diartikan pula sebagai metode pengumpulan 

data yang dilaksanakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian atau 

gejala yang dihadapi atau diamati.
10

 Pengamatan dan pencatatan dari fenomena-

fenomena yang diteliti kemudian ditulis secara sistematis.
11

 Pada metode observasi 

ini, Peneliti mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap standar 

laboratorium berupa desain ruangan laboratorium, administrasi, pengelolaan 

penyelenggaraan laboratorium Biologi, penyimpanan alat dan bahan, dan 

sebagainya di MAN se-Kota Bandar Lampung. Observasi ini mengacu pada 

Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar laboratorium Biologi.  

4. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai hal-

hal yang diteliti berupa catatan, trasnkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebgainya.
12 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Pada metode dokumentasi ini 

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung menggunakan daftar yang 

sudah di tentukan seperti data lnvevtarisir alat dan bahan praktikum Biologi, dan 

                                                         
10

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 153. 
11

Sutrisno Hadi, Metodologi Researh: untuk laporan, skripsi, thesis dan disertasi (Yogyakarta 

: ANDI Yogyakarta,2004), h. 151. 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2010), h. 274. 
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administrasi laboratorium Biologi di MAN Kota Bandar Lampung.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang di gunakan mengukur 

fenomena Alam maupun Sosial yang diamati.
13

 Alat atau fasilitas tersebut dapat 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah 

dan hasilnya lebih baik, dalam arti yang lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah.
14

 Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka 

diperlukan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen.
15

 Kisi-kisi 

Instrumen tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 7 

Kisi-kisi wawancara guru Biologi 

 

No Indikator 
No Butir 

Pertanyaan 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

Desain ruang laboratorium 

Administrasi laboratorium 

Pengelolaan penyelenggaraan 

laboratorium 

Penyimpanan alat dan bahan laboratorium 

Biologi 

 

3 

4.5.6.7.8.9.10 

1.2.14.15.16 

17.18.19.20 

11.12.13 

 
Jumlah  20 

Sumber data : Dikembangkan dan dimodifikasi dari Permendiknas no.24 tahun 2007 

                                                         
13 Sugiyono, Op. Cit. h. 148. 
14

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar  Evaluasi Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

203. 
15 Ibid. h. 149. 
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Tabel 8 

Kisi-kisi standa angket guru Biologi 

 

No Indikator 
No Butir 

Pertanyaan 

 

1 

2 

3 

4 

 

Desain ruang laboratorium 

Administrasi laboratorium 

Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium 

Penyimpanan alat dan bahan laboratorium 

Biologi 

 

1.2.3.4 

5.6.7 

8.9.10.11 

12.13.14.15 

 
Jumlah  15 

Sumber data : Dikembangkan dan dimodifikasi dari Permendiknas no.24 tahun 2007 

 

F. Teknik Analisis Data  

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

laboratorium MAN se-Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pembelajaran 

Biologi yang meliputi desain ruang laboratorium, administrasi laboratorium, 

penyelenggaraan praktikum, serta penyimpanan bahan dan alat laboratorium. 

Untuk mengetahui tingkat pengelolaan laboratorium tersebut, analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif, yaitu teknik analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat 
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kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
16

 Sehingga untuk 

memaparkan desain ruang, administrasi dan pengelolaan penyelenggaraan 

praktikum, analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dianalisis 

secara deskriptif untuk mengetahui pengelolaan laboratorium Biologi di MAN 

sekota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi.  

Tahap-tahap analisis data pada penelitian ini yaitu:  

1. Melakukan skoring data angket guru-guru Biologi kedalam bentuk numerik 

dengan menggunakan skala likert 0-3, yaitu :
17

 

a. Sikap tidak pernah atau tidak paham, memiliki nilai bobot 0 

b. Sikap kadang-kadang atau kurang paham, memiliki bobot 1 

c. Sikap sering atau paham, memiliki bobot 2 

d. Sikap selalu atau sangat paham, memiliki bobot 3 

2. Menganalisis hasil Angket guru da observasi tersebut dengan analisis 

deskriptif persentase, dengan menggunakan rumus menurut Mulyadi 

sebagai berikut:  

 

Pu = 
  

  
 x 100% 

 
Keterangan: 

Ru = nilai yang diperoleh responden 

Nu = jumlah nilai maksimal responden 

                                                         
16

 Sugiyono,Op.Cit. h. 208. 
17

 Ibid, h. 162. 
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Pu = persentase.
18

  

 

3. Menghitung persentase tingkat pengelolaan laboratorium Biologi dengan 

menghitung rata-rata persentase hasil pengisian angket guru dan hasil 

observasi laboratorium Biologi. 

4. Melakukan skoring data dari hasil observasi dan studi dokumentasi 

penelitian pengelolaan laboratorium Biologi di MAN sekota Bandar 

Lampung dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi dengan Statistik 

Deskriptif  presentase menurut Suharsimi Arikunto. Standar pengelolaan 

laboratorium yang baik mengacu pada Permendiknas no.24 tahun 2007. 

Seperti pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 9 

Kriteria Penilaian Pengelolaan Laboratorium Biologi
19

 

 

Interval Kriteria Tingkat Penilaian 

80%-100% Sangat Baik (SB) 

66%-79% Baik (B) 

56%-65% Cukup Baik (CB) 

40%-55% Kurang Baik (KB) 

≤ 40% Tidak Baik (TB) 

 

5. Menganalisis hasil wawancara dan dokumentasi dengan pengelola 

                                                         
18

 Mulyadi, Evaliasi Pendidikan (Malang : UIN Malang Press, 2010 ), h. 81. 

19
 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 245. 
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laboratorium atau guru Biologi secara deskriptif. 

6. Menganalisis hasil pengamatan atau observasi laboratorium Biologi, 

kuesioner atau angket penelitian pengelolaan laboratorium Biologi secara 

deskriptif untuk menjelaskan tingkat pengelolaan laboratorium Biologi di 

MAN se-Kota Bandar Lampung. 

7. Hasil penelitian dideskripsikan, disimpulkan dan ditafsirkan dengan 

kalimat secara naratif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI DATA 

Dasil hasil penelitian ini berupa persentase angket guru-guru Biologi dan 

observasi laboratorium Biologi, ditambah hasil wawancara guru-guru Biologi serta 

dokumentasi sebagai data pendukung dalam studi pengelolaan laboratorium Biologi 

di MAN Kota Bandar Lampung yang disajikan sebagai berikut. 

1. Data Pengelolaan Laboratorium Berdasarkan Angket Guru-guru Biologi 

Data perolehan persentase pengelolaan laboratorium Biologi berdasarkan 

angket guru-guru Biologi Kota Bandar Lampung disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 10 

Skor Persentase Angket guru untuk desain laboratorium 

 

No Nama Sekolah 

R
es

p
o
n
d
en

 Indikator 

Ju
m

la
h
 

%
 

R
at

a-
ra

ta
 

K
ri

te
ri

a Desain Laboratorium 

No item/Skor 

1 2 3 4 

1 
MAN 1 Bandar 

Lampung 

Guru 1 3 2 3 3 11 92% 

89% SB Guru 2 3 1 3 3 10 83% 

Guru 3 3 2 3 3 11 92% 

2 
MAN 2 Bandar 

Lampung 

Guru 4 3 0 1 3 7 58% 

75% B Guru 5 3 2 3 3 11 92% 

       
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

77 
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Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa skor pengelolaan desain laboratorium 

Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung berturut-turut 

memperoleh sekor rata-rata sebesar 89% dengan kriteria pengelolaan desain 

laboratorium yang sangat baik dan sekor 75% dengan kriteria desain laboratorium 

yang baik, hal tersebut berdasarkan angket guru-guru Biologi. Pengelolaan 

administrasi laboratorium disajikan dalam tabel 11 berikut. 

Tabel 11 

Skor Persentase Angket guru untuk administrasi laboratorium  

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa skor pengelolaan administrasi 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

berturut-turut memperoleh sekor rata-rata sebesar 78% dengan kriteria pengelolaan 

No Nama Sekolah 

R
es

p
o
n
d
en

 

Indikator 

Ju
m

la
h
 

%
 

R
at

a-
ra

ta
 

K
ri

te
ri

a Administrasi 

Laboratorium 

No item/Skor 

5 6 7 

1 

MAN 1 

Bandar 

Lampung 

Guru 1 2 2 3 7 78% 

78% B Guru 2 2 2 2 6 67% 

Guru 3 2 3 3 8 89% 

2 

MAN 2 

Bandar 

Lampung 

Guru 4 2 2 3 7 78% 

61% CB Guru 5 2 0 2 4 44% 
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administrasi yang baik dan sekor 61% dengan kriteria administrasi laboratorium yang 

cukup baik, hal tersebut berdasarkan angket guru-guru Biologi. Pengelolaan 

penyelenggaraan laboratorium disajikan dalam tabel 12 berikut. 

Tabel 12 

Skor Persentase Angket guru untuk Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium 

 

No 
Nama 

Sekolah 

R
es

p
o
n
d
en

 
Indikator 

Ju
m

la
h
 

%
 

R
at

a-
ra

ta
 

K
ri

te
ri

a 

Penyelenggaraan 

laboratorium 

No item/Skor 

8 9 10 11 

1 

MAN 1 

Bandar 

Lampung 

Guru 1 2 2 2 3 7 58% 

53% KB Guru 2 2 2 1 2 5 42% 

Guru 3 2 2 2 3 7 58% 

2 

MAN 2 

Bandar 

Lampung 

Guru 4 2 1 1 3 5 42% 

46% KB Guru 5 2 2 2 2 6 50% 

      
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa skor pengelolaan penyelenggaraan 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

berturut-turut memperoleh sekor rata-rata sebesar 53% dengan kriteria 

penyelenggaraan laboratorium yang kurang baik dan sekor 46% dengan kriteria 

penyelenggaraan laboratorium yang kurang baik, hal tersebut berdasarkan angket 
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guru-guru Biologi. Pengelolaan penyimpanan alat dan bahan laboratorium disajikan 

dalam tabel 13 berikut. 

Tabel 13 

Skor Persentase Angket guru untuk Pengelolaan penyimpanan alat dan bahan 

laboratorium  
 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa skor pengelolaan penyimpanan Alat 

dan Bahan laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung berturut-turut memperoleh sekor rata-rata sebesar 72% dengan kriteria 

penyimpanan alat dan bahan laboratorium yang baik dan sekor 50% dengan kriteria 

penyelenggaraan laboratorium yang kurang baik, hal tersebut berdasarkan pengisian 

No 
Nama 

Sekolah 

R
es

p
o
n
d
n

 
Indikator 

Ju
m

la
h
 

%
 

R
at

a-
ra

ta
 

K
ri

te
ri

a Penyimpanan alat dan 

bahan 

No item/Skor 

12 13 14 15 

1 

MAN 1 

Bandar 

Lampung 

Guru 1 2 2 3 2 9 75% 

72% B Guru 2 2 1 2 2 7 58% 

Guru 3 2 3 3 2 10 83% 

2 

MAN 2 

Bandar 

Lampung 

Guru 4 2 1 2 1 6 50% 

50% KB Guru 5 0 1 3 2 6 50% 
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angket guru-guru Biologi. Rata-rata total tingkat pengelolaan laboratorium 

berdasarkan angket guru-guru Biologi disajikan dalam tabel 14 berikut. 

Tabel 14 

Skor persentase angket guru untuk pengelolaan Laboratorium 

  

No Indikator Pengelolaan laboratorium MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Desain laboratorium 89% 75% 

2 Administrasi Laboratorium 78% 61% 

3 Penyelenggaraan laboratorium 53% 46% 

4 penyimpanan alat dan bahan laboratorium 72% 50% 

Rata-rata total 73% 58% 

Kriteria B CB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa skor rata-rata total tingkat pengelolaan 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

berturut-turut memperoleh sekor rata-rata total sebesar 73% dengan kriteria tingkat 

pengelolaan laboratorium yang baik dan sekor 58% dengan kriteria tingkat 

pengelolaan laboratorium cukup baik, hal tersebut berdasarkan angket guru-guru 

Biologi.  

2. Data Pengelolaan Laboratorium Berdasarkan Observasi Laboratorium Biologi 
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Data perolehan persentase pengelolaan laboratorium pembelajaran Biologi di 

Kota Bandar Lampung disajikan dalam rata-rata total pengelolaan laboratorium 

berdasarkan hasil observasi, pada tabel 15 berikut. 

Tabel 15 

Skor rata-rata Persentase hasil observasi laboratorium  

No Indikator Pengelolaan laboratorium MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Desain laboratorium 100% 100% 

2 Administrasi Laboratorium 69% 64% 

3 Penyelenggaraan laboratorium 100% 100% 

4 penyimpanan alat dan bahan laboratorium 92% 72% 

Rata-rata total 90% 84% 

Kriteria SB SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

Berdasarkan Tabel 15 diketahui bahwa skor rata-rata total tingkat pengelolaan 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

berturut-turut memperoleh sekor rata-rata total sebesar 90% dengan kriteria sangat 

baik dan sekor 84% dengan kriteria sangat baik, hal tersebut berdasarkan observasi 

laboratorium. Data rekapitulasi observasi laboratorium (dapat dilihat pada lampiran 

2.4). 

3. Data Rata-rata Total Berdasarkan Angket Guru dan Observasi Laboratorium  
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Data perolehan persentase pengelolaan laboratorium Biologi berdasarkan 

angket guru-guru Biologi dan observasi di MAN Kota Bandar Lampung disajikan 

dalam tabel 16 berikut. 

 

Tabel 16 

Skor rata-rata Persentase hasil angket guru dan observasi laboratorium  

No Nama Sekolah 
Hasil Angket 

Guru 

Hasil 

Observasi 

Rata-

rata  
Kriteria 

1 
MAN 1 Bandar 

Lampung 73% 90% 82% SB 

2 
MAN 2 Bandar 

Lampung 58% 84% 71% B 

 
Rata-rata  66% 87% 76% B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

Berdasarkan Tabel 16 diketahui bahwa skor rata-rata total tingkat pengelolaan 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

berturut-turut memperoleh sekor rata-rata total sebesar 82% dengan kriteria sangat 

baik dan sekor 71% dengan kriteria sangat baik, hal tersebut berdasarkan jumlah rata-

rata hasil angket guru dan observasi laboratorium.  

4. Data Hasil Wwancara dan Dokumentasi 

Hasil pengumpulan data dari wawacara dengan guru-guru Biologi di MAN se-

Kota Bandar Lampung terangkum dalam lampiran.(lihat pada lampiran 2.1). 

Sedangkan hasil dokumentasi tercantum dalam lembar observasi angka romawi II. 

Poin f dan tambah lampiran gambar-gambar terkait.(lihat pada lampiran 2.3 dan 
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lampiran 3.2). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah semua guru-guru 

mata pelajaran Biologi di MAN se-Kota Bandar Lampung dengan total responden 

yang diambil datanya melalui teknik wawancara dalam  penelitian  ini ada 5 orang. 

 

B. PEMBAHASAN 

Keberadaan suatu laboratorium bagi suatu sekolah merupakan sarana yang 

penting untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran di sekolah. Laboratorium 

merupakan suatu ruang yang digunakan para siswa untuk melakukan eksperimenserta 

untuk menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan alam 
1
 Aktifitas 

pembelajaran Biologi selain memberikan bahan ajar atau materi pelajaran secara 

klasikal, maka diperlukan juga pembuktian dengan realita (nyata) berupa praktikum. 

Kegiatan praktikum memerlukan wadah atau tempat untuk melakukan eksperimen-

eksperimen sekaligus meningkatkan daya nalar peserta didik. Adanya laboratorium 

ini menjadi jawaban dari tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini, dimana 

pembelajaran mengacu pada kurikulum yang menekankan pembelajaran saintifik. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 mengatur standar sarana  

prasarana sekolah khususnya laboratorium. Adapun standar laboratorium Biologi 

yang dapat dikembangkan dalam peraturan tersebut meliputi : desain laboratorium, 

                                                             
1
 Prihandono.Studi Pengelolaan Laboratorium di SMU Negeri Jember . Jurnal Pancaran 

Pendidikan. 2000 (15 April 2017), h.712 
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administrasi laboratorium, pengelolaan penyelenggaraan laboratorium, dan 

penyimpanan alat dan bahan praktikum Biologi.
2
  

Laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung memiliki kondisi yang tidak begitu jauh berbeda.Tingkat standar 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung adalah sebesar 82% dengan kriteria 

sangat baik dalam mendukung proses pembelajaran Biologi, sedangkan tingkat 

standar laboratorium Biologi MAN 2 Bandar Lampung adalah sebesar 71% memiliki 

kriteria baik dalam mendukung  proses pembelajaran Biologi. Hasil ini diperoleh dari 

rata- rata total persentase hasil  pengisian angket yang diberikan kepada guru-guru 

Biologi dan hasil observasi laboratorium Biologi di MAN 1 Bandar Lampung dan 

MAN 2 Bandar Lampung.  

Menurut hasil observasi laboratorium, tingkat pengelolaan laboratorium 

Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung lebih tinggi 

dibandingkan dengan persentase tingkat pengelolaan laboratorium yang diukur 

melalui angket guru-guru Biologi. Selanjutnya dapat diketahui pula tingkat 

pengelolaan untuk aspek pengelola penyelenggaraan laboratorium MAN 1 Bandar 

Lampung memiliki persentase paling tinggi dibandingkan dengan persentase aspek-

aspek yang lain. MAN 1 Bandar Lampung sangat baik dalam mendesain, 

mengadministrasi, mengelola penyelenggaraan laboratorium, serta menyimpanan alat 

                                                             
2
 Rumbinah,  “Standardisasi dan  Pengelolaan  Laboratorium IPA”,(On-line) tersedia di :  

http:// snapdrive.net. (32-maret-2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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dan bahan laboratorium Biologi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya  persentase 

penilaian pada aspek-aspek di atas. Hasil pengisian angket yang diberikan kepada 

guru-guru Biologi dan hasil observasi laboratorium  Biologi yang diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Desain laboratorium Biologi 

Hasil angket guru-guru Biologi dan Observasi Laboratorium yang meliputi 

desain laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dengan kriteria sangat baik 

dengan persentase sebesar 89% dan 100%, sedangkan MAN 2 Bandar Lampung 

adalah sebesar 75% dan 100% dengan kriteria rata-rata sangat baik dalam mendukung 

proses pembelajaran Biologi. Persentase pengelolaan desain laboratorium di atas 

dinyatakan dalam gambar grafik berikut ini. 

 

Gambar 9 

Skor persentase desain laboratorium hasil angket guru dan observasi 

 

Pengelolaan desain laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 

2 Bandar Lampung berdasarkan angket guru dan observasi laboratorium rata-rata 

sebesar 95% dan 88% dengan tingkat kesiapan yang sangat baik. Data tersebut 

0%

50%

100%

150%

MAN 1 Bandar Lampung MAN 2 Bandar Lampung

Desain Laboratorium Biologi 

Angket Guru Observasi
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diperoleh dari hasil angket dengan jumlah 4 soal dari sekor maksimal 12 yang 

diberikan kepada semua guru Biologi, responden pertama mampu memperoleh 

jumlah skor 11 pada keempat soal tersebut, kemudian skor yang diperoleh dibagi skor 

maksimal dan dikalikan 100% hasil skornya adalah 92%, responden kedua 

menghasilkan skor 83%, dan kemudian responden ketiga menghasilkan skor 92%. 

Hasil ketiga responden tersebut kemudian di rata-rata sehingga menghasilkan rata-

rata skor 89% dengan kriteria sangat baik. Hasil observasi laboratorium memiliki 

jumlah soal 8 dengan skor masing-masing 1 jika obyek yang diamati ada (sesuai) dan 

jika tidak ada diberi bobot nilai 0, untuk obsevasi laboratorium Biologi MAN 1 

Bandar Lampung mendapatkan sekor 8 dari 8 soal, kemudian bobot yang diperoleh 

dibagi skor maksimal yaitu 8 kemudian dikalikan 100% menghasilkan skor 100%. 

