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i

ABSTRAK
ANALISIS KESIAPAN LABORATORIUM DALAM MENDUKUNG
PEMBELAJARAN BIOLOGI SMA/MA SE-KOTA BANDAR
LAMPUNG
Oleh
Luq – Luq In Tatimmah
1211060141
Laboratorium biologi sebagai salah satu sumber pembelajaran biologi
sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata pada peserta didik
sebagai salah satu faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena
itu, perlu adanya penyediaan laboratorium yang baik agar pelaksanaan
pembelajaran yang memerlukan laboratorium biologi dapat berjalan
maksimal dan kompetensinya tercapai.. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
kesiapan laboratorium dalam mendukung pembelajaran biologi SMA/MA SeKota Bandar Lampung.
Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMA/MA Negeri di Bandar Lampung.
Populasi dalam penelitian ini adalah SMA/MA di Bandar Lampung. Sampel
penelitian adalah 14 sekolah di Bandar Lampung. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling. Fokus penelitian ini yaitu
kesiapan laboratorium biologi dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran
biologi yaitu standarisasi laboratorium IPA. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif eksploratif. Penelitian dilakukan dengan metode angket yang
diberikan kepada guru dan siswa, observasi laboratorium, serta lembar
wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laboratorium biologi
SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung telah memiliki tingkat kesiapan masingmasing dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi. Penelitian
terhadap standarisasi laboratorium di SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung
menghasilkan skor 42% dengan kategori siap, 34% dengan kreteria cukup siap
dan 24% dengan kreteia kurang siap.

Kata Kunci : Kesiapan Laboratorium IPA, Pembelajaran Biologi.
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MOTTO

Abu Hurairah ra. Berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang
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BAB I
PENDHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu
masyarakat untuk memelihara kelangsungan hidup kebudayaan dan peradaban
masyarakat. Pendidikan dapat diperoleh salah satunya melalui sekolah.
Pendidikan juga merupakan hal yang paling penting didalam penentuan masa
depan suatu bangsa di mana pendidikan adalah sebagai suatu alat atau metode
untuk membantu kepribadian dan karakter bangsa, selain itu juga pendidikan
semakin bervariasi dalam tujuan, fungsi, isi dan metodenya; semakin
bervariasi dalam program, bidang studi dan sastranya; semakin spesifik dalam
komponen

pendidikan yang bersifat umum dan semakin kaya dalam

komponen vakosionalnya serta semakin bervariasi dalam aspek profesional
dan spesialisasinya, oleh sebab itu pendidikan semakin banyak memerlukan
berbagai

keahlian

memerlukanberbagai

profesional

dalam

keahlian

yang

sistem
bersifat

manajemennya
interdisipliner

serta
dalam

memecahkan masalahnya.1

1

Martin, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.

1

1

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari berbagai negara dengan
beragam budaya yang berbeda ternyata memiliki persamaan dalam melihat
konsep-konsep sains, ternyata konsep sains itu tidak teikat dengan kultur
setempat melainkan dibentuk oleh pengalaman-pengalaman pribadi peserta
didik ketika bersentuhan dengan fenomena alam, ketika anak-anak memasuki
dunia sekolah, pengetahuan sains mereka bersinggunagan dengan srarus sains
sebagai public knowledge, sebelum anak-anak memasuki pendidikan sekolah,
sains memanglah sebuah pengalaman prinadi sebagai hasil persentuhan
mereka dengan fenomena alam, pendidikan merupakan hak semua anak,
dalam pembukaan undang–undang dasar, pendidikan mendapatkan perhatian
khusus dan tercantum eksplisit pada alenia keempat, bahkan pendidikan sudah
dianggap sebagai sebuah hak asasi yang harus secara bebas dapat dimiliki
oleh semua anak, seperti yang tercantum dalam Universal Declaration of
Human Right 1948 pasal 26 (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang
memiliki hak atas pendidikan. Pendidikan harus lah bebas, paling tidak pada
tingkat dasar. Pendidikan dasar haruslah bersifat wajib. Pendidikan teknik dan
profesi harus tersedia dan pendidikan tinggi harus dapat diakses secara adil
oleh semua”.2

2

AsihwidiW DanEka S, MetodologiPembelajaranIPA,BumiAksara, Jakarta, cet ke-1,2014,

h.1

2

Pendidikan

merupakan

salah

satu

sektor

penting

penuntun

keberhasilan pembangunan nasional, baik dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam hal itu pengetahuan dan teknologi yang
dilakukan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional sebagaimana
yang tercantum dalam UU sisdiknas bab II pasal 3 yang berbunyi:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yan demokratis serta bertanggungjawab”. 3 dalam upaya mewujudkan
cita-cita pembangunan nasional, lembaga-lembaga pendidikan merupakan
bagian yang terpenting dalam kehidupan dan usaha untuk menjawab segala
permasalahan hidup.
Belajar menurut pandangan B.F Skinner (1958) adalah suatu proses
adaptasi atau penyesuian tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
Belajar dipahami sebagai suatu perilaku, pada saat orang belajar maka
responnya baik dan sebaliknya.4
Pembelajaran merupakan suatu proses, cara dan tingkah laku dalam
proses belajar, dalam kegiatan pembelajaran akan terjadi interaksi timbal balik
antara pendidik dan peserta didik, hal ini pendidik bukan bertindak sebagai
3

Diknas, Undang-Undang Tentang Sisdiknas Dan Peraturan Pelaksanaanya 2000-2004
jakarta, Tamita Utama, 2004, h.7
4
AsihwidiW DanEka S, MetodologiPembelajaranIPA,BumiAksara, Jakarta, cet ke-1,2014,
h.31

3

pusat pengetahuan yang hanya bertugas menyampaikan pengetahuan kepada
peserta didik, sedangkan peserta didik hanya sebagai pihak penerima.
Biologi

menjadi

wahana

untuk

meningkatkan

pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai serta tanggungjawab sebagai seorang warga
Negara yang bertanggungjawab kepada lingkungan, masyarakat, bangsa,
Negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mata
pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari rahu dan memahami tentang
alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan dalam pembelajaran biologi, pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada
suatu

lingkungan

belajar,

proses

pembelajaran

perlu

direncanakan,

dilaksankan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.5
Pembelajaran biologi merupakan ilmu pengetahuan yang erat
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, konsep-konsep biologi akan sangat
membantu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan alam sekitar,
tentu dengan bantuan pemahaman terhadap ilmu lain, dengan pembelajaran
biologi kita dapat mengenal diri sendiri dan lingkungan, biologi merupakan
salah satu ilmu yang memiliki arti penting bagi pendidikan sekolah, biologi
berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
5

Rusman, Model-Model Pembelajaran, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet Ke 5, 2012, h.3.

4

biologi bukan hanya penguasaan tentang kumpulan pengetahuan yang berupa
fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan
suatu proses penemuan sedangkan sains merupakan suatu kebutuhan yang
selalu dicari oleh manusia karena memberikan suatu cara berfikir sebagai
suatu struktur pengetahuan yang utuh.
Secara khusus, sains menggunakan suatu pendekatan empiris untuk
mencari penjelasan alami tentang fenomena yang diamati di alam semesta,
meskipun pembelajaran tentang sains dipecah menjadi beberapa disiplin, yaitu
matematika dan IPA (Biologi, Fisika, dan Kimia) namun inti dari masingmasingnya terletak pada metode dan mempertanyakan hasilnya secara
berkesinambungan.
Pembelajaran biologi juga menekankan pada pemberian pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik menjelajah
dan memahami alam sekitar secara ilmiah dan diarahkan untuk mencari tahu
dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar,
maka praktikum menjadi salah satu pengembangan dan pemahaman peserta
didik dalam melakukan salah satu praktikum.6
Dijelaskandalam QS. Al-Israaayat 36 yang berbunyi:

6

Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Nomor 1, Tahun XI 2008 Sri Rahmiyati, The
Effectiveness Of Labolatort Use In Madrasah Aliyah In Yogyakarta, 2008, h. 90

5



“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya . Sesungguhnya pendengaran, pengelihatan dan hati,
semuanya itu akan dimintai pertanggung jawaban.”7
Praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa
mendapatkan kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan
nyata apa yang diperoleh dalam teori. 8
praktikum

merupakan

kegiatan

yang

bertujuan

agar

peserta

didik

mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan
pembuktian ilmiah.
Pelaksanaan praktikum dapat dilakukan di laboratorium, kebun
percobaan, kandang, rumah sakit, sekolah dan tempat lain, kegiatan praktikum
merupakan metode yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan peserta
didik dalam belajar biologi, melalui kegiatan praktikum peserta didik dapat
mempelajari biologi melalui praktikum, melatih keterampilan berpikir,
bersikap ilmiah, dan dapat memecahkan masalah melalui metode ilmiah,
kegiatan dilaboratorium (praktikum) dapat dilakukan siswa secara individual
maupun kelompok dengan melakukan pekerjaan yang sama atau melakukan
percobaan-percobaan yang berbeda dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari
7

Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an danTerjemahnya, CV.Thoha Putra,2002,h.429.
http://kbbi.web.id/praktikumdiaksespadatanggal 11 mei 2016 jam 15.12

8

6

alat atau bahan yang satu ke alat atau bahan yang lain, kemampuan guru
dalam meggunakan alat dan bahan, ketersediaan/kelengkapan sarana dan
prasarana laboratorium yang efektif merupakan aspek-aspek yang penting
dalam memanfaatkan laboratorium di sekolah menengah, oleh karena itu
keberadan laboratorium sangat penting dalam mendukung keberhasilan
pembelajaran biologi.9
Pembelajaran biologi merupakan pemberian pengalaman langsung
untuk memberikan pengembangan kompetensi agar peserta didik menjelajah
dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Praktikum dapat diartikan sebagai
salah satu metode pembelajaran yang berfungsi memperjelas konsep melalui
kontak dengan alat,dan bahan, meningkatkan keterampilan intelektual peserta
didik melalui observasi atau pencarian informasi secara lengkap dengan
selektif yang mendukung pemecahan problem praktikum; melatih dalam
memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan dan keterampilan terhadap
situasi yang dihadapi, melatih dalam merancang eksperimen, menginterpretasi
data, dan membina sikap ilmiah.10
Proses dalam mencapai terwujudnya praktikum maka dibutuhkannya
pengelolaan laboratorium sebagai sarana dalam menunjang kemampuan
peserta didik dalam membina sikap ilmiah, pendidikan biologi juga