Persentase total pengelolaan desain laboratorium di atas dinyatakan dalam gambar 

grafik berikut ini 

 

Gambar 10 

Skor persentase rata-rata total desain laboratorium  

 

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Desain Laboratorium Biologi 

MAN 1 BANDAR LAMPUNG MAN 1 BANDAR LAMPUNG



88 
 

Hasil rata-rata angket guru 89% dan hasil rata-rata observasi 100% 

menghasilkan rata-rata pengelolaan desain laboratorium MAN 1 Bnadar Lampung 

sebesar 95% dengan kriteria sangat baik. Sedangkan di MAN 2 Bandar Lampung 

dengan perhitungan yang sama dari hasil angket guru yang berjumlah dua orang 

menghasilkan rata-rata skor 75% dijumlah dengan sekor hasil observasi laboratorium 

sebesar 100% dan di rata-rata total menghasilkan skor sebesar 88% dengan kriteria 

Sangat baik.  

Hasil observasi menunjukan bahwa MAN 1 Bandar Lampung telah memiliki 

luas ruang praktik peserta didik yang ideal. Ruang praktikum untuk jumlah 40 peserta 

didik yaitu dengan panjang 15 m, lebar 9 m dan tinggi 3 m. MAN 2 Bandar Lampung 

juga sudah memiliki panjang dan lebar ruang laboratorium yang memadai untuk 

menampung 40 peserta didik saat pelaksanaan kegiatan praktikum yaitu dengan 

panjang 15 m, lebar 9 m dan tinggi 3 m. Ruang praktik peserta didik yang baik 

memiliki luas minimal 100 m
2
, penentuan luas ini didasarkan atas perhitungan bahwa 

laboratorium tersebut dipakai oleh 40 siswa yang berarti tiap siswa  menempati 

ruangan kira-kira 2,00 m
2
- 2,5 m

2
. Laboratorium inilah yang sekarang dibangun pada 

SMA di Indonesia.
3 

Sama halnya laboraotium yang dibangun di MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung, sedangkan Ketentuan ruang laboratorium 

Biologi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007 yaitu 

rasio minimum ruang laboratorium Biologi 2,4 m
2
/ peserta didik, untuk rombongan 

                                                             
3
 M.Lubis. Materi Pokok Pengelolaan Laboratorium IPA, (Jakarta: Universitas Terbuka,  

2000), hlm 36 
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belajar kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m
2 

termasuk luas 

ruang penyimpanan dan persiapan 18 m
2
. Lebar minimum ruang laboratorium Biologi 

5 m
2
.
4
 Laboratorium yang baik memiliki ruang praktik peserta didik, ruang persiapan 

dan ruang kerja guru, ruang penyimpanan alat dan bahan, ruang perpustakaan kecil 

dan komputer, ruang teknisi laboratorium, dan ruang barang pribadi peserta didik.
5 

Meskipun pada umumnya tidak semua sekolah memiliki kelengkapan yang demikian, 

namun semua sekolah masih tetap bisa memaksimalkan laboratoium sebagai temapat 

penunjang pembelajaran Biologi. Sebagai tempat pembelajaran, laboratorium pada 

umumnya mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri atas : Ruang Laboratorium, 

Fasilitas Laboratorium, Alat-alat laboratorium dan Bahan-bahan laboratorium.
6 

Desain laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

seperti pada gambar 11 dan 12 berikut. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 
4
 Permendiknas No. 24 Tahun 2007,”Sarana dan Prasarana” (On-Line), Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf. (10 April 2017), 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
5
 Nyoman  Kertiasa, Laboratorium Sekolah  dan  Pengelolaannya,  (Bandung: Pudak 

Scientific, 2006), hlm.11 
6
 Asep Kadorahan, Manajemen Laboratorium IPA (Jakarta: DEPAG, 2007, h. 3. 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf.%20(10
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Gambar 11 

Denah ruangan laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung 

 

Keterangan Nomor: 1) Ruang peralatan mahal dan khusus; 2) Ruangan 

persiapan dan ruang kerja guru atau laboran; 3) dan 4) Rauang gudang laboratorium; 

5) Area meja demonstrasi praktikum, meja guru dan papntulis; 6) Meja dan kursi 

siswa; 7) Westfe dan lemari di bawahnya; 8) Pintu Masuk dan keluar; dan 9) Lemari 

dinding dan jam dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 

Denah ruangan laboratorium IPA MAN 2 Bandar Lampung 

 

Keterangan Nomor : 1) Ruang peralatan dan bahan-bahan praktikum Biologi; 

2) Ruang peralatan dan bahan-bahan praktikum Kimia; 3) Ruang peralatan dan 

bahan-bahan praktikum Fisika; 4) Rauang gudang laboratorium; 5) Area meja 

demonstrasi praktikum, meja guru dan papan tulis; 6) Meja dan kursi peserta didik; 7) 

Westafel dan lemari dibawahnya; 8) Pintu masuk dan pintu keluar. 
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MAN 1 Bandar Lampung telah memiliki tiga ruang dari lima ruangan yang 

semestinya ada dalam suatu laboratorium yakni ruang praktik peserta didik, ruang 

persiapan dan ruang kerja  guru, ruang penyimpanan alat dan bahan. Ruang persiapan 

dan ruang kerja guru terletak dibalik tembok yang digantungi papan tulis, demikian 

pula ruang penyimpanan alat dan bahan praktikum selebihnya dua ruangan sebagai 

gudang. Sedangkan MAN 2 Bandar Lampung hanya memiliki dua ruangan saja yaitu 

ruang praktik peserta didik, serta ruang penyimpanan alat bahan selebihnya untuk 

ruang penyimnan alat dan bahan laboratorium IPA yaitu Kimia dan Fisika. Hasil 

penelitian ini tidak menemukan adanya keberadaan ruang barang  pribadi peserta 

didik pada kedua madrasah tersebut yang keberadannya juga penting. Barang-barang 

pribadi siswa yang berserakan di atas meja praktikum dapat membahayakan 

keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium Biologi MAN 1 

Bandar Lampung masih memiliki dua ruang kosong yang dapat digunakan untuk 

ruangan lain yang lebih diperlukan, Ruang barang pribadi peserta didik bisa berupa 

loker-loker berkunci sebagai tempat meninggalkan barang-barang pribadi peserta 

didik selama melakukan praktikum. Perencangan gedung atau ruang laboratorium 

Biologi SMA atau MA, hendaknya memperhatikan pengembangan dan kemajuan 

metodologi pengajaran yang sedang berkembang.
7 Bentuk ruang laboratorium peserta 

didik sebaiknya bujur sangkar. Bentuk bujur sangkar memungkinkan jarak antara 

guru dan peserta didik dapat lebih dekat sehingga memudahkan kontak guru dan 

                                                             
7
 Sri Hartati, Penelolaan LAB Biologi (Bandar Lampung: PUSIKAMALA Fakultas Ushuludin 

IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h. 28. 



92 
 

peserta didik.
8 Mengenai letak masing-masing laboratorium seperti laboratorium 

Biologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau madrasah; yang penting 

lokasi laboratorium dapat terhubung langsung dengan kelas, guru, pimpinan sekolah 

dan mudah untuk diaksesnya.
9
 Laboratorium Biologi di MAN 1 dan MAN 2 Bandar 

Lampung sudah memiliki letak dan luas yang ideal sehingga dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan praktikum mudah untuk memonitoringnya. 

Laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung sudah memiliki dua pintu untuk keluar masuk, sehingga akses masuk dan 

keluar sudah sangat teratur dan tidak menganggau jalanya praktikum. Pencahayaan 

baik dari sinar matahari maupun dari lampu sangat memadai hal ini terbukti dengan 

terdapatnya sejumlah jendela dan ventilasinya, dan lampu-lampu panjang berjumlah 8 

buah di ruang praktikum dan masing-masing satu di ruang alat dan bahan, sehingga 

pencahayaan di ruang laboratorium terbilang sangat cukup. Begitupun dengan 

sirkulasi udara bisa diperoleh dari kipas angin dan ventilasi udara. Ventilasi udara 

yang cukup, dapat berupa jendela, langit-langit yang tidak tertutup rapat, atau 

mungkin kipas angin.
10

 Ruangan yang berhubungan langsung dengan ruang persiapan 

dan ruang guru serta dapat teramati dari kedua ruangan itu dan laboratorium Biologi 

MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung sudah sesuai dengan kriteria 

tersebut. 

                                                             
8
 Nyoman Kertiasa. Op. Cit. h. 11. 

9
 Abu hamid, Sistem Manajeman Laboratorium MIPA (Jogjakarta: FMIPA Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2007), h. 4. 
10

 Asep Kadorahan, Op.Cit. h. 4. 
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Letak laboratorium Biologi dekat dengan ruang laboratorium lainnya, untuk di 

MAN 1 Bandar Lampungt terletak di kompleks laboratorium, seperti laboratorium 

Bahasa, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Fisika, serta dekat dengan  ruang staf 

guru bantu dan laboran, sumber air di laboratorium dan ruang kelas berjarak sekitar 

15 m. Laboratorium Biologi MAN 2 Bandar Lampung laboratorium Biologi terletak 

dekat dengan Laboratorium Komputer berjarak sekitar 15 m, ruang staf Tata Usaha 

berjarak sekitar 15 m dan dekat Sumber air sekitar berjarak sekitar 5 m. Sumber air 

yang dekat akan memudahkan proses prakitikum apabila membutuhkan air. 

Meskipun demikian pembuangan limbah sisa praktikum dibuang begitu saja di 

tempat sampah tanpa meliahat keberadaan sumber air didekatnya yang digunakan 

oleh pengguana laboratorium di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung. Berdasarkan hasil wawancara pembuangan limbah pada temapat sampah 

begitu saja karena limbah yang digunakan memiliki tingkat resiko bahayanya kecil, 

contohnya seperti penggunaan metilen blue, indikator glukosa, karbohidrat dan lainya 

yang tidak mencemari sumber air tersebut. Limbah di laboratorium ada yang padat, 

cair dan ada limbah gas, dengan demikian, penanganan limbah laboratorium harus 

sebaik-baiknya. Sejalan dengan hal tersebut menurut Sitorus instalasi limbah harus 

diperhatikan dalam perencanaan dan pembuatan laboratorium di Sekolah. 

Penanganan limbah yang tidak benar diantaranya adalah sebagai berikut : pelepasan 

limbah tanpa pengelolaan terlebih dahulu, penimbunan limbah melewati waktu yang 

ditentukan, kolam lumpur tanpa pengendalian, pembakaran limbah untuk bahan bakar 

maupun untuk tujuan memusnahkan tanpa adanya pengendalian polusi udara, dan 
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penimbunan drum-drum yang berkarat .
 11

 Pengelolaan limbah di MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung termasuk kriteria mengelola limbah dengan 

tidak benar 

 Jenis praktikum yang dilakukan sangan berkaitan seperti menggunakan 

bahan-bahan kimia yang berbahaya. Penanganan limbah yang dibuang begitu saja di 

tempat sampah atau di westafel jika limbah atau sisa praktikum berbentuk cair maka 

akan mencemari sumber air yang ada didekatnya. Pengaturan sanitasi dan 

penanganan limbah baik limbah padat maupun limbah cair perlu lebih diperhatikan 

oleh masing- masing sekolah, jika sekolah memiliki sumber air yang relatif dekat 

dengan gedung laboratorium. Hasil penelitian relevan pada beberapa laboratorium 

kimia SMAN di Singaraja ditemukan belum dilengkapi septictank untuk 

penampungan limbah cair  oleh karena itu, limbah cair hasil buangan dari 

laboratorium mengalir ke saluran umum bersamaan dengan limbah cair yang lain.
12

 

Proses pemusnahan alat atau bahan yang rusak tidak menggunakan peraturan tertentu 

yang dipakai sesuai pedoman, di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung juga tidak menerapkan pedoman tersebut. 

2. Administrasi Laboratorium 

Menurut Susilowati bahwa administrasi merupakan suatu proses pencatatan 

atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratoriumsupaya semua fasilitas dan 

                                                             
11

 Marham sitorus dan Ani Sutiani, Pengelolaan dan Managemen Laboratorium Kimia 

(Yogyakarta : Graha Ilmu,2013), h. 45. 

 
12

 Gusti Lanang Wiratma, “Pengelolaan Laboratorium Kimia Pada Sma Negeri Di Kota 

Singaraja”,Jurnal Pendidikan (di akses 10 April 2017).h.431. 
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aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis.
13

 Pengelolaan 

administrasi laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung berdasarkan angket guru 

dan hasil observasi laboratorium adalah 78% dan 69% dengan kriteria baik dalam 

mendukung proses pembelajaran Biologi, sedangkan MAN 2 Bandar Lampung 

adalah sebesar 61% dan 64% dengan kategori cukup baik dalam mendukung proses 

pembelajaran Biologi. persentase tersebut dinyatakan dalam gambar grafik berikut. 

 

Gambar 13 

Skor Persentase administrasi laboratorium 

Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata respon angket yang diberikan 

kepada guru dan hasil observasi laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan 

MAN 2 Bandar Lampung. Nyoman Mastika dalam penelitiannya mengungkapkan 

bawa kondisi daya dukung fasilitas alat-alat laboratorium IPA/Biologi yang ada di 

delapan sekolah negeri kota denpasar menunjukkan bahwa kondisinya belum 

                                                             
.
13

 Susilowati, Administrasi dan Inventarisasi Alat Laboratorium Sekolah, (Yogyakarta: 

FMIPA UNY, 2012). Makalah disampaikan dalam rangka Pelatihan Pengelolaan Laboratorium IPA. 

Pada hari Sabtu dan Minggu (3 dan 11 Maret 2012). 
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memenuhi standar minimal 100% yang telah ditetapkan yakni : diantaranya fasilitas 

daya dukung sarana prasarana yang ada di ruang laboratorium IPA/Biologi yang ada 

di delapan sekolah SMA Negeri Kota Denpasar belum memenuhi standar minimal 

100% ( 80.56 % ).
14

 Hasil penelitian yang sama mengungkap tentang perangkat 

administrasi laboratorium sains (Biologi) di sekolah-sekolah umumnya dipandang 

belum memenuhi standar pengelolaan laboratorium.
15

 Sedangkan di dalam 

pembelajaran sains (Biologi), laboratorium berperan sebagai tempat penunjang dari 

kegiatan kelas.
16

 Standar pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium Biologi 

MAN 1 dan MAN 2 Bandar Lampung bahkan jauh dibawah standar minimal yang 

ada di delapan SMA Negeri Kota Denpasar tersebut. 

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan semua instrument penelitian 

dapat diketahui bahwa pengelolaan administrasi laboratorium Biologi MAN 1 Bandar 

Lampung memiliki tingkat pengelolaan administrasi lebih tinggi, sedangkan MAN 2 

Bandar Lampung memiliki tingkat pengelolaan administrasi yang lebih rendah. 

Seperti pada persentase yang dinyatakan dalam gambar grafik berikut. 

                                                             
14

 Nyoman mastika, et. al. “Analisis Standarisasi Laboratorium Biologi dalam Proses 

Pembelajaran di SMA Negeri Kota Denpasar” Jurnal pendidikanI, 2014. (Desember 2016), h.1. 
15

 Mamatsupriatna, “Study Penelusuran pengelolaan laboratorium sains SMA sebagai analisis 

kebutuhan untuk program diklat pengelola laboratorium”, Jurnal pendidikanI, 2012 (11 April 2017), 

h.3. 
16

 Mamatsupriatna, Op.Cit, h.4. 
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Gambar 14 

Skor Persentase rata-rata total administrasi laboratorium  

Data tersebut diperoleh dari hasil angket dengan jumlah soal 3 dari sekor 

maksimal 9 yang diberikan kepada semua guru Biologi, responden pertama mampu 

memperoleh jumlah skor 7 pada ketiga soal tersebut, kemudian skor yang diperoleh 

dibagi skor maksimal dan dikalikan 100% hasil skornya adalah 78%, responden 

kedua menghasilkan skor 67%, dan kemudian responden ketiga menghasilkan skor 

89%. Hasil ketiga responden tersebut kemudian di rata-rata sehingga menghasilkan 

rata-rata skor 78% dengan kriteria baik. Hasil  observasi laboratorium menghasilkan 

skor 69%. Rata-rata hasil angket guru dan observasi tersebut di rara-rata total 

menghasilkan sekor 74% dengan kriteria pengelolaan administrasi yang baik di 

laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung. Sedangkan di MAN 2 Bandar 

Lampung untuk angket guru dari dua responden menghasilkan rata-rata skor 61% 

dijumlah dengan sekor hasil observasi laboratorium sebesar 64% dan di rata-rata total 

menghasilkan sekor sebesar 63% dengan kriteria pengelolaan laboratorium yang baik.  
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Pada kedua madrasah pengelolaan administrasi laboratorium menunjukan 

belum terkelola dengan optimal, hal ini dibuktikan oleh angket guru dan hasil 

observasi yang rendah. Novitasari yang dalam penelitiannya menyatakan Fasilitas 

laboratorium yang dimiliki oleh masing-masing sekolah yang diteliti tidak semuanya 

dapat berfungsi dengan baik, misalnya bak cuci atau wastafel. Selain itu jam dinding 

juga tidak dapat berfungsi karena rusak.
17

 Berdasarkan hasil obeservasi untuk fasilitas 

khusus di laboratorium Biologi MAN 1 Bandar lampung semuanya masih berfungsi 

dengan baik hanya ada satu yang belum ada dari 14 fasilitias yang menjadi setandar 

yaitu lemari asam sehingga masih dalam kriteria sangat baik, sedangakan di MAN 2 

Bandar Lampung ada tiga fasilitas khusus yang tidak ada seperti jam dinding, lemari 

asam, dan kotak P3K dan masih memperoleh kriteria baik. Sejalan dengan penelitian 

yang menyebutkan untuk fasilitas khususnya meliputi lemari alat, bahan dan asam, 

papan tulis, kursi peserta didik atau guru, meja praktikum, meja demonstrasi, dan 

perlengkapan P3K dalam keadaan baik. Kursi guru dan kursi peserta didik sekitar 40 

buah agar setiap peserta didik mendapatkan tempat duduk sendiri-sendiri tetapi tetap 

dalam satu kelompok.
18

 Aspek kelengkapan administrasi laboratorium memiliki 

kriteri baik untuk laboratorium Biologi di MAN 1 Bandar Lampung dan kriteia cukup 

baik untuk MAN 2 Bandar Lampung, dengan rincian Ruang laboratorium memiliki 

kriteria 50 % dan 33 %, fasilitas umum memiliki kriteria 80% dan 80%, fasilitas 

                                                             
17

 Novitasari. “Analisis Manajemen Laboratorium Biologi Beberapa Sma Swasta Di Kota 

Jambi”, Jurnal Pendidikani, 2014 (11 April 2017), h.7. 
18

 Rosdiana, et.al. “Analisis Daya Dukung Laboratorium Ipa-Biologi Dalam Menunjang 

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Pada Pembelajaran Biologi Di Ma Nurul 

Hikmah Haurgeulis”, Jurnal Sains Dan Pendidikan Sains Vol. 5 (2016) No. 1 (10 April 2017),h.83. 
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khusus 93% dan 79%, peralatan praktikum 70% dan 67%, bahan praktikum 58% dan 

75%, administrasi umum 67% dan 44% dan sum berdana memperoleh kriteria 67% 

dan 67%. Menurut Rachma Murtisari Prihastanti pengelolaan laboratorium Biologi 

pada tiap SMA berbeda karena tidak semua SMA memiliki dana khusus untuk 

pengembangan laboratorium biologi sehingga dapat mengembangkan laboratorium 

biologi yang sesuai dengan standard yang telah diberikan pemerintah.
19

 Sesuai 

dengan hasil wawancara bahwa dana alokasi untuk laboratorium Biologi dari 

pemerintah sangat terbatas yaitu tidak lebih dari Rp.700,000.-/semester, sehingga 

menurut Yuniarti dan Gustina selaku kepala laboratorium Biologi MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung, kucuran dana swadaya sekolahlah yang 

digunakan jika keperluan biaya tersebut melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan 

di atas. Kelancaran kegiatan laboratorium dan kesinambungan fungsionalisasi 

laboratorium sangat tergantung kepada anggaran yang memadai.
20

 Sejalan dengan 

penelitian Afreni Hamidah menyebutkan tentang Dana untuk pengembangan 

laboratorium biologi juga ada yang berasal dari swadaya sekolah, komite sekolah, 

OSIS, maupun biaya daftar ulang.
21

 Seperti yang telah diterapkan di MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. 

Keberadaan tenaga bantu laboratorium dan kelengkapan sarana dan prasarana 

memotivasi guru untuk semakin mengoptimalkan penggunaan laboratorium sebagai 

                                                             
19

 Rachma Murtisari Prihastanti, “Pengelolaan Laboratorium Biologi Sma Negeri Dan Sma 

Swasta Se Eks Kotatif Jember”, Jurnal Pendidikan,2013 (10 April 2017),.h.8. 
20

 Koesmadji, Teknik Laboratorium, (Bandung: FMIPA UPI, 2004), hlm. 47 
21

 Afreni Hamidah, et. al. “Manajemen Laboratorium Biologi Beberapa Sma Swasta Di Kota 

Jambi” Jurnal Sainmatika Vol 7 No 1 2013 (12 April 2017), h.6. 



100 
 

penunjang pembelajaran Biologi. Setiap peralatan difungsikan berdasarkan 

kegunaanya dalam membantu praktikum, sehingga tidak semua peralatan dapat 

dirawat dengan cara yang sama. Menurut permendiknas no.26 tahun 2008 tentang 

tenaga laboratorium terdiri dari kepala laboratorium sekolah, teknisi laboratorium 

sekolah dan pengelola laboratorium sekolah .22
 Sejalan dengan hal tersebut, temuan 

penelitian pada Lima sekolah SMA Negeri di Palngka Raya, hanya SMAN 2 

Palangka Raya yang pernah memiliki laboran dan semua sekolah tidak pernah 

memiliki teknisi khusus laboratorium. Laboran SMAN 2 Palangka Raya didanai oleh 

komite sekolah secara mandiri karena laboran dirasa sangat diperlukan, belum pernah 

ada laboran yang didanai Dinas Pendidikan setempat.
23

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan mantan kepala laboratorium IPA Ibu Eni supriyati, di MAN 2 Bandar 

lampung pernah memiliki laboran, namun setelah diangkat menjadi PNS dan 

dipindah tugaskan hingga saat ini laboratorium IPA di MAN 2 Bandar Lampung 

tidak ada. Seluruh SMA/MA di indonesia yang mengadakan program IPA khusunya 

Biologi memerlukan laboran agar sarana dan prasarana laboratorium yang sudah ada 

dapat dirawat dan dijaga dengan baik sesuai peruntukannya.  

Penelitian Ani sulistiyani yang mengungkap faktor ketersediaan sarana dan 

prasarana laboratorium tidak selalu mempengaruhi kemampuan guru dalam 

                                                             
22

 Permendiknas No. 26 Tahun 2008,”Tenaga Laboratorium” (On-Line), Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_26_2008.pdf. (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
23

 Indah Sari Dewi, et.al.“Analisis Kendala Pelaksanaan Praktikum Biologi Di Sma Negeri 

Se-Kota Palangka Raya”Jurnal Edusains Volume 2 Nomor 1(10 April 2017), h. 20. 
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mengelola laboratorium.
 24

 Kelengkapan Sarana dan prasaran yang ada di dalam 

laboratorium baik langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk 

memperoleh gejala benda maupun gejala peristiwa yang merupakan objek pokok 

dalam pembelajaran IPA, Salah satunya adalah biologi.
25

 Laboratorium Biologi MAN 

1 Bandar Lampung dengan MAN 2 Bandar Lampung untuk sarana dan prasarana 

tidak banyak perbedaannya, namun guru-guru Biologi MAN 1 Bandar Lampung 

memiliki kemampuan mengelola laboratorium yang lebih baik dibandingkan guru-

guru Biologi MAN 2 Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian Retna sundari bahwa 

Sebagian besar madrasah sudah memiliki sarana pendukung pembelajaran 

audiovisual, misalnya TV, VCD player, OHP, LCD, scanner dan laptop, karena 

mendapatkan bantuan. Alat-alat tersebut dipakai secara umum untuk semua mata 

pelajaran dan semua kepentingan, sehingga setiap kali akan menggunakan harus 

dicek dahulu apakah media pembelajaran tersebut sedang dipakai atau tidak.
26

 

Berdasarkan hasil wawancara hal yang sama sering terjadi di MAN 1 Bandar 

Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. Kreatifitas guru dalam menemukan solusi 

dengan cara membuat media pembelajaran alternatif dengan menggunakan barang-

barang sederhana atau kemampuan guru dalam menyusun dan mengatur tata letak alat 

                                                             
24 Ani sulistiyani, “Deskripsi Kemampuan Guru Ipa Di Smp Negeri Bandar Lampung Dalam 

Mengelola Laboratorium”Jurnal Ilmiah Pendidikan,2015 (10 April 2017), h. 5. 
25

 Maryana, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Praktikum IPA Sekolah Menengah Pertama 

Negeri di Kabupaten (Yogyakarta : UNY,2007), h.104.  
26

 Retna Sundari, “An Evaluation On The Use Of Laboratory In Teaching Biology In Public 

Madrasah Aliyahs In Sleman Regency”, Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 2, Tahun 

Xii, 2008 ( 8 April 2017), h.205. 
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dan bahan untuk praktikum juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemampuan guru dalam mengelola laboratorium sebagai tempat praktikum. 

Setiap laboratorium idealnya memiliki denah yang menggambarkan keadaan 

ruangan yang ada, instalasi listrik, instalasi Air, instalasi Gas dan ruangan lainya 

harus tercatat namanya, ukuran dan kapasitas dalam Format A. Fasilitas umum 

laboratorium adalah barang-barang yang merupakan pelengkap laboratorium. 

Sedangkan, fasilitas khusus laboratorium adalah barang-barang yang harus ada dalam 

laboratorium yang harus tercatat menggunakan Format B1 sampai B4. 

Pengadministrasian fasilitas laboratorium mengadaptasi dari peraturan mentri 

pendidikan nasional No. 24 Tahun 2007 tentang laboratorium Biologi.
27

 Alat yang di 

maksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Berikut 

contohnya seperti mikroskop, respitometer, neraca dan lainya, Kemudian harus di 

catat dengan Format CI sampai C4. Untuk pengadministrasian zat (Chemicels) 

menggunakan Format DI Sampai D4.
28

 Sebagai upaya memudahkan pengecekan, 

penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, dan terutama pertanggungjawaban, semua 

fasilitas serta alat dan bahan di laboratorium harus diadministrasikan. Pencatatan alat 

dan bahan laboratorium ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang 

meliputi: buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan atau peminjaman alat dan 

bahan, buku catatan harian, kartu Alat dan bahan yang rusak, kartu reperasi, dan 

                                                             
27

 Permendiknas No. 24 Tahun 2007,”Sarana dan Prasarana” (On-Line) Tersedia di : 

http://nasuprawoto.files.wordpress.com/2010/10/permen_24_2007.pdf. (2 Desember 2016), dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
28

 Asep Kadorahan, Manajemen Laboratorium IPA (Jakarta: DEPAG, 2007), h. 6. 
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format label. Buku lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkapan perangkat 

administrasi di atas antara lain: daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS, program 

semester kegiatan laboratorium, dan jadwal kegiatan laboratorium.
29

 Hal tersebut 

belum semuanya ada di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. 

(bisa lihat pada lampiran 3.1 hasil dokumentasi progran laboratorium). 

Bedasarkan hasil wawancara hanya menginventarisir alat dan bahan 

laboratorium yang sudah terlakasana sedangkan seperti mengaktalog alat dan bahan, 

membuat kartu stok, kartu reparasi Alat semuanya sudah direncanakan namun belum 

terealisasi dan surat permohonan meminjam alat dan bahan dilakukan oleh gurunya 

bukan oleh peserta didik. Bahkan di laboratorium Biologi MAN 2 Bandar lampung 

dari segi sarana dan prasarana terlihat lebih lengkap terkhusus bahan-bahan 

laboratorium, mungkin karena pengadaanya yang masih menjadi satu dengan 

laboratorium Kimia sehingga bahan-bahan bisa lebih banyak tersedia. Namun dari 

segi penataanya terlihat acak-acakan dan sulit untuk membedakan alat dan bahan 

yang masih bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Guru-guru beralasan semuanya terjadi 

karena belum ada laboran 

MAN 1 Bandar Lampung masih mengadministrasi secara manual, hal ini 

dirasa lebih memudahkan laboran dan guru seperti mencatat kegiatan prakrikum 

harian, menginventarisir alat dan bahan, dan daftar hadir dibuat dalam satu buku 

besar. (bisa dilihat pada lampiran 3.1 dokumentasi program laboratorium). Jadwal 

                                                             
29

 Erlina Yaman, “Pengoptimalan Peran Kepala Labor dalam Menunjang Pembelajaran IPA di 

SMPN 7 Kubung”, Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI (2016) Vol 1 No 1 ( 9 April 2017), h. 68. 
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praktikum, tata tertib, struktur organisasi dan kegiatan laboratorium lainya ditempel 

di dinding. Meskipun data yang diketik secara rapi juga ada sebagai pegangan kepala 

laboratorium, namun tetap di laboratorium masih menggunakan secara manual. 

Sedangkan di MAN 2 Bandar Lampung di buat secara rapih dalam program 

laboratorium seperti visi misi, tugas kepala laboratorium, jurnal harian praktikum, 

jadwal praktikum, tata tertib, struktur organisasi laboratorium dan inventarisir alat 

dan bahan. Namun pada praktiknya masih banyak penataan yang belum sesuai 

dengan yang telah disusun pada program laboratorium. 

 

 

3. Pengelolaan Penyelenggaraan Laboratorium. 

Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium mengacu pada keorganisasian 

laboratorium yang ada. Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, 

deskripsi pekerjaan, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut.
30

 

Sedangakan pengelolaan laboratorium merupakan usaha untuk memanajemen 

laboratorium dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

laboratorium sehari-hari.
31

 MAN 1 Bandar Lampung telah memiliki struktur 

organisasi pengelola laboratorium yang aktif dan bertanggung jawab atas segala hal 

yang berhubungan dengan laboratorium. Tata tertib berupa perintah, larangan dan 

anjuran senantiasa diberlakukan untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium. 

                                                             
30

 Hartinawati, Pengelolaan Laboratorium IPA (Tanggerang selatan: Universitas Terbuka, 

2015), h. 1.22. 
31

 Ibid. h. 1.1. 
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Sejalan dengan penelitian Retnita Ernayani Lubis bahwa guru dituntut harus mampu 

membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai 

buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata 

tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat.
32

 MAN 2 Bandar Lampung telah 

memiliki struktur organisasi laboratorium secara tertulis, namun pada operasionalnya 

belum terlaksana dengan baik sesuai tanggung jawabnya tugas masing-masing 

pengelola laboratorium. karena MAN 2 Bandar Lampung belum memiliki laboran, 

sehingga segala hal yang terkait dengan laboratorium masih dibebankan kepada 

kepala laboratorium dan guru Biologi, sedangkan untuk kepala laboratoriumnya 

masih menjadi satu dengan kepala laboratorium IPA. Gustina Fitriani selaku kepala 

laboraorium baru tahun pelajaran 2017-2018 adalah guru mata pelajaran Kimia, 

sehingga untuk pengaturan laboratorium lain masih merasa kesulitan, ditambah tidak 

adanya tenaga bantu sehingga harus menyiapkan alat dan bahan usulan guru-guru 

IPA lainya. Wayan subagya mengungkapkan aspek penggunaan dan pemeliharaan 

keterlibatan laboran sangat tinggi, dan perannya sangat strategis. Peran laboran dalam 

proses penggunaan alat dan bahan kimia yang dipakai dalam praktikum, mengawali 

dengan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, mencatat penggunaan, dan 

diakhir praktikum menata kembali ke tempat semula. Demikian juga dalam 

pemeliharaan, peran laboran sangat besar terutama dalam menjaga, menata, dan 

menyimpan alat dan bahan kimia pada tempat yang tepat dan aman. Namun 

                                                             
32

Retnita Ernayani Lubis, “ Analisis Kompetensi Guru Biologi Sma Yang Sudah Lulus 

Sertifikasi Di Kota Medan”, Jurnal Pendidikan, 2012 (14 April 2017), h. 29. 
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dibeberapa sekolah terjadi demikian, hal ini disebkan karena pemahaman para pihak 

pengguna mengenai keamanan, keselamatan kerja, dan lingkungan sangat rendah.
33

 

Kondisi tersebut di atas juga terjadi di laboratorium Biologi MAN 2 Bandar 

Lampung, seperti penyusunan bahan diletakan di tempat terbuka, dan lemari alat yang 

terlalu kecil sehingga tidak menampung semua alat yang ada dan begitupun dengan 

bahan-bahan yang terdapat di ruang Kimia. 

Kendala yang dihadapi MAN 2 Bandar Lampung dalam penyelenggaraan 

praktikum sebelum melaksanakan praktikum, seorang guru harus memastikan ada 

tidaknya alat dan bahan praktikum sendiri. Berdasarkan Penelitian Parmin, dan 

Purwantoyo mengungkapkan kegiatan praktikum dalam pembelajaran Biologi 

bertumpu sepenuhnya pada guru sehingga dalam pelaksanaan praktikum yang 

bermutu tentu guru harus terlebih dahulu memiliki kompetensi menyelenggarakan 

kegiatan praktikum dari mulai persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dari 

setiap kegiatan praktikum yang dilaksanakan.
34

 Penelitian siti maryam tentantang 

kesiapan sarana dan prasarana laboratorium merupakan hal penting yang mendukung 

terlaksananya kegiatan praktikum.
35

 Sehingga koordinasi antar guru Biologi harus 

selalu terjalin dengan baik dengan guru-guru mata pelajaran IPA yang lainya, terlepas 

                                                             
33

 Wayan subagya dan Gusti lanang wiratma, “Pengelolaan Laboratorium Kimia Pada Sma 

Negeri Di Kota Singaraja: (Acuan Pengembangan Model Panduan Pengelolaan Laboratorium Kimia 

Berbasis Kearifan Lokal Tri Sakti)”, Jurnal Pendidikan Vol. 3, No. 2, Oktober 2014 (10 April 2017) 

h.432. 
34 Nurul hidaya, et.al. “Deskripsi Kemampuan Guru Ipa Di Smp Swasta Bandar Lampung 

Dalam Mengelola Laboratorium”,Jurnal Pendidikan 2015 (10 April 2017), h.5. 
35

 Siti Mariyam, et.al. “Analisis Pelaksanaan Praktikum Pada Pembelajaran Biologi Siswa 

Kelas Viii Di Smp Negeri 3 Kuntodarussalam Tahun Pembelajaran 2014/2015” Jurnal Pendidikan 

2014 (10 April 2017), h.3. 
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sudah ada jadwal untuk masing-masing pratikum seperti yang telah dilakukan di 

MAN 1 Bnadar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung. Didukung pula dengan hasil 

penelitian Mahiruddin yang memperlihatkan bahwa baik fasilitas maupun kompetensi 

pengelola secara terpadu berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan 

laboratorium IPA, sehingga kedua aspek ini harus menjadi perhatian bagi pengelola 

pendidikan pada umumnya dan pengelola laboratorium IPA pada khususnya.
36

 Dalam 

hal ini terhadap pengelolaan laboratorium Biologi. 

Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung 

dan MAN 2 Bandar Lampung menunjukkan pengelolaan penyelenggaraan 

laboratorium yang baik. Berdasarkan rata-rata hasil pengukuran menggunakan 

instrument yang digunakan, pengelolaan penyelenggaraan laboratorium Biologi 

MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung berdasarkan angket guru dan 

observasi laboratorium rata-rata sebesar 77% dan 73% dengan kriteria pengelolaan 

penyelenggaraan yang baik. Persentase pengelolaan penyelenggaraan laboratoium 

tersebut disajikan dalam gambar berikut. 

                                                             
36

 Mahiruddin, “Pengaruh Fasilitas Dan Kompetensi Pengelola Terhadap Efektivitas 

Manajemen Laboratorium Ipa Sma Di Kabupaten Konawe”Jurnal Pendidikan 2008 ( 15 April 2017), 

h.16. 
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Gambar 15 

Skor Persentase penyelenggaraan laboratorium  

 

Data tersebut diperoleh dari hasil angket dengan jumlah 4 pertanyaan dari 

sekor maksimal 12 yang diberikan kepada semua guru Biologi, responden pertama 

mampu memperoleh jumlah skor 7 pada keempat pertanyaan tersebut, kemudian skor 

yang diperoleh dibagi skor maksimal dan dikalikan 100% hasil skornya adalah 58%, 

responden kedua menghasilkan skor 42%, dan responden ketiga menghasilkan skor 

58%. Hasil ketiga responden tersebut kemudian di rata-rata sehingga menghasilkan 

rata-rata skor 53%. Hasil observasi laboratorium memiliki jumlah soal 2 dengan skor 

masing-masing 1 jika obyek yang diamati ada dan jika tidak ada dengan bobot nilai 0, 

untuk obsevasi laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung mendapatkan sekor 2 

dari 2 soal, kemudian bobot yang diperoleh dibagi skor maksimal yaitu 2 kemudian 

dikalikan 100% menghasilkan skor 100%. Rata-rata hasil angket guru dan observasi 

tersebut di rara-rata total menghasilkan sekor 77% dengan kriteria baik. Sedangkan di 

MAN 2 Bandar Lampung untuk angket guru dari dua responden menghasilkan rata-

rata skor 46% dijumlah dengan sekor hasil observasi laboratorium sebesar 100% dan 
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di rata-rata total menghasilkan skor sebesar 73% dengan kriteria yang baik juga. 

Berikut disajikan dalam gambar grafik berikut. 

 

Gambar 16 

Skor Persentase rata-rata total penyelenggaran laboratorium 

Pengelolaan penyengggaraan laboratorium merupakan aspek penting yang 

harus dilakukan dalam suatu sekolah. Keberadaan seorang laboran sangat dibutuhkan 

untuk membantu guru Biologi yang sudah kelelahan dalam mengurus segala kegiatan 

belajar mengajar di kelas. pengelola laboratorium atau laboran sebaiknya dibekali 

dengan pengetahuan yang cukup untuk mengatur dan mengelola laboratorium 

sekolah. Pengetahuan yang memadai dapat menjadikan laboran lebih dapat 

diandalkan dalam membantu kelancaran kegiatan di laboratorium hal ini idealnya 

mengacu pada permendikanas No 26 tahun 2008.
37
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Penggunaan modul praktikum berbasis produk terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains peserta didik.
38

 Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara 

bahwa pelaksanaan praktikum membutuhkan modul pratkitikum atau setidaknya 

harus ada LKS sebagai pemandu jalanya praktikum sehingga jelas dan dapat terukur 

dalam menggunakan waktu. Guru-guru MAN 2 mengeluhkan saat akan melakukan 

praktikum harus mempersiapkannya sendiri dengan keterbatasan waktu yang 

dimiliki.Tidak adanya laboran menjadikan pemanfaatan laboratorium tidak berjalan 

optimal, akhirnya guru memilih untuk praktik di kelas atau menundanya, bahkan 

samapai tidak dilaksanakan praktikum. Aktifitas praktikum sendiri sering dilakukan 

baik di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung, walaupun dari 

jadwal yang sudah dibuat tidak semua bisa terealisasi jika di persentasekan sebesar 

67% pada kedua madarasah tersebut, hal ini mengacu pada pilihan sering pada 

jawaban angket terhadap guru-guru Biologi. Sejalan dengan penelitian Hasruddin dan 

Rezeqi, bahwa waktu pelaksanaan praktikum di SMA Negeri se-Kabupaten Karo juga 

masih relatif rendah dikarenakan belum adanya penjadwalan praktikum secara jelas.
39

 

Alasan-alasan tersebut  juga dipakai di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung. 

Guru Biologi dituntut dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran 

saintifik serta melakukan penilaian autentik menggunakan silabus sebagai acuan, 

                                                             
38

 Siti Yuni Sufinah, et.al. “Penerapan Modul Praktikum Biologi Berbasis Produk Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Proses Sains (Kps) Siswa Di Kelas X Sma Negeri 1 Lemahabang Kab 

Cirebon”, Jurnal Scientiae Educatia Volume 2 Edisi 2 (8 April 2017), h.12. 
39

 Siti Maryam, Op. Cit. h. 3. 
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perlu penjabaran operasional antara lain dalam mengembangkan materi pembelajaran, 

mengembangkan langkah pembelajaran serta merancang dan melaksanakan penilaian 

secara autentik.
40

 Praktikum menjadi salah satu rancangan yang harus dibuat baik 

berupa jurnal praktikum, sekenario praktikum dan rancangan-rancangan lain guna 

mendukung pembelajaran Biologi dalam mengungkap realita sebuah teori. 