9

Jurnal Pengabdian Sriwijaya Doni Setiawan Dkk, Pelatihan Penggunaan Alat-Alat
Laboratorium Untuk Meningkatkan Pemahaman Praktikum IPA-Biologi Bagi Guru Smp Di
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, 2013, hlm 82
10
Sri Hartati.2010.Pengelolaan LaboratoriumBiologi. Puskimala,Bandarlampung. Hal 11
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merupakan bagian dari pendidikan sains dan sebagai salah satu mata pelajaran
disekolah yang diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang
ada biologi menjadi wahana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan,
keterampilan sikap, serta bertanggungjawab kepada diri sendiri, orang lain
dan lingkungan, biologi meruakan salah satu mata pembelajaran disekolah,
yang bertujuan mengajak peserta didik mengenal dan memahami konsepkonsep tentang alam untuk membangun keahlian dan kemampuan berpikir
agar dapat berperan aktif menerapkan ilmunya dalam dunia teknologi dan
untuk merealisasikan hal tersebut maka harus terjadi peningkatan mutu
pendidikan dalam pembelajaran biologi dan sains.
Laboratorium

dapat

diartikan

secara

luas

maupun

sempit.

Laboratorium ialah suatu tepat dilakukannya percobaan dan penelitian.
Laboratorium juga memiliki bangunan yang didalamnya dilengkapi dengan
alat dan bahan untuk kepentingan pelaksanaan percobaan.11
Pengelolaan laboratorium merupakan suatu proses pendayagunaan
sumber daya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu sasaran yang
diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi
sumberdaya, laboratorium yang dapat digunakan dengan baik memiliki
Standar Laboratorium yang sudah ditetapkan oleh Mentri Pendidikan
Nasional.

11

Sri Hartati.2010.Pengelolaan LaboratoriumBiologi. Puskimala,Bandarlampung. Hal 5
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang
ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2007 tentang standar sarana dan prasarana
Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, pelaksanaan pendidikan nasional harus
menjamin pemerintah dan peningkatan mutu pendidikan ditengah perubahan
global agar warga Indonesia menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berahlak mulia, cerdas, produktif dalam pergaulan nasional
maupun internasional, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan
tersebut, pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar
nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar
nasional pendidikan adalah kreteria minimum tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.Standar sarana
dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan
umum jenjang pendidikan dasar dan mengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
Standar sarana dan prasarana ini mencakup, kreteria minimum sarana yang
terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dann
sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta
perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap Sekolah/Madrasah, dan
kreteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang,

9

dan

instalasi

daya

dan

jasa

yang

wajib

dimiliki

oleh

setiap

sekolah/madrasah.12
Laboratorium biologi sebagai salah satu sumber pembelajaran biologi
sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata pada peserta didik
sebagai salah satu faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran, oleh karena
itu perlu adanya penyediaan laboratorium yang baik agar pelaksanaan
pembelajaran yang memerlukan laboratorium biologi dapat berjalan maksimal
dan kompetensinya tercapai. Dari uraian tersebut, maka akan dilakukan
penelitian tentang analisis kesiapan laboratorium dalam mendukung
pembelajaran biologi SMA/MA Se – Kota Bandar Lampung.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah
sebagai berikut :
1. Terdapat penataan ruang praktikum biologi yang belum sesuai dengan
standarisasi laboratorium.
2. Alat dan bahan praktikum masih belum lengkap.
3. Kesiapan terhadap penggunaan laboratorium masih belum mendukung
pembelajaran biologi.

C. Rumusan Masalah
12

Salinan Lamiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
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Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kondisi laboratorium biologi dilihat dari standarisasi
laboratorium pada SMA/MA Se Kota Bandar Lampung dalam mendukung
pembelajaran biologi T.P 2016/2017
2. Bagaimana penyesuaian tempat laboratorium biologi dalam mendukung
pembelajaran

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan laboratorium biologi
dan minat siswa dalam melakukan praktikum.

E. Pembatasan Masalah
Untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai judul penelitian, maka
disajikan pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Analisis kesiapan
Analisis dalam penelitian ini ditujukan pada kesiapan laboratorium biologi
yang

meliputi

desain

ruang

laboratorium

biologi,

administrasi

laboratorium biologi, pengelolaan penyelenggaraan praktikum biologi,dan
alat dan bahan praktikum biologi.
2. Laboratorium

11

Laboratorium dapat berbentuk ruang terbuka, ruang tertutup, kebun
sekolah rumah kaca atau lingkungan lain yang digunakan sebagai sumber
belajar. Pengertian laboratorium yang dimaksud dalam penelitian ini
dibatasi pada laboratorium yang berupa ruang tertutup.

F. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi siswa meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap kegiatan
praktikum biologi dilaboratorium.
2. Bagi guru, sebagai masukan akan pentingnya laboratorium sebagai
penunjang kegiatan belajar mengajar terutama biologi.
3. Bagi

sekolah,

memperhatikan

digunakan
sarana

sebagai

prasarana

bahan

atau

masukan

fasilitas

agar

lebih

pendidikan

yang

mendukung kegiaan belajar mengajar, seperti laboratorium.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Laboratorium
1. Pengertian Laboratorium
Laboratorium dan jenis peralatannya merupakan sarana dan prasana
penting untuk penunjang proses pembelajaran di sekolah. Dikemukakan
pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi :
“setiap satuan pendidik wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan,
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata
usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin,instalasi daya dan jasa,tempat
berolahraga,tempat beribadah, temat bermain, tempat berkreasi, dan ruang
atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
yang teratur dan berkelanjutan.”
serta Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
“standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmupengetahuan alam
(IPA), laboratorium

bahasa,laboratorium

computer, dan peralatan

pembelajaran lain pada satuan pendidik dinyatakan dalam daftar yang
berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.”
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“standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam rasio minimal jumlaj peralatan per peserta didik.”13
Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan,
pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan
menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan
kuantitas dan kualitas yang memadai.
Laboratorium berasal dari kata laboratori yang memiliki pengertian
yaitu :
(1)tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di
dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis (2) bangunan atau
ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah
ataupun praktek pembelajaran (3) tempat memproduksi bahan kimia atau
(4) tempat kerja untuk melangsungkan penelitian (5) ruang kerja seorang
ilmuwan dan tempat menjalankan eksperimen bidang studi sains (kimia,
fisika, biologi ).
Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan kegiatan percobaan dan
penelitian.Tempat ini dapat merupakan ruangan yang tertutup, kamar atau
ruangan terbuka. Pada pembelajaran IPA/Biologi siswa tidak hanya
mendengarkan pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran tertentu,
tetapi ia harus melakukan kegiatan sendiri untuk mendapatkan dan
memperoleh imformasi lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan di
13

http://sdm.dara.kemdikbud.go.id. Diakses pada hari rabu tanggal 20 april 2016, 22.23
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laboratorium. Dengan laboratorium di harapkan proses pembelajaran
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Melihat hal ini pemerintah
telah membangun laboratorium-laboratorium IPA di sekolah-sekolah
dilengkapi dengan peralatan dan fasilitasnya.Laboratorium dalam proses
pembelajaran digunakan untuk mencapai berbagai tujuan. Tujuan kognitif
berhubungan dengan belajar konsep-konsep ilmiah, proses pengembangan
keterampilan,

dan

ilmiah.Tujuan-tujuan

meningkatkan
praktis

pemahaman

berhubungan

tentang

dengan

metode

pengembangan

ketrampilan-ketrampilan dalam melakukan pelatihan IPA, analisis data,
berkomunikasi dan keterampilan-keterampilan dalam bekerjasama antar
kelompok.Tujaun afektif berhubungan dengan motivasi terhadap sains,
tanggapan dan kemampuan dalam memahami lingkungan sekitar.14
2. Fungsi Laboratorium
Kegiatan di laboratorium memiliki empat fungsi utama yaitu :
a. Percobaan.
Percobaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan dan pengamatan untuk
memferivikasi dan menguji suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti
empiris.

14

e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi IPA
(Volume 4 Tahun 2014)
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b. Kerja laboratorium
Kerja laoratorium diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan
fasilitas laboratorium, seperti melatih keterampilan menggunakan alat,
melakukan percobaan, memelihara biakan, ekshibisi (pameran) awetan
dan spesimen.
c. Praktikum
Praktikum diartikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang
berfungsi memperjelas konsep melalui kontak dengan alat, bahan, atau
peristiwa

alam

secara

langsung,

meningkatkan

keterampilan

intelektual peserta didik melalui observasi atau pencarian informasi
secara lengkap dan selektif yang mendukung pemecahan problem
praktikum,

melatih dalam memecahkan masalah, menerapkan

pengetahuan dan keterampilan terhadap situasi yang dihadapi, melatih
dalam merancang eksperimen, meginterpretasi data, dan membina
sikap ilmiah.
d. Pelaksanaan didaktik pendidikan
Laboratorium sebagai pelaksanaan didaktik pendidikan dikategooikan
kedalam tiga kelompok yaitu, fungsi yang memberikan peningkatan
pengerahuan, fungsi yang memberikan peningkatan keterampilan, dan
fungsi yang memberikan penumbuhan sikap positif.15

15

Sri Hartati,Pengelolaan Laboratorium.Biologi.Pusikamla.Edisi Pertama, Cetakan Ke-1,
Bandar Lampung, 2010, hal.9-14
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Departemen Pendidikan Nasional fungsi ruangan Laboratorium Sains/PA
adalah:
1. Tempat pembelajaran Sains/PA.
2. Tempat peragaan Sains/ PA.
3. Tempat praktik Sains/PA.16
3. Standarisasi Laboratorium
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 tahun 2007
tentangStandarisasi Laboratorium IPA, meliputi : tata ruang laboratorium,
administrasi laboratorium, pengelolaan laboratorium, dan penyimpanan
alatdan bahan praktikum biologi.
a. Tata Ruang Laboratorium
Luas

laboratorium

disesuaikan

dengan

jumlah

siswa

yangmenggunakannya. Ruang praktek ukuran panjang kurang lebih 11
m danlebar 9 m, tinggi plavon ≥3 m, ruang gerak 2,5 m2 per siswa,
sehinggadiperkirakan ruang praktek seluas kurang lebih 100 m2
termasuk ruanganpersiapan dan gudang. Luasnya ini didasarkan atas
perhitungan bahwalaboratorium tersebut dipakai oleh 40 siswa, yang
berarti tiap siswamenempati ruangan 2,00 m2-2,5 m2. Laboratorium
dengan ukuran inilah yangsekarang dibangun pada SMP dan SMA di
Indonesia.
16

http://cahyono-publikasi.blogspot.com/2007/11/tinjauan-pelaksanaan-kegiatan.html. diakses
pada tanggal 12 april 2016
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Laboratorium minimal memiliki dua jenis ruang yaitu ruang praktik
dan ruang penunjang. Ruang penunjang sendiri terdiri atas ruang kerja
dan persiapan guru, ruang penyimpanan alat dan bahan, ruang
perpustakaan dan komputer, ruang teknisi laboratorium, dan ruang
barang-barang pribadi siswa, dalam laboratorium terdapat fasilitasfasilitas yang menunjang dalam kegiatan belajar atau praktikum yang
terdiri atas fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas umum
merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua pemakai
laboratorium contohnya penerangan, ventilasi, air, bak cuci, aliran
listrik, gas. Fasilitas khusus berupa peralatan dan mebelair, contohnya
meja siswa atau mahasiswa, meja guru atau dosen, kursi, papan tulis,
lemari alat, lemari bahan, dan ruang timbang, lemari asam,
perlengkapan P3K, pemadam kebakaran dan lain-lain.17 Fasiltas yang
biasanya disesuaikan jumlah dan letaknya diantaranya adalah kursi
dan meja siswa,sedangkan fasilitas yang lain relatif tetap
Di bawah ini dalah contoh desain laboratorium.

17

Koesmadji Et All,Teknik Laboratorium, Bandung. Upi 2004
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Gambar 1. Contoh Denah Ruangan Laboratorium Biologi
Keterangan:
A = Ruang persiapan
B = Ruang penyimpanan
C = Papan tulis
D = Meja demontrasi
E = Bak cuci
F = Meja siswa
G = Pintu
H = Stop kontak listrik
I = Teras
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Letak laboratorium biologi dapat berdekatan dengan laboratoriumyang lain,
sehingga memungkinkan untuk memudahkan penggunaan fasilitasfasilitas
yang saling menunjang, demikian juga dengan ruang kelas. Tata ruang
hendaknya dibuat sistematis dan semenarik mungkin. Titik berat penataan
ditujukan pada fungsi, daya guna, tepat guna dan hasil guna sehingga siswa
dapat bekerja dengan maksimal dan tidak merasa bosan atau monoton.18
b. Administrasi Laboratorium
Administrasi laboratorium mempunyai arti yaitu proses pencatatanatau
inventarisasi sarana laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui
jenismaupun jumlah nya dengan tepat. Pengadministrasian yang baik
sangatmenolong dalam membuat rencana pengadaan alat atau
bahan,mengendalikan efisiensi penggunaan budget, memperlancar
pelaksanaankegiatan,

menyajikan

laporan

yang

obyektif,

mempermudah pengawasan danmelindungi kekayaan laboratorium
yang merupakan salah satu investasimahal dari pemerintah pada sektor
pendidikan.19 Agar berkesinambungan daya guna laboratorium dapat
dipertahankan, laboratorium perlu dikelola secara baik. Salah satu
bagian dari bagian pengelola ini adalah staf atau personal
labortaorium. Staf atau personel laboratorium mempunyai tanggung
jawab terhadap efektivitas dan efesiensi laboratorium termasuk

18

Koesmadji et all, ibid hlm 35
http://www.snapdrive.net/files/571708/pengelolaan%20laboratorium%20ipa.ppt
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fasilitas, alat-alat dan bahan-bahan praktikum. Pada sekolah menengah
biasanya laboratorium dikelola oleh seorang penanggung jawab yang
diangkat dari salah seorang guru IPA (fisika, kimia, atau biologi).
Pengelola laboratorium bertanggungjawab kepada kepala sekolah.
Selain itu juga terdapat teknisi laboratorium yang membantu
penyiapan alat dan bahan praktikum, pengecekan secara periodik,
pemeliharaan dan penyimpanan.
Berikut gambar sebuah contoh stuktur organisasi laboratorium.
Kepala Sekolah

Bagian
Kurikulum

Penanggung jawab
laboratorium

Teknisi
Laboratorium

Koordinator
Laboratorium
Fisika

Koordinator
Laboratorium
Kimia

Koordinator
Laboratorium
Biologi

Guru Fisika

Guru Kimia

Guru Biologi

Gambar 2. Contoh Bagan Struktur Organisasi Laboratorium
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c. Pengelolaan Laboratorium
Pengelolaan

merupakan

suatu

proses

pendayagunaan

sumber

dayasecara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang
diharapkansecara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi
sumber daya.Pengelolaan laboratorium menyangkut beberapa aspek
yaitu:

perencanaan,penataan,

pengadministrasian,

pengamanan,

perawatan dan pengawasan.Pengelolaan laboratorium IPA meliputi
kegiatan mengatur, memelihara sertausaha-usaha menjaga keselamatan
para

pemakai

laboratorium

biologimengatur

dan

memelihara

laboratorium biologi dimaksudkan sebagai melakukan segala macam
usaha dan kegiatan agar laboratorium itu selaluberfungsi sebagai mana
mestinya.