Pelaksanaan praktikum di MAN 1 Bandar Lampung selain berkoordinasi 

dengan jam mata pelajaran berikutnya untuk bertukar jam mata pelajaran di waktu 

yang lain juga menggunakan selain jam belajar jika diperlukan. Laboratorium juga 

digunakan untuk kegiatan pengembangan peminatan biologi seperti Bioclub, Karya 

Ilmiyah Remaja dan lain-lain. sedangkan di MAN 2 Bandar Lampung laboratorium 

digunakan hanya untuk praktikum. Sejalan dengan penelitian Afwah yang 

menyatakan penyelenggaraan praktikum yang baik dan aktif juga dapat menambah 

empat keterampilan laboratorium yang meliputi : safety skill, laboratory manipulatif 

skill, laboratory prosess skill dan thinking skill.
41

 Begitupun berdasarkan hasil 

wawancara guru-guru Biologi yang menyatakan bahwa praktikum Biologi adalah hal 

mutlak yang penting dilaksanakan guna menunjang pembelajaran Biologi, menurut 

ibu ade larina guru Biologi MAN 1 Bandar Lampung praktikum adalah pembuktikan 

real dalam belajaran ilmu Biologi. Menurut Emha, bahwa salah satu sumber belajar 

yang sangat penting adalah alat peraga praktik yang dapat membantu guru 

                                                             
40 Dikbud. pembelajaran Biologi melalui pendekatan saintifik (Jakarta : Direktorat Pembinaan 

SMA-Ditjen Pendidikan Menengah,2014), h.2. 
41

Afwah, “Pengelolaan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 

Demak Dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran Biologi”. (Program Sarjana FITK IAIN 

Walisongo, Semarang, 2012), h. 57. 
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memperjelas dan memvisualisasikan konsep atau pengertian serta melatih siswa 

untuk mencapai keterampilan tertentu.
42

 Praktikum memiliki kedudukan amat penting 

dalam pembelajaran Biologi, karena melalui praktikum siswa memiliki peluang 

mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains, sikap ilmiah dalam 

rangka memperoleh pengetahuannya.
43

 Pembelajaran dengan pendekatan ketrampilan 

proses merupakan pembelajaran yang ideal bagi pemenuhan tuntutan penerapan 

proses sains serta sikap ilmiah.
44

 Keterampilan proses Sains terdapat dalam 

Keterampilan Proses Sains Dasar, dan Ilmu Terpadu Keterampilan proses. 

Keterampilan proses sains dasar terdiri dari mengamati, menggunakan ruang atau 

waktu, menyimpulkan, mengukur, berkomunikasi, mengelompokkan, dan 

memprediksi, sedangkan keterampilan proses sains yang terintegrasi meliputi variabel 

pengendali, mendefinisikan secara operasional, merumuskan hipotesis, menafsirkan 

data, bereksperimen, merumuskan model, dan penyajian informasi.
45

 Menurut 

Wulandari dalam jurnal Majhudi pengembangan keterampilan proses sains dan 

penguasaan konsep perlu dilakukan agar siswa lebih memahami konsep pelajaran dan 

juga lebih mengoptimalkan keterampilan dasar tersebut. Secara tidak langsung, 

                                                             
42

 M. Saleh H Emha. Pedoman Penggunaan Laboratorium (Bandung: PT Remaja 

RosdaKarya, 2002), hlm 4 
43

 Doni Setiawan, et.al. “Pelatihan Pengunaan Alat- Alat Laboratorium Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Praktikum Ipa-Biologi Bagi Guru Smp Di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan 

Ilir”,Jurnal Pendidikan (9 April 2017), h.86. 
44

 Agung, W, Subiantoro, Pentingnya Praktikum Dalam Pembelajaran IPA, makalah 

disampaikan dalam acara “Pelatihan Pengembangan Praktikum IPA Berbasis Lingkungan” (On-line), 

dapat di cari di : http://www.diknas-padang.org (januari 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 
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 Getachew Fetahi Gobaw. “Analysis Of Undergraduate Biology Laboratory Manuals”. 
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dengan meningkatkannya keterampilan proses sains maka penguasaan konsep peserta 

didik juga dapat meningkat
46

. Didukung dengan empat alasan menguatkan peran 

laboratorium dalam pembelajaran di sekolah antara lain : Pertama, praktikum 

membangkitkan motivasi belajar Sains. Kedua, praktikum mengembangkan 

keterampilan dasar melakukan eksperimen. Ketiga, praktikum menjadi wahana 

belajar pendekatan ilmiah. Keempat, praktikum menunjang materi pelajaran.
47

 

Dengan sekumpulan materi biologi yang ada seharusnya penyelenggaraan kegiatan 

laboratorium menjadi sangat intensif dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi. Surat 

Edaran Nomor 179342/MPK/KR/2014 tentang pelaksanaan kurikulum 2013.
48

 

Madrasah dituntut untuk menerapkan kurikulum 2013 yang mengarahkan 

pembelajaran menggunakan metode saintific approuch. Menurut amali putra 

Pendekatan ilmiah (scientific approach) yang dimaksud meliputi mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpul-kan, dan mencipta 

sesuai arahan kurikulum 2013.
49

 Sesuai edaran tersebut MAN 1 Bandar Lampung dan 

MAN 2 Bandar Lampung langsung menjalankan arahan pelaksanaan kurikulum 

tersebut. 

4. Penyimpanan Alat Dan Bahan Laboratorium  

                                                             
46 Majhudi, et.al. “Penerapan Pembelajaran Berbasis Praktikum Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains Dan Penguasaan Konsep Siswa Kelas Xi Ipa 1 Di Sma Muhammadiyah 1 

Malang” Jurnal Pendidikan 2013 (13 april 2017),h.2. 
47

 Parmin, et. al. Modul diktat laboratorium, IPA (Semarang: FMIPA UNES, 2012), h. 1. 
48

 Kemendikbud. “surat edaran” (On-Line) Tersedia di : http// surat edaran madarasa.or.id (12 

April 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
49

 Amali Putra. “Pembelajaran Ipa Berbasis Pengamatan Melalui Pendekatan Ilmiah Di 

Sekolah Menengah Atas”, Jurnal Penelitian Pendidikan Volume 5, No. 1, Januari 2014 (12 April 

2017),H. 32. 
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Pemeliharaan alat-alat laboratorium berkaitan erat dengan penyimpanan alat-

alat laboratorium.
50

 Penyimpanan merupakan bagian dari pemeliharaan, alat disimpan 

agar alat itu aman, artinya agar alat itu tidak hilang atau rusak, di samping agar ruang 

tempat alat itu terletak kelihatan rapih, dimana dan bagaimana alat itu disimpan 

sangat tergantung pada fasilitas yang ada di laboratorium. Hal ini menjadi suatu 

keharusan mengingat setiap alat dan bahan laboratorium memiliki karakter berbeda 

satu dengan yang lainnya, sehingga diperlukan cara khusus untuk menyimpan 

masing-masing alat dan bahan praktikum di laboratorium Biologi. Kinerja laboran 

pada laboratorium tingkat sekolah SMP/MTs atau SMA/MA seorang laboran 

memiliki peran sangat besar untuk membantu guru dalam pelaksanaan belajar 

mengajar di laboratorium dengan mempersiapkan alat dan alat peraga yang 

dibutuhkan, persiapan bahan praktikum, menyimpan dan menata kembali alat-alat 

yang sudah dipakai. Namun pada umumnya laboratorium sekolah belum mempunyai 

analis atau teknisi laboratorium.51 MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung juga belum memiliki analis dan teknisi laboratorium. Penyimpanan bahan 

praktek Biologi pada umumnya merupakan bahan kimia.
52

 Penelitian Anisa adiwena 

putri tentang Pengelola laboratorium terhadap bahan kimia di Madrasah masih 

terdapat beberapa kesalahan seperti pada penempatan botol reagen di tempat tidak 

terkunci, juga dari inkompatibilitasnya masih belum tampak seperti simulasi 
                                                             

50 Ahmad Abu Hamid, Op. Cit. h.16. 
51

 Kukuh Munandar, Pengetahuan Laboratorium Biologi, (Jember : Um Jember, 2012), H.13. 
52

 Afwah, “Pengelolaan Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Demak dan SMA Negeri 3 

Demak Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembelajaran Biologi”(Program Sarjana FITK IAIN 

Walisongo, Semarang, 2012), h. vi. 
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penyimpanan asam yang tidak boleh disatukan dengan penyimpanan basa, bahan-

bahan prekursor harus dalam lemari terkunci, asam nitrat yang tidak boleh disatukan 

dengan asam yang lain, serta persenyawaan sianida yang tidak boleh disatukan 

dengan asam dan air.
53

 Begitupun yang terjadi laboratorium Biologi MAN 2 dalam 

menyimpan bahan-bahan di temapat terbuka. Sedang di MAN 1 Bandar Lampung 

sudah tersusun rapih lengkap dengan lebel masa kadaluarsa, sehingga memudahkan 

dalam mengecek ketersediaan bahan-bahan praktikum. 

MAN 1 Bandar Lampung sudah menyimpan alat dan bahan laboratorium 

berdasarkan bahan dasar penyusun alat, jenis alat, bobot alat, kecanggihan atau 

kelangkaan alat dan karakter khusus masing-masing alat. Demikian pula dalam 

penyimpanan bahan kimia, MAN 1 Bandar Lampung melakukan penyimpanan bahan 

kimia berdasarkan sifat fisis, tingkat resiko atau tingkat kebahayaan, namun belum 

alfabetis dan sesuai kebutuhan praktikum, karena kebutuhan tersebut menyesuaikan 

kebutuhan saat akan dilaksanakan praktikum dan akan disediakan oleh kepala 

laboratorium dan laboran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perolehan sekor 

rata-rata total sebesar 82% dengan kriteria sangat baik. Bahan kimia disimpan di 

tempat yang tidak mudah terkena sinar matahari langsung dan tidak disimpan di 

tempat yang lebih tinggi dari pada mata. Hal ini berbeda dengan MAN 2 Bandar 

Lampung yang hanya menyimpan alat dan bahan laboratoriumnya berdasarkan alat 

dan bahan penyusunnya saja, bahkan susunannya masih terlihat acak-acakan antara 

alat dan bahan laboratorium lainnya karena beberapa bahan masih tercampur dengan 
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kebutuhan praktikum kimia. Berdasarkan hasil angket guru dan observasi 

laboratorium memperoleh skor rata-rata total sebesar 61% dengan kritaria 

pengelolaan penyelenggaraan laboratorium cukup baik. Persentase rata-rata total 

penyimpanan alat dan bahan tersaji dalam gambar grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 

Skor Persentase rata-rata total penyimpanan alat dan bahan laboratorium  

 

Untuk penyimpanan alat Biologi biasanya digunakan sistem berdasarkan atas 

kelompok bahasan dan berdasarkan atas pembuatan alat. Penyimpanan alat perlu 

dibedakan antara alat alat yang sering digunakan, alat yang boleh diambil peserta 

didik, dan alat-alat yang mahal harganya. 54 Pengelola laboratorium MAN 2 Bandar 

Lampung belum menerapkan prinsip penyimpanan alat dan bahan kimia dengan baik 

seperti di atas, hal ini dikarenakan belum adanya laboran dan ruangan laboratorium 

yang masih terpadu namun sama dengan ukuran laboratorium yang ada di MAN 1 

Bandar Lampung. Selain laboran, karena guru Biologi sangat kerepotan ketika akan 
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 Kemendikbud, Panduan Teknis Perawatan Peralatan Laboratorium Biologi, Jakarta : dirjen 

pendidikan dan kebudayaan,2011), h. 8. 
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mengadakan percobaan sehingga biasanya dilaksanakan di kelas. Ruangan 

penyimpanan yang kurang mendukung juga menjadi faktor penting dalam 

keberhasilan mengelola laboratorium. Di MAN 2 Bnadar Lampung hanya memiliki 1 

ruang untuk penyimpanan sehingga semua alat dan bahan diletakan menjadi satu. 

Berbeda dengan MAN 1 Bandar Lampung yang gedungnya sudah otonom sehingga 

lebih luas dan ada 4 ruangan yang bisa di pergunakan untuk menata segala fasilitas 

laboratorium, sehingga bisa tertata rapih sebagaimana mestinya. Untuk menambah 

keteraampilan guru dalam menggunakan dan mengelola laboratorium, guru sebaiknya 

mengikuti workshop pengelolaan laboratorium untuk meningkatkan mutu layanan 

laboratorium. Berdasarkan wawancara dengan kepala labroatorium yang lama ibu Eni 

supriyati di MAN 2 Bandar Lampung juga sering mengikuti worksop pelatihan 

pengelolaan labroratorium, begitupun dengan ibu Yuniarti kepala laboratorium 

Biologi MAN 1 Bandar Lampung. 

Berdasarkan rangkuman wawancara dengan guru-guru Biologi di MAN 1 

Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung yang menjadi kendala selama ini, 

pengelolaan laboratorium sekolah belum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Hal 

ini Sejalan dengan temuan penelitian tentang Faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam pemanfaatan laboratorium di SMA se-kota Tanjungbalai antara lain: (1) 

Perlengkapan yang tidak memadai; (2) Tidak adanya pengelola atau laboran biologi; 

(3) Kompetensi guru (tenaga pengajar) yang masih kurang dalam memahami 
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penggunaan alat dan bahan; (4) Kurangnya waktu pelaksanaan praktikum.
55

 Temuan 

di atas juga yang menjadi kendala di MAN 1 Bandar Lampung dan khususnya MAN 

2 Bandar Lampung yang tidak memiliki tenaga bantu laboratorium.Tidak 

dilakukannya preparasi peralatan dengan alasan tidak adanya teknisi laboratorium, 

sehingga hanya tergletak dan berserakan memenuhi gudang laboratorium.
56

 Namun, 

di laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

sudah dilakukan preparasi alat baik langsung mendatangkan teknisi ahli atau jika 

banyak diantar ke tempat perbaikan karena belum ada teknisi khusus. 

Mudjahid menambahkan dengan hasil studinya bahwa akibat dari orientasi 

kebijakan pengembangan mutu pada ranah kognitif, yang berimbas pada beban 

mengajar guru yang bertambah dan pendekatan pembelajaran yang dikembangkan 

bersifat informatif, bukan pendekatan proses sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran Biologi, oleh karenanya meskipun struktur organisasi laboratorium 

sudah dibentuk, namun belum dapat beroperasi secara baik sebagaimana mestinya.
57

 

MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung juga menemukan 

kendala yang sama seperti yang disebutkan di atas dalam mengoptimalkan 

pengelolaan laboratorium Biologi. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah 

dengan saling berkoordinasi dengan guru-guru Biologi terkait praktikum, bahkan di 

                                                             
55 Made Nuada Dan Fauziyah Harahap. “Analisis Sarana Dan Intensitas Penggunaan 

Laboratorium Terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa Sma Negeri Se-Kota Tanjungbalai”, Jurnal 

Tabularasa Pps Unimed Vol.12 No.1, April 2015 (12 April 2017), h.104. 
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 Eni supriati, yuniarti, wawancara dengan penulis, MAN 2 dan MAN 1 BDL, pada maret 

2017 
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 Kemenag RI, “Pemanfaatan Laboratorium Madrasah Aliyah Negeri” (On-Line), Tersedia di 

:http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/827-postingreadpemanfaatan- laboratorium -pada –

Madrasah -aliyah-negeri (2 Desember 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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MAN 2 memanfaatkan kelas sebagai ruang praktikum ringan contohnya seperti 

peragaan atau uji karbohidrat pada makanan melalui demontrasi. Keuntungan metode 

demonstrasi dalam pembelajaran praktik diantaranya adalah peserta didik bisa 

memperoleh persepsi yang jelas dari hasil pengamatannya dan peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman praktik kecakapan dan ketrampilan.
58

 Keterbatasan waktu 

dan pemakaian tempat bersama juga menjadikan pengaturan praktikum di MAN 2 

Bandar Lampung sehingga lebih mendahulukan yang sifatnya eksidentil atau yang 

lebih penting dan di MAN 1 Bandar Lampung berkoordinasi dengan mata pelajaran 

lain untuk bertukar jam, misalkan membutuhkan waktu yang lama harus menambah 

jam, maka praktikum tetap dilanjutkan meskipun sudah berganti jam mata pelajaran 

lain. Sarana gedung yang sudah cukup tua tidak menghalangi proses penyelenggaraan 

laboratorium, jika dirawat dengan baik maka akan tetap rapih dan nyaman saat 

digunakannya, seperti gedung laboratorium Biologi MAN 1 Bandar Lampung dengan 

kondisi yang sudah sangat tua namun dikelola dengan baik dan hasilnya terlihat rapih 

dan nyaman. Keterbatasan dana sering menjadi alasan untuk membiarkan 

penyelenggaraan praktikum tidak berjalan optimal, namun subsidi pemerintah dan 

sewadaya antara pihak sekolah dan wali murid hendaknya bisa menjadi alternatif 

pilihan demi terselenggaranya kegiatan penunjang pembelajaran Biologi yang efektif, 

seperti yang telah dilakukan di MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung. 

                                                             
58

 Hasibuan dan Moedjiono. Proses Belajar Mengajar. (Bandung : PT Remaja 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang studi pengelolaan 

laboratorium Biologi di MAN Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pengelolaan laboratorium Biologi MAN 1 Bandarlampung dan MAN 2 Bandar 

Lampung yang meliputi desain laboratorium, administrasi laboratorium, 

pengelolaan laboratorium dan penyimpanan alat dan bahan laboratorium rata-rata 

total persentase sebesar 82% dengan kriteria sangat baik dan 71% dengan kriteria 

baik. Persentase tersebut menunjukan bahwa pengelolaan laboratorium dalam 

pelaksanaan pembelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kota 

Bandar Lampung secara umum sudah dikelola dengan baik. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan laboratorium Biologi di MAN 1 

Bandar Lampung antara lain: 1) Kurangnya waktu pelaksanaan praktikum; 2) 

Pendanaan yang terbatas; 3) Keterlambatan preparasi terhadap kerusakan alat; 

dan 4) Kelangkaan bahan yang harus dibawa peserta didik. Sedangkan kendala 

yang dialami dalam pengelolaan laboratorium Biologi MAN 2 Bandar Lampung 

antara lain : 1) Sarana dan prasarana gedung laboratorium yang masih terpadu; 2) 

120 
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Pendanaan yang terbatas; 3) Kurangnya waktu pelaksanaan praktikum; 4) Tidak 

adanya pengelola atau laboran biologi; 5) Kompetensi guru (tenaga pengajar) 

yang masih kurang dalam memahami penggunaan alat dan bahan, dan 6 Kepala 

laboratoriumnya hanya IPA. 

3. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasai kendala-kendala dalam 

pengelolaan laboratorium di MAN 1 Bandar Lampung antara lain : 1) Terkait 

keterbatasan waktu maka disiasati dengan menambah jam pelajaran dengan 

melukir matapelajaran lain artinya koordinasi antara guru selalu berjalan; 2) 

Bantuan dana dari pemerintah digunakan untuk keperluan kecil, sedangkan untuk 

Alat dan bahan yang mahal menggunakan biaya swadaya sekolah; 3) Untuk 

preparasi biasanya mendatangkan teknisi atau mengantarnya langsung dan yang 

pasti butuh waktu dan akan menghambat jalannya praktikum; 4) Bahan yang bisa 

dibawa peserta didik maka dibebankan pada kelompok yang sudah ditentukan. 

Sedangkan, upaya yang telah dilakukan MAN 2 Bandar Lampung antara lain: 1) 

Memanfaatkan sarana laboratorium terpadu yang ada dengan merawat dan 

menyelenggarakan kegiatan praktikum secara aktif; 2) Bantuan dana dari 

pemerintah digunakan untuk keperluan kecil sedangkan untuk Alat dan bahn 

yang mahal menggunakan biaya swadaya sekolah; 3) Terkait keterbatasan waktu 

maka disiasati dengan menambah jam pelajaran atau mengganti dihari yang 

longgrar atau dilakukan di kelas; 4) Kepala laboratorium dan guru bidang studi 

IPA saling berkoordinasi untuk menjaga dan menyukseskan penyelenggaraan 

laboratorium contohnya saling mendahulukan yang sifatnya eksidentil; 5) Untuk 
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meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola laboratorium guru diikutkan 

pelatihan pengelolaan laboratorium dalam hal ini terkhusus kepala laboratorium; 

dan 6) Kepala laboratorium IPA selalau berkoordinasi dengan guru Biologi, 

Kimia dan Fisika untuk mendaftar keperluan penyelenggaraan praktikum sesuai 

kebutuhan masing-masing mata pelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kajian pengelolaan 

laboratorium Biologi dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi di MAN se-Kota 

Bandar Lampung, maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan laboratorium Biologi di kedua Madrasah masih perlu ditingkatkan 

dan dioptimalkan, khususnya pengelolaan laboratorium di MAN 2 Bandar 

Lampung agar lebih menunjang pelaksanaan pembelajaran Biologi. 

2. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengelola laboratorium perlu diadakan 

tenaga bantu laboratorium Biologi (laboran), sehingga guru Biologi dan peserta 

didik tidak merasa terbebani dalam mempersiapkan praktikum Biologi, 

khususnya dalam hal ini di MAN 2 Bandar Lampung yang belum ada laboran. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, agar dilakukan penelitian untuk 

membuat instrumen yang bisa mengukur kualitas praktikum dan daya dukung 

laboratorium, sehingga hasil penggunaan laboratorium Biologi bisa diukur 

dengan jelas untuk dilakukan kebijakan dengan strategi yang tepat. 
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Lampiran 1.1 kisi-kisi wawancara dan angket guru 

 

 

LEMBAR KISI-KISI WAWANCARA DAN ANGKET 

Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung 

 

 

1. Kisi-kisi wawancara guru Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Dikembangkan dan dimodifikasi dari Permendiknas no.24 tahun 

2007 

 

2. Kisi-kisi standa angket guru Biologi 

 

Sumber data : Dikembangkan dan dimodifikasi dari Permendiknas no.24 

tahun 2007 

No Indikator No Butir Pertanyaan 

1 

2 

3 

 

4 

Desain ruang laboratorium 

Administrasi laboratorium 

Pengelolaan penyelenggaraan 

laboratorium 

Penyimpanan alat dan bahan 

laboratorium Biologi 

3 

4.5.6.7.8.9.10 

1.2.14.15.16 

17.18.19.20 

11.12.13 

 Jumlah  20 

No Indikator 
No Butir 

Pertanyaan 

 

1 

2 

3 

4 

 

Desain ruang laboratorium 

Administrasi laboratorium 

Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium 

Penyimpanan alat dan bahan laboratorium 

Biologi 

 

1.2.3.4 

5.6.7 

8.9.10.11 

12.13.14.15 

 
Jumlah  15 
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Lampiran 1.2 Daftar pertanyaan wawancara  

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

(Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung) 

 

Nama Guru : 

Sekolah  : 

Daftar pertanyaanya : 

1. Apakah ada tenaga laboratorium Biologi (laboran) di sekolah ini?  

2. Siapa yang berkewajiban menjaga kelancaran segala kegiatan di laboratorium 

Biologi sekolah ini?  

3. Menurut pengamatan bapak atau ibu apakah luas laboratorium sudah sesuai 

dengan jumlah peserta didik yang menggunakannya?  

4. Apakah bapak atau ibu melakukan sendiri penataan ruang dan segala fasilitas 

laboratorium Biologi yang ada? 

5. Apakah bapak atau ibu melakukan sendiri penataan alat dan bahan praktikum 

dalam laboratorium Biologi?  

6. Adakah kegiatan lain yang dilakukan dalam laboratorium ini selain kegiatan 

praktikum peserta didik?  

7. Bagaimana cara bapak atau ibu mengatur atau mengelola kegiatan praktikum 

Biologi?  

8. Berapa kali bapak atau Ibu menginventarisasi ketersediaan alat dan bahan 

praktikum di laboratorium Biologi?  
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9. Apakah Bapak atau Ibu membuat kartu-kartu katalog untuk masing alat-alat 

laboratorium Biologi? 

10. Apakah peserta didik perlu mengajukan surat permohonan peminjaman alat 

jika peserta didik ingin menggunakan alat-alat laboratorium yang dibutuhkan?  

11. Apakah alat-alat yang mahal disimpan dilemari terkunci?  

12. Apakah Bahan-bahan berbahaya disimpan sesuai pada tempatnya? 

13. Seringkah terjadi pinjam meminjam alat dari laboratorium Biologi ke 

laboratorium lainnya?  

14. Apakah terdapat struktur organisasi laboratorium di sekolah?  

15. Apakah dilakukan rapat antar semua tenaga pengelola setiap membuat 

perencanaan kegiatan di laboratorium?  

16. Apakah peralatan pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) selalu tersedia di laboratorium?  

17. Apakah Bapak atau Ibu memberikan contoh pemakaian alat-alat praktikum 

sebelum peserta didik melakukan praktikum?  

18. Bagaimanakah penanganan limbah sisa praktikum ataupun zat kimia yang 

telah kadaluwarsa dan tidak terpakai lagi di laboratorium?  

19. Adakah kendala yang dirasa sangat menghambat kegiatan pembelajaran di 

laboratorium?  

20. Apakah saran Bapak atau Ibu untuk memajukan laboratorium Biologi di 

sekolah berkaitan dengan kendala-kendala yang menghambat kegiatan 

praktikum di laboratorium Biologi?  
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Lampiran 1.3 Angket atau kuisioner guru 

 

LEMBAR KUESIONER  

(Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung) 

 

A. IDENTITAS 

Nomor responden guru :  

(diisi oleh peneliti)  

Tanggal   :  

Nama sekolah                  :  

Nama responden  :  

Jenis kelamin  :  

Masa kerja  :  

 

B. PETUNJUK PENGISIAN  

Mohon bapak atau ibu memberi tanda silang (X) pada salah satu alternatif 

jawaban yang menurut bapak atau ibu paling sesuai. Apabila terjadi kekeliruan 

dalam menjawab dan bapak atau ibu bisa memperbaiki, dengan memberi tanda 

dua garis pada alternatif jawaban yang dianggap salah kemudian mohon 

silanglah kembali pada alternatif jawaban lain yang paling sesuai.  

Contoh: Pemilihan semula : a b  c  d  

   Pembetulan  : a b  c   d 

 

C. PERTANYAAN  

1. Apa yang bapak atau ibu ketahui tentang laboratorium?  

a. Tempat untuk bermain 

b. Tempat memberikan latihan dan tempat untuk mengembangkan 

keterampilan  

c. Tempat untuk latihan, mengembangkan keterampilan dan tempat untuk 

praktek 
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d. Tempat untuk praktek, memecahkan masalah, mendalami suatu fakta dan 

melatih keterampilan berfikir ilmiah  

 

2. Selain ruang eksperimen atau praktik peserta didik dan ruang penyimpanan 

alat dan bahan, ruang apa saja yang terdapat di laboratorium Biologi?  

a. Tidak ada ruangan 

b. Ruang kerja atau persiapan guru dan ruang pribadi peserta didik  

c. Ruang  kerja atau persiapan guru,  ruang barang pribadi peserta didik  dan 

ruang teknisi laboratorium  

d. Ruang kerja atau persiapan guru, ruang barang pribadi peserta didik, 

ruang teknisi laboratorium, ruang perpustakaan kecil dan computer  

 

3. Fasilitas khusus apa saja yang dapat ditemui dalam laboratorium Biologi? 

a. Tidak ada fasilitas khusus 

b. Papan tulis, meja kursi peserta didik dan guru, lemari alat dan bahan  

c. Papan tulis, meja kursi peserta didik dan guru, lemari alat dan bahan, 

peralatan P3K  

d. Papan tulis, meja kursi peserta didik dan guru, lemari alat dan bahan, 

peralatan P3K, pemadam kebakaran  

 

4. Fasilitas Umum apa yang dapat ditemui dalam ruangan biologi? 

a. Tidak ada fasilitas umum 

b. Bak cuci 

c. Bak cuci, instalasi air, dan instalasi listrik 

d. Bak cuci, instalasi air, instalasi listrik dan ventilasi 

 

5. Apakah bapak atau ibu melakukan inventarisir di laboratorium biologi?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  
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d. Sering sekali 

 

6. Apakah bapak atau ibu dibantu oleh laboran  setiap kali mengadakan 

praktikum Biologi?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali 

 

7. Apakah bapak atau ibu guru menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan 

petunjuk praktikum atau LKS?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang   

c. Sering  

d. Sering sekali 

 

8. Terealisasikah jadwal pelaksanaan praktikum di laboratorium Biologi selama 

ini?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali 

 

9. Apakah bapak atau ibu guru membuat skenario belajar Biologi berbasis 

praktikum? 

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali 
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10. Apakah seluruh pengelola laboratorium mengadakan pertemuan di akhir 

tahun ajaran dan merencanakan penyediaan alat dan bahan untuk tahun 

ajaran baru berikutnya?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali  

 

11. Apakah bapak atau ibu guru mempelajari petunjuk praktikum terlebih dahulu 

sebelum melakukan praktikum?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali 

 

12. Apakah alat-alat yang berat diletakkan di tempat yang mudah dijangkau 

(misalnya: alat berat diletakkan di lemari bawah)?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali 

 

13. Apakah bahan-bahan Kimia diatur sesuai dengan sifat fisis, sifat kimia dan 

tingkat resiko bahayanya?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang   

c. Sering  

d. Sering sekali 
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14. Apakah bapak atau ibu melakukan pengecekan alat dan bahan yang dipakai 

setelah praktikum?  

a. Tidak pernah  

b. Jarang  

c. Sering  

d. Sering sekali  

 

15. Apakah peralatan ditata dan disimpan berdasarkan bahan dasar alat, jenis 

alat dan judul percobaan?  

a. Tidak pernah  

b. Kadang-kadang  

c. Sering  

d. Sering sekali
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Lampiran 1.4 Lembar observasi laboratorium 

 

LEMBAR OBSERVASI 

(Kajian Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung) 

 

Nama sekolah  :  

Alamat              :  

 

I. Desain Laboratorium 

No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang  

2 Lebar  

3 Tinggi  

4 Kapasitas  

5 Letak terhadap ruangan yang lain  

6 Letak terhadap sumber air  

7 Kondisi terhadap sumber cahaya  

8 Jumlah pintu atau letaknya 
 

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

Keterangan : 

Skor 1  : bila desain laboratorium sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Skor 0 : bila desain laboratorium tidak sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Kriteria desain laboratorium yang diharapkan ( permendiknas No.24 Tahun 2007) 

antara lain seperti pada tabel berikut : 
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No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang 11 m 

2 Lebar 9 m 

3 Tinggi 3 m 

4 Kapasitas 40 Peserta didik 

5 Letak terhadap ruangan yang lain 

Jauh (jika jarak ruangan > 3 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 3 m) 

6 Letak terhadap sumber air 

Jauh (jika jarak ruangan > 10 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 10 m) 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya 

Ruangan terkena terangnya 

sinar matahari bukan di tempat 

teduh 

8 Jumlah pintu atau letaknya 2 atau bersilangan (diagonal) 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

II. Administrasi Laboratorium 

A. Ruang Laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis Barang Ada Tidak 

ada 

Keterangan 

1 Ruang Praktikum    

2 Ruang persiapan dan kerja guru    

3 Ruang penyimpanan alat dan bahan    

4 Ruang perpustakaan kecil dan komputer    

5 Ruang teknisi laboratorium    

6 Ruang tempat barang pribadi peserta 

didik 

   

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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B. Fasilitas umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Sumber air     

2 Gas     

3 Penerangan ( listrik )     

4 Bak Cuci     

5 Ventilasi     

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

C. Fasilitas khusus 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Kursi Guru     

2 Kursi Peserta didik     

3 Jam dinding     

4 Lemari Alat     

5 Lemari Asam     

6 Lemari Bahan     

7 Meja Guru     

8 Meja Demonstrasi     

9 Meja Peserta didik     

10 Papan Tulis     

11 Pemadam Kebakaran     

12 Perlengkapan P3K     

13 Stop Kontak     

14 Tempat Sampah     

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

D. Daftar alat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Alat bedah hewan     
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

2 Aquarium     

3 Buret     

4 Bosshead ( Penjepit pada statif )     

5 Cawan Petri     

6 Corong     

7 Gelas Arloji     

8 Gelas Benda     

9 Gelas Penutup     

10 Gelas Piala     

11 Gelas ukur     

12 Gunting     

13 Hand counter     

14 Higrometer     

15 Kaki tiga     

16 Kasa     

17 Klem     

18 Kotak Perparat     

19 Kuadrat     

20 Labu Erlenmeyer     

21 Lampu spiritus     

22 Lumpang dan Alu     

23 Lup     

24 Mikroskop  monokuler     

25 Mikroskop stereo binokuler     

26 Neraca     

27 Pipet tetes     

28 Penjepit tabung reaksi     

29 Pengaduk     

30 

Perangkat pemeliharaan mikroskop 

(kertas pembersih lensa, sikat halus, 

kunci Alen,alat semprot, obeng 

halus, lup, tukang arloji, tang untuk 

melipat 

    

31 Pipet ukur     
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

32 Potometer     

33 Rak Tabung reaksi     

34 Respirometer     

35 Sikat tabung reaksi     

36 Statif dan batang statif     

47 Stop Watch     

38 Tabung reaksi     

39 Termometer     

 Alat Peraga 2 atau 3 dimensi     

40 Gambar kromosom     

41 Gambar DNA     

42 Gambar RNA     

43 Gambar pewarisan sifat Mendel     

44 
Gambar contoh-contoh tumbuhan 

berbagai divisi  

    

45 
Gambar contoh-contoh hewan 

berbagai divisi  

    

46 
Gambar atau Model pencernaan 

manusia 

    

47 
Gambar atau Model perna[asan 

manusia 

    

48 
Gambar atau Model reproduksi 

manusia 

    

49 Gambar atau Model saraf manusia     

50 
Gambar atau Model peredaran 

darah manusia 

    

51 
Gambar atau Model sistem ekskresi 

manusia 

    

52 

Gambar sistem pencernaan burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

53 

Gambar sistem respirasi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

    

54 

Gambar sistem peredaran darah 

burung reptil, amphibi, ikan dan 

cacing tanah 

    

55 

Gambar sistem ekskresi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

    

56 

Gambar sistem reproduksi burung 

reprtil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

    

57 
Gambar sistem saraf burung reptil, 

amphibi, ikan  

    

58 Model rangka manusia     

59 Model tubuh manusia     

60 Preparat mitosis akar bawang     

61 Preparat meiosis akar bawang     

62 

Preparat anatomi tumbuhan (Irisan 

melintang akar, batang, daun dikotil 

dan monokotil) 

    

63 

Preparat anatomi hewan(Irisan otot 

rangka, otot jantung, otot polos,  

tulang keras, tulang rawan, ginjal, 

testis, ovarium, hepar, dan saraf ) 

    

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

E. Daftar bahan/zat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

 Zat Padat    

1 Eosin    

2 Acetokarmin    
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No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

3 Glukosa    

4 Iodium    

5 KOH    

6 MnSO4    

7 NaOH    

8 Kertas saring    

 Zat Cair    

9 Asam sulfat    

10 HCL    

11 Etanol    

12 Vaselin    

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007  

 

F. Administrasi secara umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek Yang di amati Ya Tidak 

1 Menyusun buku inventaris alat dan bahan praktikum   

2 Menyusun kartu alat dan bahan praktikum   

3 
Menyusun buku inventaris penerimaan atau 

pengeluaran alat dan bahan 

  

4 
Menyusun kartu usulan atau permintaan alat dan bahan 

praktikum Biologi 

  

5 
Menyusun buku inventaris barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 

  

6 
Menyusun kartu barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 

  

7 
Menyusun buku inventaris penerimaan dan pengeluaran 

barang atau fasilitas khusus laboratorium 

  

8 
Menyusun kartu usulan/permintaan barang atau fasilitas 

khusus laboratorium 

  

9 Menyusun jadwal dan agenda kegiatan di laboratorium   

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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G. Sumber dana 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Sumber Dana Ya Tidak  

1 Subsidi Pemerintah   

2 Swadaya Sekolah   

3 Persatuan orang tua murid   

Sumber Data : Diadaptasi dari panduan pengelolaan  dan pemanfaatan 

laboratorium IPA (2014) 

 

III. Pengelolaan laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Memiliki struktur organisasi ketenagaan pengelola 

laboratorium 

  

2 
Menyusun dan memiliki tata tertib untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban kerja di laboratorium 

  

Sumber Data : Diadaptasi dari Sri Hartati (2010) 

IV. Penyimpanan Alat dan Bahan Praktikum 

A. Penyimpanan Alat praktikum Biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Menyimpan alat percobaan menurut judul percobaan 

Biologi 

  

2 
Membedakan alat yang boleh diambil peserta didik dan 

yang tidak boleh diambil sendiri oleh peserta didik 

  

3 
Menyimpan peralatan yang memerlukan perawatan 

khusus di tempat penyimpanan khusus 

  

4 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan bahan 

dasar penyusun alat 

  

5 Menyimpan peralatan berdasarkan berat atau bobot alat   

6 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan 

kecanggihan, kelangkaan, dan kualitas alat 

  

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 
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B. Penyimpanan Bahan praktikum biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ada Tidak  

1 Menyimpan bahan praktikum (bahan kimia) 

berdasarkan sifat fisiknya 

  

2 Menyimpan bahan kimia berdasarkan sifat kimianya, 

tingkat resiko bahayanya, kemudian barulah 

berdasarkan urutan alfabetis 

  

3 Menyimpan bahan kimia pada tempat yang tidak 

terkena sinar matahari langsung 

  

4 Melabeli botol penyimpan bahan kimia dengan 

informasi yang jelas atau menyertakan Material Safety 

Date Sheet (MSDS) 

  

5 Tidak menyimpan bahan kimia di tempat yang sulit 

dijangkau atau meletakkan bahan kimia lebih tinggi dari 

pada mata 

  

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 

Keterangan : 

Skor 1 : jika ada atau ya 

Skor 0 : jika tidak ada atau tidak 

 

Rumus : Pu = 
  

  
 x 100% 

 

Pu  : Persentase kesiapan laboratorium yang di harapkan 

Nu : Jumlah skor maksimal 

Ru : Jumlah skor yang diperoleh 

 

Adapun tingkat kesiapan sekolah untuk standarisasi laboratorium yaitu : 

a. Rentang 80-100%,termasuk kategori sangat baik 

b. Rentang 66-79%,termasuk kategori baik 
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c. Rentang 56-65%,termasuk kategori cukup baik 

d. Rentang 40-55%,termasuk kategori tidak baik 
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Lampiran 2.1 rangkuman hasil wawancara 

 

Hasil wawancara dengan guru-guru Biologi di MAN 1 Bandar Lampung 

 

P:  Adakah tenaga laboratorium Biologi (laboran) di sekolah ini? Siapa yang  

berkewajiban menjaga kelancaran segala kegiatan di laboratorium Biologi sekolah  

ini? 

G: iya ada. Guru, peserta didik dan seluruh pengguna laboratorium. 

P:  Menurut pengamatan bapak atau ibu guru apakah luas   laboratorium sudah sesuai  

dengan jumlah peserta didik yang menggunakannya? Darimanakah pendanaan 

laboratorium? 

G: saya rasa sudah, peserta didik disini tiap kelas rata-rata 40 dengan ukuran 

laboratorium yang ada sudah cukup efektif. Pendanaan berasal dari subsidi 

pemerintah dan sewadaya sekolah khusus alat dan bahan yang mahal. 

P:  Apakah bapak atau ibu melakukan sendiri penataan segala ruang dan fasilitas serta 

alat dan  

bahan praktikum dalam laboratorium Biologi ini? 

G: tidak, hanya kepala laboratorium dan laboran karena sudah ada job description 

masing-masing 

P: Adakah kegiatan lain yang dilakukan dalam laboratorium ini selain kegiatan 

praktikum  

siswa ? Bagaimana cara bapak atau ibu mengatur atau mengelola kegiatan praktikum  
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Biologi? 