Pengelolaan

laboratorium

merupakantanggung

jawab

bersama baik pengelola maupun pengguna.20
4. Sarana dan Prasarana
Berkaitan dengan prasarana laboratorium, sarana alat, bahan, dan
perabot yang ada di laboratorium (termasuk laboratorium biologi), maka
setiap unit pelaksanaan pendidikan dan tenaga kependidikan perlu
menjadikan PP No. 19 tahun 2005 sebagai acuan. Prasarana berfungsi
sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara
praktik yang memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan

20

Sri Hartati,Pengelolaan Laboratorium .Biologi.Pusikamla.Edisi Pertama, Cetakan Ke-1,
Bandar Lampung, 2010 hal 15
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dikelas dengan kapasitas dapat menampung minimal satu rombongan
belajar. Satu rombongan belajar maksimal 40 orang. Satu ruangan
laboratorium sekolah luasnya dierhitungkan berdasarkan luas 2,5 m2
optimal untuk satu peserta didik. Luas laboratorium minimal 96 m2
termasuk ruang penyimpanan dan persiapan (18 m2) jadi, luas
keseluruhan 114 m2.
Kreteria laboratorium adalah sebagai berikut:
1. Memiliki jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk
membaca buku dan mengamati objek percobaan.
2. Memenuhi ketentuan yang terdapat dalam kreteria teknis bangunan
gedung.
3. Tersedia air bersih.
4. Ada aliran listrik.
Sarana meliputi alat dan bahan laboratorium secara lengkap yaitu, perabot,
peralatan pendidikan, media pendidikan, dan keselamatan.21
5. Pengenalan dan Penanganan Bahan Kimia
Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan praktik biologi umumya
digunakan sebagai sebagian pereaksi, baik pereaksi khusus maupun
pereaksi umum. Bahan kimia yang diperdagangkan memiliki tingkat
kemurnian yang berbeda, dan hargamya pun berbeda pula. Secara umum

21

Sri Hartati, ibid hlm.19-27
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tingkat kemurnian zat kimia yang diperdagangkan dapat dibedakan ke
dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.
a. Pro Analyse (PA) atau Garenteed Reagent (GR) atau Analar (AR). Zat
kimia yang termasuk kelompok ini mempunyai kemurnian yang tinggi
(99%), label pada wadah zat kimia mencantumkan kadar kemurnian zat
itu dan kandungan kotoran-kotorannya.
b. Chemical Pure (CP), General Purpose Reagents (GPRS). Zat kimia
yang termasuk golongan ini mempunyai kemurnian yang lebih rendah (
90-95%) dari zatt kimia PA, pada label wadah zat kimia ini tidak selalu
dicantumkan kemurnian dan kadar maksimum kotoran yang terdapat di
dalamnya.
c. Teknis (Technical Grade). Zat kimia kelompok ini mempunyai
kemurnian yang paling rendah, pada label wadah zat kimia ini tidak
tercantum jenis kotoran yang golongan teknis saja.22
6. Simbol Bahan Kimia Berbahaya
a. Explosive (bersifat mudah meledak) Huruf kode: E

22

Sri hartati, OpCit 41-42
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Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ,,explosive“
dapat meledak dengan pukulan/benturan, gesekan, pemanasan, api dan
sumber nyalalain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contoh: KClO3,
NH4NO3, Trinitro Toluena (TNT).
b. Oxidizing (pengoksidasi) Huruf kode: O

Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya
,,oxidizing“ biasanya tidak mudah terbakar. Tetapi bila kontak dengan
bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar mereka dapat
meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan.Contoh bahan
tersebut adalah kalium klorat dan kalium permanganat juga asam nitrat
pekat.
c. Extremely flammable (amat sangat mudah terbakar) Huruf
kode:F+

25

Bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya
„extremely flammable “ merupakan likuid yang memiliki titik nyala
sangat rendah (di bawah 0o C) dan titik didih rendah dengan titik didih
awal (di bawah +35oC). Bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas
dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah
meledak di bawah kondisi normal.Contoh bahan dengan sifat tersebut
adalah dietil eter (cairan) dan propane (gas)
d. Highly flammable (sangat mudah terbakar) Huruf kode: F

Bahan dan formulasi ditandai dengan notasi bahaya „highly
flammable‟ adalah subyek untuk self-heating dan penyalaan di bawah
kondisi atmosferik biasa, atau mereka mempunyai titik nyala rendah
(di bawah +21oC).Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya aseton
dan logam natrium, yang sering digunakan di laboratorium sebagai
solven dan agen pengering.

26

e. Flammable (mudah terbakar) Huruf kode: tidak ada
Tidak ada simbol bahaya diperlukan untuk melabeli bahan dan
formulasi dengan notasi bahaya „flammable‟.Bahan dan formulasi
likuid yang memiliki titik nyala antara +21oC dan +55oC dikategorikan
sebagai bahan mudah terbakar (flammable), Contoh bahan dengan sifat
tersebut misalnya minyak terpenting.
f. Very toxic (sangat beracun) Huruf kode: T+

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya „very toxic‟
dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan
kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui
inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan kulit. Contoh
bahan dengan sifat tersebut misalnya kalium sianida, hydrogen sulfida,
nitrobenzene dan atripin.
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g. Toxic (beracun) Huruf kode: T

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya „toxic‟ dapat
menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan
kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui
inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan kulit. Contoh
bahan dengan sifat tersebut misalnya solven-solven seperti metanol
(toksik) dan benzene (toksik, karsinogenik).
h. Harmful (berbahaya) Huruf kode: Xn

Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya „harmful‟
memiliki resiko merusak kesehatan sedang jika masuk ke tubuh
melalui inhalasi, melalui mulut (ingestion), atau kontak dengan
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kulit.Contoh bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya solven 1,2etane-1,2-diol atau etilen glikol (berbahaya) dan diklorometan
(berbahaya, dicurigai karsinogenik). Bahan-bahan yang merusak
jaringan (tissue destroying substances) „tissue destroying substances‟
meliputi sub-grup bahan korosif (corrosive substances) dan bahan
iritan (irritant substances).
i. Corrosive (korosif) Huruf kode: C

Bahan dan formulasi dengan notasi „corrosive‟ adalah merusak
jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan
uji atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji,
sepertiasam (pH <2), basa (pH>11,5), ditandai sebagai bahan korosif.
Frase-R untuk bahan korosif : R34 dan R35.Contoh bahan dengan sifat
tersebut misalnya asam mineral seperti HCl dan H2SO4 maupun basa
seperti larutan NaOH (>2%).
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j. Irritant (menyebabkan iritasi) Huruf kode : Xi

Bahan dan formulasi dengan notasi „irritant‟ adalah tidak korosif tetapi
dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit atau selaput
lendir.Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya isopropilamina,
kalsium klorida dan asam dan basa encer.
k. Bahan berbahaya bagi lingkungan Huruf kode: N

Bahan dan formulasi dengan notasi „dangerous for environment‟ adalah
dapat menyebabkan efek tiba- tiba atau dalam sela waktu tertentu pada
satu kompartemen lingkungan atau lebih (air, tanah, udara, tanaman,
mikroorganisma) dan menyebabkan gangguan ekologi Frase-R untuk
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bahan berbahaya bagi lingkungan : R50, R51, R52 dan R53. Contoh
bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya tributil timah kloroda,
tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan
petroleum bensin.23
B. Kerangka Berfikir
Tujuan pembelajaran berkaitan erat dengan media pembelajaran yang
ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu penerapan media
khususnya praktikum yang dilaksanakan di laboratorium biologi yang tetap
akan mempunyai efek prestasi bagi peserta didik, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada diagram kerangka berpikir berikut:
Laboratorium

LKS/
Panduan praktikkum

Alat dan
bahan

praktikum

Guru

Siswa

23

Hadioetomo, R.S. 1990. Mikrobiologi Dasar Dalam Praktek: Teknik dan Prosedur Dasar
Laboratorium. Gramedia, Jakarta
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Laboratorium biologi merupakan tempat untuk melakukan eksperimen dalam
menunjang pembelajaran biologi, dimana seorang guru harus memiliki
kemampuan atau skill dalam menggunakan LKS/Panduan praktikum, alat dan
bahan, dan proses berjalannya praktikum, agar siswa dapat memahami cara
kerja praktikum itu sendiri.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari tahun 2017. Tempat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah laboratorium biologi SMA Se-Kota
Bandar Lampung dengan menggunakan metode cluster random sampling
yaitu : MAN 1 Bandar Lampung, MAN 2 Bandar Lampung, SMAN 2
Bandar Lampung, MA Al-Hikmah, SMAN 15 Bandar Lampung, SMA
Al-Kautsar, SMA YP Unila, SMA Global Madani, SMA Muhammadiyah,
SMA Yadika, SMA Utama 2, SMA Perintis, SMAN 1 Bandar Lampung,
dan SMA Gajah Mada.

B. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriprif kualitatif
karena data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga
tidak menekankan pada angka.
C. PenentuanSubyekPenelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah SMA/MA Negeri/Swasta Se-Kota
Bandar Lampung, yang terdiri dari 72 sekolah dengan sampel 14 sekolah
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yang ada di kota bandar lampung. Dalam penelitian ini digunakan teknik
cluster random sampling.
D. Teknik Pengumpulan Data
Data yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu berupa jawaban
kuesioner bagi pengelola laboratorium biologi (guru biologi) dan siswa
SMA/MA, hasil wawancara dengan pengelola laboratorium biologi dan
siswa, serta observasi laboratorium, dalam penelitian ini digunakan 4
macam metode pengumpulan data, yaitu :
1. Metode Kuesioner
Metode kuesioner dalam penelitian laboratorium ini digunakan untuk
mengumpulkan data tentang kesiapan laboratorium dalam mendukung
pembelajaran biologi SMA/MA di Kota Bandar Lampung.
2. Metode Observasi
Observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan
mengamati secara langsung tata ruang laboratorium biologi,
pengecekan alat dan bahan praktikum biologi
3. Metode Wawancara
Metode wawancara digunakan untuk melengkapi data laboratorium
tentang kesiapan laboratorium dalam mendukung pembelajaran
biologi SMA di Kota Bandar Lampung yang diperoleh melalui lembar
wawancara guru dan siswa.
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4. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data-data tentang tata
ruang laboratorium, desain laboratorium, alat-alat praktikum dan
bahan habis pakai praktikum dalam bentuk foto sebagai bukti fisik
penelitian.