G: ada, biasanya digunakan untuk pengembangan peserta didik seperti Bio Club, KIR 

dan kelompok Olimpiade Biologi, kalau masalah jadwal ya sesuai yang telah dibuat 

kepala laboratorium. 

P:  berapakali bapak atau ibu menginventarisasi ketersediaan alat dan bahan 

praktikum di laboratorium biologi? 

G: setiap semester, karena terkait dengan kebutuhan.   

P:  Apakah Bapak atau Ibu membuat kartu-kartu katalog untuk masing alat-alat 

laboratorium  

dan perlukah siswa mengajukan surat permohonan  peminjaman alat jika siswa ingin  

meminjam alat-alat yang dibutuhkan? 

G: tidak, jujur sudah menjadi pland tapi belum terealisasi 

P:  Apakah alat-alat yang mahal atau alat yang berbahaya disimpan dilemari terkunci?  

Seringkah terjadi pinjam meminjam alat dari laboratorium Biologi ke laboratorium  

IPA lainnya?  

G:  ya itu pasti karena takut terjadi kerusakan lemari selalu terkunci, kadang-kadang 

kalau bahan atau alat yang di butuhkan mendesak dan tidak ada, jadi harus meminjam 

di laboratorium lain,. 

P: Apakah terdapat struktur organisasi ketenagaan atau pengelola laboratorium di 

sekolah? Apakah Sering dilakukan rapat untuk membuat program laboratorium? 

G: iya ada. Tidak pernah, karena semuanya sudah tugas kepala laboratorium dan 

laboran. 
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P: Apakah peralatan pemadam kebakaran dan kotak P3K selalu tersedia di 

laboratorium? 

G: iya selalu tersedia, karena sangat penting. 

P:  Apakah Bapak/Ibu memberikan contoh pemakaian alat-alat praktikum sebelum 

siswa  

melakukan praktikum? 

G:iya itu selalu, khususnya kepada siswa baru harus diberi bekal sebelum 

menggunakan peralatan laboratorium. 

P:  Bagaimanakah penanganan limbah sisa praktikum ataupun zat kimia yang telah  

kadaluwarsa dan tidak terpakai lagi di laboratorium? 

G: dibuang saja ketempat sampah, kalau cair ya di westafel. 

P:  Adakah kendala yang dirasa sangat menghambat kegiatan pembelajaran di  

laboratorium? 

G: ada, biasanya waktu dan ketersediaan alat dan bahan. 

P:  Apakah saran Bapak atau ibu untuk memajukan laboratorium Biologi di sekolah 

berkaitan  

dengan kendala-kendala yang menghambat kegiatan praktikum di laboratorium  

Biologi? 

G: membuat panduan praktikum, harus disiplin saat kerja di laboratorium, 

mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang ada. 



143 
 

Hasil wawancara dengan guru-guru Biologi di MAN 2 Bandar Lampung 

 

P:  Adakah tenaga laboratorium Biologi (laboran) di sekolah ini? Siapa yang  

berkewajiban menjaga kelancaran segala kegiatan di laboratorium Biologi sekolah  

ini? 

G: Tidak ada. Guru, peserta didik dan seluruh pengguna laboratorium. 

P:  Menurut pengamatan bapak atau ibu guru apakah luas   laboratorium sudah sesuai  

dengan jumlah peserta didik yang menggunakannya? Darimanakah pendanaan 

laboratorium? 

G: saya rasa sudah sesuai, peserta didik disini tiap kelas rata-rata 40 dengan ukuran 

laboratorium yang ada sudah cukup efektif. Pendanaan tidak tau pastinya, kita hanya 

mengajukan permohonan ke kepala sekolah, tapi yang pasti dari bantuan pemerintah 

dan sewadaya sekolah. 

P:  Apakah bapak atau ibu melakukan sendiri penataan segala ruang dan fasilitas serta 

alat dan  

bahan praktikum dalam laboratorium Biologi ini? 

G: tidak, hanya kepala laboratorium karena sudah ada job description masing-masing 

P: Adakah kegiatan lain yang dilakukan dalam laboratorium ini selain kegiatan 

praktikum  

siswa ? Bagaimana cara bapak atau ibu mengatur atau mengelola kegiatan praktikum  

Biologi? 
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G: selama ini tidak ada kecuali buat praktikum, kalau masalah jadwal ya sesuai yang 

telah dibuat kepala laboratorium. 

P:  berapakali bapak atau ibu menginventarisasi ketersediaan alat dan bahan 

praktikum di laboratorium biologi? 

G: setiap semester, karena terkait dengan kebutuhan.   

P:  Apakah Bapak atau Ibu membuat kartu-kartu katalog untuk masing alat-alat 

laboratorium dan perlukah siswa mengajukan surat permohonan  peminjaman alat 

jika siswa ingin  

meminjam alat-alat yang dibutuhkan? 

G: tidak, jujur sudah menjadi pland tapi belum terealisasi. Peserta didik tidak perlu 

mengajukan permohonan karena sudah disediakan oleh guru. 

P:  Apakah alat-alat yang mahal atau alat yang berbahaya disimpan dilemari terkunci?  

Seringkah terjadi pinjam meminjam alat dari laboratorium Biologi ke laboratorium  

IPA lainnya?  

G:  ya itu pasti karena takut terjadi kerusakan lemari selalu terkunci, kadang-kadang 

kalau bahan atau alat yang di butuhkan mendesak dan tidak ada, jadi harus meminjam 

di laboratorium lain,. 

P: Apakah terdapat struktur organisasi ketenagaan atau pengelola laboratorium di 

sekolah? Apakah Sering dilakukan rapat untuk membuat program laboratorium? 

G: iya ada. Tidak pernah, karena semuanya sudah tugas kepala laboratorium dan 

laboran. 
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P: Apakah peralatan pemadam kebakaran dan kotak P3K selalu tersedia di 

laboratorium? 

G: tadinya ada, tapi sekarang kalo terjadi kecelakaan langsung ke UKS. 

P:  Apakah Bapak atau Ibu memberikan contoh pemakaian alat-alat praktikum 

sebelum siswa  

melakukan praktikum? 

G:iya itu selalu, khususnya kepada siswa baru harus diberi bekal sebelum 

menggunakan peralatan laboratorium. 

P:  Bagaimanakah penanganan limbah sisa praktikum ataupun zat kimia yang telah  

kadaluwarsa dan tidak terpakai lagi di laboratorium? 

G: dibuang saja ketempat sampah, kalau cair ya di westafel. 

P:  Adakah kendala yang dirasa sangat menghambat kegiatan pembelajaran di  

laboratorium? 

G: ada, biasanya waktu, ketersediaan alat dan bahan, dan harus nyiapin semuanya 

sendiri. 

P:  Apakah saran Bapak atau ibu untuk memajukan laboratorium Biologi di sekolah 

berkaitan dengan kendala-kendala yang menghambat kegiatan praktikum di 

laboratorium  

Biologi? 

G: harus disiplin saat kerja di laboratorium baik peserta didik maupun guru, guru 

harue mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang ada. 
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Lampiran 2.2 Skoring Dan Persentase Angket Guru-Guru Biologi 

SKORING DAN PERSENTASE DESAIN LABORATORIUM 

No Nama Sekolah Responden 

Indikator 

Jumlah % Rata-rata Kriteria 
Desain Laboratorium 

No item/Skor 

1 2 3 4 

1 MAN 1Bandar Lampung 

Guru 1 3 2 3 3 11 92% 

89% SB Guru 2 3 1 3 3 10 83% 

Guru 3 3 2 3 3 11 92% 

2 MAN 2 Bandar Lampung 

Guru 4 3 0 1 3 7 58% 

75% B Guru 5 3 2 3 3 11 92% 

          
  

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

SKORING DAN PERSENTASE ADMINISTRASI LABORATORIUM 

No Nama Sekolah Responden 

Indikator 

Jumlah % 
Rata-

rata 
Kriteria 

Administrasi Laboratorium 

No item/Skor 

5 6 7 

1 
MAN 1 Bandar 

Lampung 

Guru 1 2 2 3 7 78% 

78% B Guru 2 2 2 2 6 67% 

Guru 3 2 3 3 8 89% 

2 
MAN 2 Bandar 

Lampung 

Guru 4 2 2 3 7 78% 

61% CB Guru 5 2 0 2 4 44% 

            
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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SKORING DAN PERSENTASE PENYELENGGARAAN LABORATORIUM 

No Nama Sekolah Responden 

Indikator 

Jumlah % 
Rata-

rata 
Kriteria 

pengelolaan laboratorium 

No item/Skor 

8 9 10 11 

1 MAN 1 Bandar Lampung 

Guru 1 2 2 2 3 7 58% 

53% KB Guru 2 2 2 1 2 5 42% 

Guru 3 2 2 2 3 7 58% 

2 MAN 2 Bandar Lampung 

Guru 4 2 1 1 3 5 42% 

46% KB Guru 5 2 2 2 2 6 50% 

            
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

SKORING DAN PERSENTASE PENYIMPANAN ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM 

No Nama Sekolah Responden 

Indikator 

Jumlah % 
Rata-

rata 
Kriteria 

Penyimpanan alat dan bahan 

No item/Skor 

12 13 14 15 

1 
MAN 1 Model Bandar 

Lampung 

Guru 1 2 2 3 2 9 75% 

72% B Guru 2 2 1 2 2 7 58% 

Guru 3 2 3 3 2 10 83% 

2 MAN 2 Bandar Lampung 

Guru 4 2 1 2 1 6 50% 

50% KB Guru 5 0 1 3 2 6 50% 

          
 

  
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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SKORING DAN PERSENTASE RATA-RATA TOTAL ANGKET GURU BUIOLOGI 

No Indikator Pengelolaan laboratorium MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Desai laboratorium 89% 75% 

2 Administrasi Laboratorium 78% 61% 

3 Penyelenggaraan laboratorium 53% 46% 

4 
penyimpanan alat dan bahan 

laboratorium 
72% 50% 

Rata-rata total 73% 58% 

Kriteria B CB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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Lampiran 2.3  hasil observasi laboratorium 

 

HASIL OBSERVASI 

(Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung) 

 

Nama sekolah  : MAN 1 Bandar Lampung 

Alamat              : Jl. Letkol Endro suratmin, kecamtan Sukarame Bandar Lampung 

 

I. Desain Laboratorium 

No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang 15 m 

2 Lebar 9 m 

3 Tinggi 3 m 

4 Kapasitas 40 peserta didik 

5 Letak terhadap ruangan yang lain Dekat < 3m 

6 Letak terhadap sumber air Dekat<10m 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya Cukup 

8 Jumlah pintu atau letaknya 2 pintu 

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

 

Keterangan : 

Skor 1  : bila desain laboratorium sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Skor 0 : bila desain laboratorium tidak sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Kriteria desain laboratorium yang diharapkan ( permendiknas No.24 Tahun 2007) 

antara lain seperti pada tabel berikut : 



150 
 

No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang 11 m 

2 Lebar 9 m 

3 Tinggi 3 m 

4 Kapasitas 40 Peserta didik 

5 Letak terhadap ruangan yang lain 

Jauh (jika jarak ruangan > 3 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 3 m) 

6 Letak terhadap sumber air 

Jauh (jika jarak ruangan > 10 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 10 m) 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya 

Ruangan terkena terangnya 

sinar matahari bukan di tempat 

teduh 

8 Jumlah pintu atau letaknya 2 atau bersilangan (diagonal) 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

II. Administrasi Laboratorium 

A. Ruang Laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis Barang Ada Tidak 

ada 

Keteranga

n 

1 Ruang Praktikum √  Baik 

2 Ruang persiapan dan kerja guru √  Baik 

3 Ruang penyimpanan alat dan bahan √  Baik 

4 Ruang perpustakaan kecil dan komputer  √  

5 Ruang teknisi laboratorium  √  

6 Ruang tempat barang pribadi peserta 

didik 

 
√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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B. Fasilitas umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Sumber air √   2 

2 Gas   √  

3 Penerangan ( listrik ) √   8 buah 

4 Bak Cuci √   4 buah 

5 Ventilasi √   8 buah 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

C. Fasilitas khusus 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Kursi Guru √   2 buah 

2 Kursi Peserta didik √   40 buah 

3 Jam dinding √   2 buah 

4 Lemari Alat √   1 buah 

5 Lemari Asam   √  

6 Lemari Bahan √   1 buah 

7 Meja Guru √   2 meja 

8 Meja Demonstrasi √   1 meja 

9 Meja Peserta didik √   8 buah 

10 Papan Tulis √   1 buah 

11 Pemadam Kebakaran √   1 buah 

12 Perlengkapan P3K √   1 kotak 

13 Stop Kontak √   8 buah 

14 Tempat Sampah √   2 buah 

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

D. Daftar alat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Alat bedah hewan √   8 buah 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

2 Aquarium √   2 buah 

3 Buret   √  

4 Bosshead ( Penjepit pada statif )   √  

5 Cawan Petri √   20 buah 

6 Corong √   30 buah 

7 Gelas Arloji   √  

8 Gelas Benda   √  

9 Gelas Penutup   √  

10 Gelas Piala √   3 buah 

11 Gelas ukur   √  

12 Gunting √   1 buah 

13 Hand counter   √  

14 Higrometer √   2 buah 

15 Kaki tiga √   6 buah 

16 Kasa √   11 buah 

17 Klem   √  

18 Kotak Perparat √   6 kotak 

19 Kuadrat   √  

20 Labu Erlenmeyer √   10 buah 

21 Lampu spiritus √   7 botol 

22 Lumpang dan Alu √   20 buah 

23 Lup √   10 buah 

24 Mikroskop  monokuler √   12 buah 

25 Mikroskop stereo binokuler √   7 buah 

26 Neraca √   1 buah 

27 Pipet tetes √   15 buah 

28 Penjepit tabung reaksi √   20 buah 

29 Pengaduk √   6 buah 

30 

Perangkat pemeliharaan mikroskop 

(kertas pembersih lensa, sikat halus, 

kunci Alen,alat semprot, obeng 

halus, lup, tukang arloji, tang untuk 

melipat 

 

 

√ 

 

31 Pipet ukur   √  



153 
 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

32 Potometer √   6 buah 

33 Rak Tabung reaksi √   19 buah 

34 Respirometer √   11 buah 

35 Sikat tabung reaksi   √  

36 Statif dan batang statif   √  

47 Stop Watch   √  

38 Tabung reaksi √   40 buah 

39 Termometer √   10 buah 

 Alat Peraga 2 atau 3 dimensi √    

40 Gambar kromosom √   1 set 

41 Gambar DNA √   1 set 

42 Gambar RNA √   1 set 

43 Gambar pewarisan sifat Mendel √   1 buah 

44 
Gambar contoh-contoh tumbuhan 

berbagai divisi  
√ 

 
 

1 buah 

45 
Gambar contoh-contoh hewan 

berbagai divisi  
√ 

 
 

1 buah 

46 
Gambar atau Model pencernaan 

manusia 
√ 

 
 

1 buah 

47 
Gambar atau Model perna[asan 

manusia √ 
 

 
1 buah 

48 
Gambar atau Model reproduksi 

manusia √ 
 

 
1 buah 

49 Gambar atau Model saraf manusia √ 
  1 buah 

50 
Gambar atau Model peredaran 

darah manusia 
√ 

 

 

1 buah 

51 
Gambar atau Model sistem ekskresi 

manusia 
√ 

 
 

1 buah 

52 

Gambar sistem pencernaan burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

 

 

√ 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

53 

Gambar sistem respirasi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

54 

Gambar sistem peredaran darah 

burung reptil, amphibi, ikan dan 

cacing tanah 

  

√ 

 

55 

Gambar sistem ekskresi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

56 

Gambar sistem reproduksi burung 

reprtil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

57 
Gambar sistem saraf burung reptil, 

amphibi, ikan  

  
√ 

 

58 Model rangka manusia √   1 buah 

59 Model tubuh manusia √   1 buah 

60 Preparat mitosis akar bawang   √  

61 Preparat meiosis akar bawang   √  

62 

Preparat anatomi tumbuhan (Irisan 

melintang akar, batang, daun dikotil 

dan monokotil) 

√ 

  8 kotak 

63 

Preparat anatomi hewan(Irisan otot 

rangka, otot jantung, otot polos,  

tulang keras, tulang rawan, ginjal, 

testis, ovarium, hepar, dan saraf ) 

√ 

  8 kotak 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

E. Daftar bahan/zat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

 Zat Padat    

1 Eosin √  100 ml 

2 Acetokarmin √  500 gram 
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No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

3 Glukosa √  500 g 

4 Iodium  √  

5 KOH √  0,5 kg 

6 MnSO4  √  

7 NaOH √  1 toples/500 g 

8 Kertas saring  √  

 Zat Cair    

9 Asam sulfat  √  

10 HCL  √  

11 Etanol √  2500 ml 

12 Vaselin √  1 kg 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007  

 

F. Administrasi secara umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek Yang di amati Ya Tidak 

1 Menyusun buku inventaris alat dan bahan praktikum √  

2 Menyusun kartu alat dan bahan praktikum  √ 

3 
Menyusun buku inventaris penerimaan atau 

pengeluaran alat dan bahan 
√  

4 
Menyusun kartu usulan atau permintaan alat dan bahan 

praktikum Biologi 
 √ 

5 
Menyusun buku inventaris barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 
√  

6 
Menyusun kartu barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 
 √ 

7 
Menyusun buku inventaris penerimaan dan pengeluaran 

barang atau fasilitas khusus laboratorium 
√ 

 

8 
Menyusun kartu usulan/permintaan barang atau fasilitas 

khusus laboratorium 
√ 

 

9 Menyusun jadwal dan agenda kegiatan di laboratorium √  

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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G. Sumber dana 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Sumber Dana Ya Tidak  

1 Subsidi Pemerintah √  

2 Swadaya Sekolah √  

3 Persatuan orang tua murid  √ 

Sumber Data : Diadaptasi dari panduan pengelolaan  dan pemanfaatan 

laboratorium IPA (2014) 

 

III. Pengelolaan laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Memiliki struktur organisasi ketenagaan pengelola 

laboratorium 
√ 

 

2 
Menyusun dan memiliki tata tertib untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban kerja di laboratorium 
√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Sri Hartati (2010) 

IV. Penyimpanan Alat dan Bahan Praktikum 

A. Penyimpanan Alat praktikum Biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Menyimpan alat percobaan menurut judul percobaan 

Biologi 
 √ 

2 
Membedakan alat yang boleh diambil peserta didik dan 

yang tidak boleh diambil sendiri oleh peserta didik 
√ 

 

3 
Menyimpan peralatan yang memerlukan perawatan 

khusus di tempat penyimpanan khusus √ 
 

4 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan bahan 

dasar penyusun alat 
√ 

 

5 Menyimpan peralatan berdasarkan berat atau bobot alat √  

6 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan 

kecanggihan, kelangkaan, dan kualitas alat √ 
 

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 
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B. Penyimpanan Bahan praktikum biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ada Tidak  

1 Menyimpan bahan praktikum (bahan kimia) 

berdasarkan sifat fisiknya 
√ 

 

2 Menyimpan bahan kimia berdasarkan sifat kimianya, 

tingkat resiko bahayanya, kemudian barulah 

berdasarkan urutan alfabetis 

√ 

 

3 Menyimpan bahan kimia pada tempat yang tidak 

terkena sinar matahari langsung 
√ 

 

4 Melabeli botol penyimpan bahan kimia dengan 

informasi yang jelas atau menyertakan Material Safety 

Date Sheet (MSDS) 

√ 

 

5 Tidak menyimpan bahan kimia di tempat yang sulit 

dijangkau atau meletakkan bahan kimia lebih tinggi dari 

pada mata 

√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 

Keterangan : 

Skor 1 : jika ada atau ya 

Skor 0 : jika tidak ada atau tidak 

 

Rumus : Pu = 
  

  
 x 100% 

 

Pu  : Persentase kesiapan laboratorium yang di harapkan 

Nu : Jumlah skor maksimal 

Ru : Jumlah skor yang diperoleh 

 

Adapun tingkat kesiapan sekolah untuk standarisasi laboratorium yaitu : 

a. Rentang 80-100%,termasuk kategori sangat baik 

b. Rentang 66-79%,termasuk kategori baik 
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c. Rentang 56-65%,termasuk kategori cukup baik 

d. Rentang 40-55%,termasuk kategori tidak baik 
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HASIL OBSERVASI 

(Studi Pengelolaan Laboratorium Pembelajaran Biologi di MAN  

Kota Bandar Lampung) 

 

Nama sekolah  : MAN 2 Bandar Lampung 

Alamat              : Jl. Gatot subroto No.30 kecamatn Bumi Waras B. Lampung 

 

I. Desain Laboratorium 

No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang 15 m 

2 Lebar 9 m 

3 Tinggi 3 m 

4 Kapasitas 40 peserta didik 

5 Letak terhadap ruangan yang lain Dekat < 3m 

6 Letak terhadap sumber air Dekat<10m 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya Cukup 

8 Jumlah pintu atau letaknya 2 pintu 

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

 

Keterangan : 

Skor 1  : bila desain laboratorium sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Skor 0 : bila desain laboratorium tidak sesuai dengan kriteria di bawah ini 

Kriteria desain laboratorium yang diharapkan ( permendiknas No.24 Tahun 2007) 

antara lain seperti pada tabel berikut : 
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No Ukuran atau Letak Keterangan 

1 Panjang 11 m 

2 Lebar 9 m 

3 Tinggi 3 m 

4 Kapasitas 40 Peserta didik 

5 Letak terhadap ruangan yang lain 

Jauh (jika jarak ruangan > 3 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 3 m) 

6 Letak terhadap sumber air 

Jauh (jika jarak ruangan > 10 m 

dari laboratorium, dekat jika 

jarak ruangan ≤ 10 m) 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya 

Ruangan terkena terangnya 

sinar matahari bukan di tempat 

teduh 

8 Jumlah pintu atau letaknya 2 atau bersilangan (diagonal) 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

II. Administrasi Laboratorium 

A. Ruang Laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis Barang Ada Tidak 

ada 

Keterangan 

1 Ruang Praktikum √  Baik 

2 Ruang persiapan dan kerja guru  √  

3 Ruang penyimpanan alat dan bahan √  Baik 

4 Ruang perpustakaan kecil dan komputer  √  

5 Ruang teknisi laboratorium  √  

6 Ruang tempat barang pribadi peserta 

didik 

 
√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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B. Fasilitas umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Sumber air √   2 

2 Gas   √  

3 Penerangan ( listrik ) √   4 buah 

4 Bak Cuci √   4 buah 

5 Ventilasi √   8 buah 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

C. Fasilitas khusus 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Kursi Guru √   2 buah 

2 Kursi Peserta didik √   40 buah 

3 Jam dinding   √  

4 Lemari Alat √   1 buah 

5 Lemari Asam   √  

6 Lemari Bahan √   1 buah 

7 Meja Guru √   1 meja 

8 Meja Demonstrasi √   1 meja 

9 Meja Peserta didik √   8 buah 

10 Papan Tulis √   1 buah 

11 Pemadam Kebakaran √   1 buah 

12 Perlengkapan P3K   √  

13 Stop Kontak √   9 buah 

14 Tempat Sampah √   1 buah 

Sumber Data : Diadaptasi dari permendiknas No 24 Tahun 2007 

D. Daftar alat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

1 Alat bedah hewan √   6 buah 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

2 Aquarium   √  

3 Buret √    

4 Bosshead ( Penjepit pada statif ) √    

5 Cawan Petri √   15 buah 

6 Corong √   30 buah 

7 Gelas Arloji √   10 buah 

8 Gelas Benda √   6 buah 

9 Gelas Penutup √   10 buah 

10 Gelas Piala   √  

11 Gelas ukur √   20 buah 

12 Gunting √   1 buah 

13 Hand counter   √  

14 Higrometer √   1 buah 

15 Kaki tiga √   10 buah 

16 Kasa   √  

17 Klem   √  

18 Kotak Perparat √   2 kotak 

19 Kuadrat   √  

20 Labu Erlenmeyer √   10 buah 

21 Lampu spiritus √   7 botol 

22 Lumpang dan Alu   √  

23 Lup √   15 buah 

24 Mikroskop  monokuler √   6 buah 

25 Mikroskop stereo binokuler √   10 buah 

26 Neraca √   1 buah 

27 Pipet tetes √   15 buah 

28 Penjepit tabung reaksi √   30 buah 

29 Pengaduk   √  

30 

Perangkat pemeliharaan mikroskop 

(kertas pembersih lensa, sikat halus, 

kunci Alen,alat semprot, obeng 

halus, lup, tukang arloji, tang untuk 

melipat 

 

 

√ 

 

31 Pipet ukur √   6 buah 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

32 Potometer   √  

33 Rak Tabung reaksi √   19 buah 

34 Respirometer √   11 buah 

35 Sikat tabung reaksi   √  

36 Statif dan batang statif √    

47 Stop Watch   √  

38 Tabung reaksi √   40 buah 

39 Termometer   √ 6 buah 

 Alat Peraga 2 atau 3 dimensi √    

40 Gambar kromosom √   1 buah 

41 Gambar DNA √   5 buah 

42 Gambar RNA √   5 buah 

43 Gambar pewarisan sifat Mendel √   1 buah 

44 
Gambar contoh-contoh tumbuhan 

berbagai divisi  
√ 

 
 

1 buah 

45 
Gambar contoh-contoh hewan 

berbagai divisi  
√ 

 
 

1 buah 

46 
Gambar atau Model pencernaan 

manusia 
√ 

 
 

1 buah 

47 
Gambar atau Model perna[asan 

manusia √ 
 

 
1 buah 

48 
Gambar atau Model reproduksi 

manusia √ 
 

 
1 buah 

49 Gambar atau Model saraf manusia √ 
  1 buah 

50 
Gambar atau Model peredaran 

darah manusia 
√ 

 

 

1 buah 

51 
Gambar atau Model sistem ekskresi 

manusia 
√ 

 
 

1 buah 

52 

Gambar sistem pencernaan burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

 

 

√ 
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No Jenis 
Ada Tidak 

ada 
Jumlah 

Baik Rusak 

53 

Gambar sistem respirasi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

54 

Gambar sistem peredaran darah 

burung reptil, amphibi, ikan dan 

cacing tanah 

  

√ 

 

55 

Gambar sistem ekskresi burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

56 

Gambar sistem reproduksi burung 

reprtil, amphibi, ikan dan cacing 

tanah 

  

√ 

 

57 
Gambar sistem saraf burung reptil, 

amphibi, ikan  
√ 

 
 1 set 

58 Model rangka manusia √   2 buah 

59 Model tubuh manusia √   2 buah 

60 Preparat mitosis akar bawang   √  

61 Preparat meiosis akar bawang   √  

62 

Preparat anatomi tumbuhan (Irisan 

melintang akar, batang, daun dikotil 

dan monokotil) 

√ 

  6 kotak 

63 

Preparat anatomi hewan(Irisan otot 

rangka, otot jantung, otot polos,  

tulang keras, tulang rawan, ginjal, 

testis, ovarium, hepar, dan saraf ) 

√ 

  6 kotak 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007 

E. Daftar bahan/zat untuk praktikum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

 Zat Padat    

1 Eosin  √  

2 Acetokarmin  √  
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No Nama Zat Bahan  Ada 
Tidak 

ada 
Jumlah 

3 Glukosa √  500 gram 

4 Iodium √  1 botol  

5 KOH √  0,5 kg 

6 MnSO4  √  

7 NaOH √  500 gram 

8 Kertas saring √  3 lembar 

 Zat Cair    

9 Asam sulfat √  500 ml 

10 HCL √  500 ml 

11 Etanol √  2500 ml 

12 Vaselin √  1 kg 

Sumber Data : Diadaptasi dari Permendiknas No 24 Tahun 2007  

 

F. Administrasi secara umum 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek Yang di amati Ya Tidak 

1 Menyusun buku inventaris alat dan bahan praktikum √  

2 Menyusun kartu alat dan bahan praktikum  √ 

3 
Menyusun buku inventaris penerimaan atau 

pengeluaran alat dan bahan 
√  

4 
Menyusun kartu usulan atau permintaan alat dan bahan 

praktikum Biologi 
 √ 

5 
Menyusun buku inventaris barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 
 √ 

6 
Menyusun kartu barang atau fasilitas khusus 

laboratorium 
 √ 

7 
Menyusun buku inventaris penerimaan dan pengeluaran 

barang atau fasilitas khusus laboratorium 
√  

8 
Menyusun kartu usulan/permintaan barang atau fasilitas 

khusus laboratorium 
 √ 

9 Menyusun jadwal dan agenda kegiatan di laboratorium √  

Sumber Data : Diadaptasi dari Asep Kadarohan (2007) 
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G. Sumber dana 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Sumber Dana Ya Tidak  

1 Subsidi Pemerintah √  

2 Swadaya Sekolah √  

3 Persatuan orang tua murid  √ 

Sumber Data : Diadaptasi dari panduan pengelolaan  dan pemanfaatan 

laboratorium IPA (2014) 

 

III. Pengelolaan laboratorium 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Memiliki struktur organisasi ketenagaan pengelola 

laboratorium 
√ 

 

2 
Menyusun dan memiliki tata tertib untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban kerja di laboratorium 
√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Sri Hartati (2010) 

IV. Penyimpanan Alat dan Bahan Praktikum 

A. Penyimpanan Alat praktikum Biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ya Tidak  

1 
Menyimpan alat percobaan menurut judul percobaan 

Biologi 
 √ 

2 
Membedakan alat yang boleh diambil peserta didik dan 

yang tidak boleh diambil sendiri oleh peserta didik 
√ 

 

3 
Menyimpan peralatan yang memerlukan perawatan 

khusus di tempat penyimpanan khusus √ 
 

4 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan bahan 

dasar penyusun alat 
√ 

 

5 Menyimpan peralatan berdasarkan berat atau bobot alat √  

6 
Menyimpan peralatan secara terpisah berdasarkan 

kecanggihan, kelangkaan, dan kualitas alat √ 
 

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 
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B. Penyimpanan Bahan praktikum biologi 

Berilah tanda cek (√) bila ada dan (-) bila tidak ada 

No Aspek yang di amati Ada Tidak  

1 Menyimpan bahan praktikum (bahan kimia) 

berdasarkan sifat fisiknya 
√ 

 

2 Menyimpan bahan kimia berdasarkan sifat kimianya, 

tingkat resiko bahayanya, kemudian barulah 

berdasarkan urutan alfabetis 

 √ 

3 Menyimpan bahan kimia pada tempat yang tidak 

terkena sinar matahari langsung 
√  

4 Melabeli botol penyimpan bahan kimia dengan 

informasi yang jelas atau menyertakan Material Safety 

Date Sheet (MSDS) 

 √ 

5 Tidak menyimpan bahan kimia di tempat yang sulit 

dijangkau atau meletakkan bahan kimia lebih tinggi dari 

pada mata 

√ 

 

Sumber Data : Diadaptasi dari Hartinawati (2015) 

Keterangan : 

Skor 1 : jika ada atau ya 

Skor 0 : jika tidak ada atau tidak 

 

Rumus : Pu = 
  

  
 x 100% 

 

Pu  : Persentase kesiapan laboratorium yang di harapkan 

Nu : Jumlah skor maksimal 

Ru : Jumlah skor yang diperoleh 

 

Adapun tingkat kesiapan sekolah untuk standarisasi laboratorium yaitu : 

a. Rentang 80-100%,termasuk kategori sangat baik 

b. Rentang 66-79%,termasuk kategori baik 
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c. Rentang 56-65%,termasuk kategori cukup baik 

d. Rentang 40-55%,termasuk kategori tidak baik 
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Lampiran 2.4 Skoring Dan Persentase Observasi Laboratorium 

 

SKORING DAN PERSENTASE DESAIN LABORATORIUM 

No Ukuran atau Letak MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Panjang 1 1 

2 Lebar 1 1 

3 Tinggi 1 1 

4 Kapasitas 1 1 

5 Letak terhadap ruangan yang lain 1 1 

6 Letak terhadap sumber air 1 1 

7 Kondisi terhadap sumber cahaya 1 1 

8 Jumlah pintu atau letaknya 1 1 

Jumlah 8 8 

% 100% 100% 

Kriteria SB SB 
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

SKORING DAN PERSENTASE ADMINISTRASI LABORATORIUM 

a. Ruang laboratorium 

No Jenis Barang MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Ruang Praktikum 1 1 

2 Ruang persiapan dan kerja guru 1 0 

3 Ruang penyimpanan alat dan bahan 1 1 

4 Ruang perpustakaan kecil dan komputer 0 0 

5 Ruang teknisi laboratorium 0 0 

6 
Ruang tempat barang pribadi peserta 

didik 
0 0 

Jumlah 3 2 

% 50% 33% 

Kriteria KB TB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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b. Fasilitas umum 

No Jenis MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Sumber air 1 1 

2 Gas 0 0 

3 Penerangan ( listrik ) 1 1 

4 Bak Cuci 1 1 

5 Ventilasi 1 1 

Jumlah 4 4 

% 80% 80% 

Kriteria SB SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

 

c. Fasilitas khusus 

No Jenis MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Kursi Guru 1 1 

2 Kursi Peserta didik 1 1 

3 Jam dinding 1 0 

4 Lemari Alat 1 1 

5 Lemari Asam 0 0 

6 Lemari Bahan 1 1 

7 Meja Guru 1 1 

8 Meja Demonstrasi 1 1 

9 Meja Peserta didik 1 1 

10 Papan Tulis 1 1 

11 Pemadam Kebakaran 1 1 

12 Perlengkapan P3K 1 0 

13 Stop Kontak 1 1 

14 Tempat Sampah 1 1 

Jumlah 13 11 

% 93% 79% 

Kriteria SB B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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d. Daftar alat untuk praktikum 

No Jenis MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Alat bedah hewan 1 1 

2 Aquarium 1 0 

3 Buret 0 1 

4 Bosshead ( Penjepit pada statif ) 1 1 

5 Cawan Petri 1 1 

6 Corong 1 1 

7 Gelas Arloji 0 1 

8 Gelas Benda 0 1 

9 Gelas Penutup 1 1 

10 Gelas Piala 0 0 

11 Gelas ukur 1 1 

12 Gunting 1 0 

13 Hand counter 1 0 

14 Higrometer 1 0 

15 Kaki tiga 1 1 

16 Kasa 0 0 

17 Klem 1 1 

18 Kotak Perparat 0 1 

19 Kuadrat 1 0 

20 Labu Erlenmeyer 1 1 

21 Lampu spiritus 1 1 

22 Lumpang dan Alu 1 0 

23 Lup 1 1 

24 Mikroskop  monokuler 1 1 

25 Mikroskop stereo binokuler 1 1 

26 Neraca 1 1 

27 Pipet tetes 1 1 

28 Penjepit tabung reaksi 1 1 

29 Pengaduk 1 0 

30 

Perangkat pemeliharaan mikroskop 

(kertas pembersih lensa, sikat halus, kunci 

Alen,alat semprot, obeng halus, lup, 

tukang arloji, tang untuk melipat 

0 0 
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31 Pipet ukur 0 1 

32 Potometer 1 0 

33 Rak Tabung reaksi 1 1 

34 Respirometer 1 1 

35 Sikat tabung reaksi 0 0 

36 Statif dan batang statif 0 1 

47 Stop Watch 0 0 

38 Tabung reaksi 1 1 

39 Termometer 1 0 

40 Gambar kromosom 1 1 

41 Gambar DNA 1 1 

42 Gambar RNA 1 1 

43 Gambar pewarisan sifat Mendel 1 1 

44 
Gambar contoh-contoh tumbuhan 

berbagai divisi  
1 1 

45 
Gambar contoh-contoh hewan berbagai 

divisi  
1 1 

46 Gambar atau Model pencernaan manusia 1 1 

47 Gambar atau Model perna[asan manusia 1 1 

48 Gambar atau Model reproduksi manusia 1 1 

49 Gambar atau Model saraf manusia 1 1 

50 
Gambar atau Model peredaran darah 

manusia 
1 1 

51 
Gambar atau Model sistem ekskresi 

manusia 
1 1 

52 
Gambar sistem pencernaan burung reptil, 

amphibi, ikan dan cacing tanah 
0 0 

53 
Gambar sistem respirasi burung reptil, 

amphibi, ikan dan cacing tanah 
0 0 

54 
Gambar sistem peredaran darah burung 

reptil, amphibi, ikan dan cacing tanah 
0 0 

55 
Gambar sistem ekskresi burung reptil, 

amphibi, ikan dan cacing tanah 
0 0 
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56 
Gambar sistem reproduksi burung reprtil, 

amphibi, ikan dan cacing tanah 
0 0 

57 
Gambar sistem saraf burung reptil, 

amphibi, ikan  
0 1 

58 Model rangka manusia 1 1 

59 Model tubuh manusia 1 1 

60 Preparat mitosis akar bawang 0 0 

61 Preparat meiosis akar bawang 0 0 

62 

Preparat anatomi tumbuhan (Irisan 

melintang akar, batang, daun dikotil dan 

monokotil) 

1 1 

63 

Preparat anatomi hewan(Irisan otot 

rangka, otot jantung, otot polos,  tulang 

keras, tulang rawan, ginjal, testis, 

ovarium, hepar, dan saraf ) 

1 1 

Jumlah 44 42 

% 70% 67% 

Kriteria B B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

e. Daftar bahan praktikum 

No Nama Zat Bahan MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Eosin 1 0 

2 Acetokarmin 1 0 

3 Glukosa 1 1 

4 Iodium 0 1 

5 KOH 1 1 

6 MnSO4 0 0 

7 NaOH 1 1 

8 Kertas saring 0 1 

9 Asam sulfat 0 1 

10 HCL 0 1 

11 Etanol 1 1 

12 Vaselin 1 1 

Jumlah 7 9 

% 58% 75% 

Kriteria CB B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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f. Administrasi umum 

No Aspek yang diamati MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 
Menyusun buku inventaris alat dan bahan 

praktikum 
1 1 

2 Menyusun kartu alat dan bahan praktikum 0 0 

3 
Menyusun buku inventaris penerimaan 

atau pengeluaran alat dan bahan 
1 1 

4 
Menyusun kartu usulan atau permintaan 

alat dan bahan praktikum Biologi 
0 0 

5 
Menyusun buku inventaris barang atau 

fasilitas khusus laboratorium 
1 0 

6 
Menyusun kartu barang atau fasilitas 

khusus laboratorium 
0 0 

7 

Menyusun buku inventaris penerimaan 

dan pengeluaran barang atau fasilitas 

khusus laboratorium 

1 1 

8 
Menyusun kartu usulan/permintaan 

barang atau fasilitas khusus laboratorium 
1 0 

9 
Menyusun jadwal dan agenda kegiatan di 

laboratorium 
1 1 

Jumlah 6 4 

% 67% 44% 

Kriteria B KB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

g. Sumber dana 

No Sumber Dana MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Subsidi Pemerintah 1 1 

2 Swadaya Sekolah 1 1 

3 Persatuan orang tua murid 0 0 

Jumlah 2 2 

% 67% 67% 

Kriteria B B 

Rata-rata total administrasi 69% 64% 

kriteria B CB 
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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SKORING DAN PERSENTASE PENYELENGGARAAN LABORATORIUM 

No Aspek yang diamati MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 
Memiliki struktur organisasi ketenagaan 

pengelola laboratorium 
1 1 

2 

Menyusun dan memiliki tata tertib untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban kerja di 

laboratorium 

1 1 

Jumlah 2 2 

% 100% 100% 

Kriteria SB SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

SKORING DAN PERSENTASE PENYIMPANAN ALAT DAN BAHAN 

LABORATORIUM 

a. Penyimpanan alat praktikum Biologi 

No Aspek yang diamati MAN 1 BDL MAN 2 BDL  

1 
Menyimpan alat percobaan menurut judul 

percobaan Biologi 
0 0 

2 

Membedakan alat yang boleh diambil 

peserta didik dan yang tidak boleh 

diambil sendiri oleh peserta didik 

1 1 

3 

Menyimpan peralatan yang memerlukan 

perawatan khusus di tempat penyimpanan 

khusus 

1 1 

4 
Menyimpan peralatan secara terpisah 

berdasarkan bahan dasar penyusun alat 
1 1 

5 
Menyimpan peralatan berdasarkan berat 

atau bobot alat 
1 1 

6 

Menyimpan peralatan secara terpisah 

berdasarkan kecanggihan, kelangkaan, 

dan kualitas alat 

1 1 

Jumlah 5 5 

% 83% 83% 

Kriteria SB SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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b. Penyimpanan bahan praktikum Biologi 

No Aspek yang diamati MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 
Menyimpan bahan praktikum (bahan 

kimia) berdasarkan sifat fisiknya 
1 1 

2 

Menyimpan bahan kimia berdasarkan 

sifat kimianya, tingkat resiko bahayanya, 

kemudian barulah berdasarkan urutan 

alfabetis 

1 0 

3 

Menyimpan bahan kimia pada tempat 

yang tidak terkena sinar matahari 

langsung 

1 1 

4 

Melabeli botol penyimpan bahan kimia 

dengan informasi yang jelas atau 

menyertakan Material Safety Date Sheet 

(MSDS) 

1 0 

5 

Tidak menyimpan bahan kimia di tempat 

yang sulit dijangkau atau meletakkan 

bahan kimia lebih tinggi dari pada mata 

1 1 

Jumlah 5 3 

% 100% 60% 

Kriteria SB CB 

Rata-rata total penyimpanan 92% 72% 

Kriteria SB B 
Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

 

PERSENTASE RATA-RATA TOTAL OBSERVASI LABORATORIUM 

No Indikator Pengelolaan laboratorium MAN 1 BDL MAN 2 BDL 

1 Desai laboratorium 100% 100% 

2 Administrasi Laboratorium 69% 64% 

3 Penyelenggaraan laboratorium 100% 100% 

4 penyimpanan alat dan bahan laboratorium 92% 72% 

Rata-rata total 90% 84% 

kriteria SB SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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Lampiran 2.5 Persentase Rata-Rata Total Hasil Angket Guru Dan Hasil Observasi 

Laboratorium 

 

PERSENTASE RATA-RATA TOTAL HASIL ANGKET GURU DAN HASIL 

OBSERVASI LABORATORIUM 

 

1. MAN 1 Bandar Lampung 

MAN 1 Bandar Lampung 
Hasil Angket 

Guru 

Hasil 

Observasi 

Rata-rata 

Total 
Kriteria 

Desain Laboratorium 89% 100% 95% SB 

Administrasi Laboratorium 78% 69% 74% B 

Penyelenggaraan 

Laboratorium 
53% 100% 77% B 

Penyimpanan Alat dan 

Bahan 
72% 92% 82% SB 

Rata-rata Total 73% 90% 82% SB 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 

2. MAN 2 Bandar Lampung 

MAN 2 Bandar Lampung 
Hasil Angket 

Guru 

Hasil 

Observasi 

Rata-rata 

Total 
Kriteria 

Desain Laboratorium 75% 100% 88% SB 

Administrasi Laboratorium 61% 64% 63% CB 

Penyelenggaraan 

Laboratorium 
46% 100% 73% B 

Penyimpanan Alat dan 

Bahan 
50% 72% 61% CB 

Rata-rata Total 58% 84% 71% B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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3. MAN 1 Bandar Lampung dan MAN 2 Bandar Lampung 

Nama Sekolah 
Hasil Angket 

Guru 

Hasil 

Observasi 
Rata-rata  Kriteria 

MAN 1 Bandar Lampung 73% 90% 82% SB 

MAN 2 Bandar Lampung 58% 84% 71% B 

Rata-rata 66% 87% 76% B 

Keterangan : SB=sangat baik, B=baik, CB=cukup baik, KB=kurang baik, TB=tidak baik 
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Lampiran 3.1 Program laboratorium Biologi  

 

PROGRAM KEPALA LAB BIOLOGI 

TH PELAJARAN 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH 

Dra. Hj. YUNIARTI 

 

 

 

 

 

 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MODEL 

BANDAR LAMPUNG 
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Kepsek 

Drs. M. Iqbal 

Guru Bidang Stud 

Roslia, S.Pd 

Waka KUR 

Drs.Maskur,M.Ag 

Waka SARPRAS 

Drs. Khusnul 
Khaitami 

kepala 

Dra. Hj. 

Lab. Bio 

Yuniarti 

Guru Bidang Studi Guru Bidang Studi 

 

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM BIOLOGI 

MAN 1 Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



181 
 

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 

BANDAR LAMPUNG 
 

Jalan. Letkol H. Endro Suratmin, Korpri Jaya, Sukarame 35131 Telepon/Fak(0721)706448 

 

TATA TERTIB 

LABORATORIUM BIOLOGI 

 

1. Praktikan Diwajibkan Memakai Jas Laboratorium 
2. Praktikan diwajibkan melepas alas kaki saat memasuki ruang laboratorium 

Biologi 
3. Praktikan dilarang mencoret-coret meja maupun dinding laboratorium 
4. Setiap rombongan praktikum, harus ada regu piketyang dibuat secara bergilir 
5. Regu piket bertugas : 

- Mengecek kelengkapan alat dan bahan sebelum dan sesudah praktikum 
- Mengecek kebersihan alat dan membersihkan ruangan 

6. Kebersihan dan kelengkapan alat setiap kelompok menjadi tanggung jawab 

kelompok bersangkutan 
7. Praktikan tidak diperkenankan membawa tas, jaket dan sebagainya ke meja 

kecuali bahan praktikum serta alat tulis seperlunya 
8. Praktikan dilarang makan dan minum di ruang praktikum 
9. Praktikan tidak diperkenankan melakukan percobaan sebelum mendapat 

pertunjuk atau persetujuan dari guru pembimbing praktikum 
10. Praktikan tidak diperkenankan pindah kelompok atau meninggalkan ruangan 

tanpa persetujuan dari guru pembimbing praktikum 
11. Kerusakan alat selama praktikum segera dilaporkan kepada guru pembimbing 

praktikum, kerusakan alat oleh praktikan menjadi tanggung jawab praktikan yang 

bersangkutan 
12. Setiap kesulitan yang dihadapi selama praktikum dapat ditanyakan langsung 

kepada guru pembimbing praktikum 
13. Buanglah semua jenis sampah ke dalam tempat yang telah disediakan 
14. Setelah selesai, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan baik, dan 

bersih, serta susun kursi ke tempat semula 
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JADWAL KEGIATAN LABORATORIUM BIOLOGI 

MAN 1 BANDAR LAMPUNG TP. 2016/2017 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

07.00-08.20 XII A2 XI A4 XI A3 X A1 XII A1  

08.20-09.40 XII A3 LM BIO2 X A5 X A3 LM BIO3 LM BIO1 

10.00-11.20 LM BIO2 X A2 XII A3 X A4  KIR 

13.25-14.05 XII A4     KIR 

14.05-15.25  XI A2     

15.35-17.00     
BIO 

CLUB 
 

 

Bandar Lampung,                2017 

Kepala laboratorium Biologi 

 

 

Dra. Yuniarti 
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KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 

BANDAR LAMPUNG 
 

Jalan. Letkol H. Endro Suratmin, Korpri Jaya, Sukarame 35131 Telepon/Fak(0721)706448 

 

PENGAJUAN ALAT DAN BAHAN PRAKTIKUM BIOLOGI 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

No Nama Alat dan Bahan Jumlah 

1 Larutan Lugol 1 Botol 

2 Kapas 1 pakck 

3 Tisu gulung 1 pack 6 gulung 

4 Nampan plastik ukuran 30 cm x 15 cm 5 buah 

5 Saringan plastik 1 buah 

6 Centong panjang 1 buah 

7 Starter natadecoco 2 buah 

8 Urea 1 botol 

 

 

Bandar Lampung,                2017 

Kepala laboratorium Biologi 

 

 

Dra. Yuniarti 
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Daftar inventaris Alat-alat laboratorium Biologi 

TP 2016/2017 

 

No Nama Alat Jumlah 
Tahun 

Masuk 
Keterangan 

1 Mikroskop cahaya 20 pcs 2014 Baik 

2 Mikroskop cahaya 8 pcs 2016 Baik 

3 Mikroskop multimedia 1 pcs 2016 Baik 

4 Corong kaca besar 10 pcs 2016 Baik 

5 Corong kaca sedang 10 pcs 2016 Baik 

6 Corong kaca kecil 10 pcs 2016 Baik 

7 Labu erlenmeyer 100 ml 10 pcs 2016 Baik 

8 Respirometer 11 pcs 2014 Baik 

9 Respirometer 3 pcs 2016 Baik 

10 Beaker glass 500 ml 1 pcs 2014 pecah 

11 Beaker glass 3 pcs 2016 Baik 

12 Tabung reaksi 40 pcs 2016 Baik 

13 Spirtus 5 liter 2016 Baik 

14 Blood lanset 100 pcs 2016 Baik 

15 Kartu golongan darah 250 pcs 2016 Baik 

16 Bunsen alumunium 10 pcs 2016 Baik 

17 Sarung tangan plastik 200 pcs 2016 Baik 

 

 

Bandar Lampung,                2017 

Kepala laboratorium Biologi 

 

 

Dra. Yuniarti 
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PROGRAM KEPALA LAB BIOLOGI 

TH PELAJARAN 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH 

GUSTIANA FITRIANI, S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 

BANDAR LAMPUNG 
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PROGRAM KERJA LABORATORIUM MIPA 

MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANDAR LAMPUNG 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

A. PENDAHULUAN 

Laboratorium Mipa Pada sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang 

bersangkutan dengan tujuan usaha membantu sekolah untuk mencapai tujuan 

khusus sekolah dan tujuan sekolah pada umumnya. Di samping itu dalam 

penjelasan undang-undang pendidikan nasional kita, disebutkan bahwa salah 

satu sumber belajar disekolah amat penting tetapi bukan satu-satunya adalah 

laboratorium. MAN 2 Bandar Lampung adalah sebuah institusi pendidikan dalam 

pencapaian tujuannya sangat didukung oleh berbagai komponen. Salah satunya 

adalah Laboratorium IPA. Lebih dari itu Laboratorium IPA adalah hal yang sangat 

mendasar dalam terlaksananya suatu proses pendidikan untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang lebih baik. Laboratorium adalah tempat pembelajaran sains IPA 

dengan cara mencari pengetahun tentang alam secara sistematis melalui proses 

penemuan ( inquiri ) yang menekankan pemberian pengalaman langsung dalam 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa,yang 

bermuara pada pembelajaran WorkBased experimen ( belajar sambil bekerja ). 

Keberadaan Laboratorium IPA juga perlu didukung oleh berbagai program yang baik 

agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan dan mengacu kepada Visi dan Misi 

MAN 2 Bandar Lampung. Penyusunan program yang baik dan terencana akan 

menciptakan suatu pengembangan dan pemeliharaan Laboratorium IPA ke depan. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Republik indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional 

2. Peraturaturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang 

setandar nasional pendidikan 
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3. Undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang 

laboratorium 

 

C. TUJUAN 

1. Mengembangkan Minat, Kemampuan Dan Kebiasaan Dalam Kegiatan 

Praktikum Khusunya Serta Mendaya Gunakan Penelitian Ilmiah Dalam 

Berbagai Sektor Kehidupan. 

2. Mengembangkan Kemampuan Mencari Dan mengelola serta 

memanfaatkan informasi 

3. Mendidik peserta didik agar memelihara dan memanfaatkanalat lab. MIPA 

secara tepat guna dan berhasil guna. 

4. Meletakan dasar kearah proses pembelajaran mandiri. 

5. Memupuk dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik 

6. Menumbuhkan penghargaan peserta didik terhadap pengalaman 

faktual/nyata. 

 

D. DESKRIPSI KERJA 

Organisasi laboratorium IPA adalah suatu sistem kerja sama dari kelompok 

orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium IPA, untuk mencapai 

tujuan. Mengorganisasikan laboratorium IPA berarti menyusun sekelompok 

orang atau petugas dan sumberdaya yang lain untuk melaksanakan suatu 

rencana atau program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara yang paling berdaya guna terhadap laboratorium IPA. Orang-orang atau 

petugas yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium IPA adalah 

sebagai berikut:  

1. Kepala Sekolah  

Tugas Kepala Sekolah  
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a. Memberi tugas kepada penangung jawab teknis laboratorium IPA, 

penanggung jawab mata pelajaran (fisika, kimia, dan biologi), dan 

laboran 

b. Memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi 

kepada petugaspetugas laboratorium IPA  

c. Memberikan motivasi kepada guru-guru IPA dalam hal kegiatan 

laboratorium IPA  

d. Menyediakan dana keperluan operasional laboratorium  

 

2. Penanggung Jawab Teknis Laboratorium  

Tugas Penanggung jawab teknis laboratorium  

a. Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium  

b. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan laboratorium IPA  

c. Mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat/bahan 

laboratorium  

d. Bertanggung jawab tentang kebersihan, penyimpanan, perawatan, 

dan perbaikan alat  

 

3. Koordinator laboratorium  

Tugas koordinator laboratorium:  

a. Mengkoordinasikan guru mata pelajaran (fisika, kimia, biologi) 

b. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium 

c. Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium  

d. Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium  

e. Memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium f. Inventarisasi 

dan pengadministrasian peminjaman alat-alat laboratorium  

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiaan laboratorium  

 

4. Laboran  
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Tugas laboran adalah:  

a. Mengerjakan administrasi laboratorium IPA  

b. Mempersiapkan dan menyiapkan alat/bahan yang digunakan dalam 

praktek belajar mengajar (PBM) 

c. Bertanggung jawab atas keberhasilan alat dan ruang laboratorium 

beserta perlengkapannya 

 

E. KESIMPULAN 

Program kerja laboratorium ini merupakan acuan, pedoman dan rencana untuk 

1 tahun. Program kerja ini diharapkan menjadi tititk awal kemajuan lab mipa 

man 2 bandar lampung. Peran serta semua pihak dapat terlibat baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam rangka merealisasikan berbagai 

program yang telah dibuat. 

 

Bandar Lampung, juli 2016 

Mengetahui 

Kepala MAN 2 Bandar Lampung    Kepala Lab Biologi 

 

 

 

SAMSURIZAL, S.Pd, M.Si     Dra. ENY SUPRIYATI 
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PROGRAM SEMESTER 

KEPALA LAB BIOLOGI TH 2016/2017 

NO NAMA KEGIATAN JU

L 

AG

U 

SE

P 

OK

T 

NO

V 

DE

S 

KE

T 

1 Menginventarisir Alat 

Dan Bahan Lab 
√ √      

2 Membuat jadwal 

praktikum 
√       

3 Membuat jurnal 

kegiatan praktikum 
√ √      

4 Mengajukan usulan 

kebutuhan 
√ √      

5 Menerima pengadaan 

kebutuhan 
 √ √     

6 Membuat tata tertib √       

7 Menyiapkan alat dan 

bahan praktikum 
√ √ √ √ √   

8 Membimbing dan 

pendampingan kegiatan 
√ √ √ √ √   

 

Bandar Lampung, juli 2016 

Mengetahui 

Kepala MAN 2 Bandar Lampung    Kepala Lab Biologi 

 

 

 

SAMSURIZAL, S.Pd, M.Si     Dra. ENY SUPRIYATI 
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STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM IPA (BIOLOGI) 

MAN 2 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala 
MAN 2 

KEPALA LAB 
BIOLOGI 

GURU 
BIOLOGI 

KEPALA LAB 
FISIKA 

GURU 
FISIKA 

KEPALA LAB 
KIMIA 

GURU 
KIMIA 

WAKA 
KURIKULUM 

WAKA 
SARANA 
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JADWAL PRAKTIKUM BIOLOGI 

DI LABORATORIUM IPA MAN 2 BANDAR LAMPUNG 

NO HARI JAM KE KELAS DAN NAMA GURU 

1 SENIN 
2-3 

4-5 

X IPA 3 (Nurul hamidah, S.Pd) 

X IPA 4 (Nurul hamidah, S.Pd) 

2 SELASA 

1-2 

5-6 

7-8 

X IPA 1 (Nurul hamidah, S.Pd) 

X IPA 2 (Nurul hamidah, S.Pd) 

XII IPA 2 (Dra. ENI SUPRIYATI) 

3 RABU 

1-2 

3-4 

5-6 

X IPA 5 (Nurul hamidah, S.Pd) 

XI IPA 4 (Nurul hamidah, S.Pd) 

XI IPA 3 (Nurul hamidah, S.Pd) 

4 KAMIS 
3-4 

7-8 

XII IPA 4 (Dra. ENI SUPRIYATI) 

XII IPA 3 (Dra. ENI SUPRIYATI) 

5 JUM’AT 
1-2 

7-8 

XII IPA 5 (Dra. ENI SUPRIYATI) 

XII IPA 1 (Dra. ENI SUPRIYATI) 

 

Bandar Lampung, juli 2016 

Mengetahui 

Kepala MAN 2 Bandar Lampung    Kepala Lab Biologi 

 

 

 

SAMSURIZAL, S.Pd, M.Si     Dra. ENY SUPRIYATI 
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TATA TERTIB LABORATORIUM BIOLOGI 

 

15. Praktikan Diwajibkan Memakai Jas Laboratorium 
16. Praktikan diwajibkan melepas alas kaki saat memasuki ruang laboratorium 

Biologi 
17. Praktikan dilarang mencoret-coret meja maupun dinding laboratorium 
18. Setiap rombongan praktikum, harus ada regu piketyang dibuat secara bergilir 
19. Regu piket bertugas : 

- Mengecek kelengkapan alat dan bahan sebelum dan sesudah praktikum 
- Mengecek kebersihan alat dan membersihkan ruangan 

20. Kebersihan dan kelengkapan alat setiap kelompok menjadi tanggung jawab 

kelompok bersangkutan 
21. Praktikan tidak diperkenankan membawa tas, jaket dan sebagainya ke meja 

kecuali bahan praktikum serta alat tulis seperlunya 
22. Praktikan dilarang makan dan minum di ruang praktikum 
23. Praktikan tidak diperkenankan melakukan percobaan sebelum mendapat 

pertunjuk atau persetujuan dari guru pembimbing praktikum 
24. Praktikan tidak diperkenankan pindah kelompok atau meninggalkan ruangan 

tanpa persetujuan dari guru pembimbing praktikum 
25. Kerusakan alat selama praktikum segera dilaporkan kepada guru pembimbing 

praktikum, kerusakan alat oleh praktikan menjadi tanggung jawab praktikan yang 

bersangkutan 
26. Setiap kesulitan yang dihadapi selama praktikum dapat ditanyakan langsung 

kepada guru pembimbing praktikum 
27. Buanglah semua jenis sampah ke dalam tempat yang telah disediakan 
28. Setelah selesai, kembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan baik, dan 

bersih, serta susun kursi ke tempat semula. 

 

DEMIKIAN UNTUK DITAATI DAN DILAKSANAKAN 

SEBAIK-BAIKNYA TERIMAKASIH 
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Lampiran 3.2 gambar-gambar laboratorium Biologi 

 

1. Dokumentasi MAN 1 Bandar Lampung 

a. Desain laboratorium  

 

 
Gambar ruang praktik peserta didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar sumber air 
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Gambar pencahayaan matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar pintu keluar 
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b. Administrasi Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lemari jaz laboratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar korsi siwa 
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Gambar Meja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar kotak P3K 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar model sistem organ manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar buku inventarisir 
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c. Penyelenggaraan laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar struktur organisasi laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar jadwal praktikum 
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Gambar Tata tertib 

 

d. Penyimpanan Alat dan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar penyimpanan Alat 
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Gambar penyimpanan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Penyimpanan bahan 
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2. Dokumentasi MAN 2 Bandar Lampung 

a. Desain laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar laboratorium IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar sumber cahaya matahari 
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Gambar Sumber air 

 

b. Administrasi laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar meja demonstrasi atau guru 
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Gambar meja dan kursi praktikum 

 

c. Penyelenggaraan Laboratorium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar struktur organisasi laboratorium 
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Gambar jadwal praktikum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tata tertib laboratorium 
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d. Penyimpanan Alat dan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar penyimpanan Alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar penyimpanan Bahan 
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Lampiran 3.3 Surat Menyurat 

 

 

 

 

 

SURAT :  

 

1. PRAPENELITIAN 

2. ACC JUDUL PROPOSAL 

3. PENGESAHAN PROPOSAL 

4. MOHON VALIDASI INSTRUMEN  

5. VALIDATOR 

6. PENELITIAN 

7. PASCAPENELITIAN 
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