E. Teknis Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
metode kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui
kesiapan laboratorium biologi SMA/MA di Kota Bandar Lampung dalam
mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi. Tahap-tahapan analisis
data pada penelitian ini yaitu:
1. Melakukan konversi skorsing data dari angket/kuesioner penilaian
kesiapan laboratorium biologi SMA/MA di Kota Bandar Lampung
dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi. Untuk dapat
dilakukan analisis lebih lanjut tiap-tiap jawaban dalam kuesioner ini
dikonversi dalam bentuk numerik dengan menggunakan skala Likert
yaitu:
1.Skor 4 apabila responden menjawab selalu
2.Skor 3 apabila responden menjawab sering
3.Skor 2 apabila responden menjawab kadang-kadang
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4.Skor 1 apabila responden menjawab tidak pernah. 24
Melakukan perhitungan frekuensi tiap-tiap kategori jawaban pada
masing-masing variabel. Menghitung skor yang diperoleh dan
memasukkannya kedalam rumus deskriptif persentase.
=

× 100%

Keterangan:
Dp= Skor yang diharapkan
N = Jumlah skor maksimal
n = Jumlah skor yang diperoleh. 25
Selanjutnya membuat keputusan dari hasil analisis deskriptif, apakah
laboratorium biologi di Kota Bandar Lampung siap dalam mendukung
pelaksanaan pembelajaran biologi.
Kriteria tingkat kesiapan sekolah untuk Standarisasi Laboratorium IPA
dan Kegiatan di Laboratorium (praktikum) untuk menentukan kriteria
tersebut adalah:
76% - 100% = siap
56% - 75% = cukup siap
41% - 55% = kurang siap
≤40% = tidak siap. 26
24

Sugiyono, metode penelitian pendidikan, Alfabeta, Bandung, hlm 134
M.ali, penelitiankepndidikanprosedurdanstrategi,Angkasa, Bandung, Cet-1,1985, hlm 184
26
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 123
25
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2. Hasil wawancara dengan guru biologi di analisis secara deskriptif
untuk membandingkan jawaban yang diperoleh melalui lembar
wawancara.
3. Hasil observasi sarana prasarana laboratorium dan praktikum biologi
dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan apakah laboratorium
biologi SMA/MA di Kota Bandar Lampung memiliki kesiapan dalam
mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi.
4. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara deskriptif, apakah
laboratorium biologi SMA/MA di Kota Bandar Lampung memiliki
kesiapan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi.

F. Perencanaan Penelitian
Penelitian akan mencari informasi dari guru dan peserta didik untuk
mengumpulkan data-data di sekolah tingkat SMA/MA Se-Kota Bandar
Lampung dengan cara:
1. Persiapan Penelitian
a. Observasi Awal
Observasi awal yang dilakukan adalah mendapatkan data jumlah
SMA/MA di Kota Bandar Lampung, data tersebut diperoleh dari
Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Langkah selanjutnya
kemudian melakukan observasi di masing-masing sekolah yang
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sudah ditentukan sampelnya. Obesrvasi dilakukan terkait materi
yang dipraktikumkan di laboratorium.

b. Pembuatan Instrumen Penelitian
Penelitian ini mengungkap tingkat kesiapan laboratorium dalam
mendukung pembelajaran biologi SMA/MA di Kota Bandar
Lampung. Fokus penelitian ini adalah standarisasi laboratorium
IPA dan kegiatan praktikum di laboratorium. Untuk mengungkap
data tersebut digunakan instrumen kuesioner, wawancara dan
observasi.
a. Kuesioner
yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner tertutup
(closed quesioner).
b. Wawancara
Digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kesiapan
laboratorium dalam mendukung pembelajaran biologi SMA di
Kota Bandar Lampung dengan metode lembar wawancara guru
dan siswa.
c. Observasi
Bertujuan untuk mengamati kelengkapan laboratorium biologi
yang digunakan responden dan keterampilan siswa dalam
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pelaksanaan praktikum. Observasi menggunakan lembar
observasi.
2. Pengambilan Data Penelitian
Kuesioner dibagikan kepada guru biologi dan siswa SMA/MA di Kota
Bandar Lampung untuk diisi. Wawancara dan observasi dilakukan
langsung terhadap responden dengan menggunakan lembar observasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukan secara umum tingkat kesiapan laboratorium
biologi di SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung mencapai 42% dengan
kreteria siap, 34% dengan kreteria cukup siap, dan 24% dengan kreteria
kurang siap dalam mendukung pembelajara biologi. Hasil penelitian secara
umum ditampilkan dalam tabel 1.
Tabel 1. Tingkat kesiapan laboratorium biologi SMA/MA di Kota
Bandar Lampung.
Kode Responden

Kesiapan laboratorium persentase Kreteria
%
deskriptif
Reponden 1
79%
Siap
Reponden 2
72%
Cukup Siap
Reponden 3
66%
Cukup Siap
Reponden 4
65%
Cukup Siap
Reponden 5
65%
Cukup Siap
Reponden 6
62%
Cukup Siap
Reponden 7
60%
Cukup Siap
Reponden 8
58%
Cukup Siap
Reponden 9
51%
Kurang Siap
Reponden 10
48%
Kurang Siap
Reponden 11
47%
Kurang Siap
Reponden 12
44%
Kurang Siap
Reponden 13
44%
Kurang Siap
Reponden 14
43%
Kurang Siap
(Keterangan diagram persentase pada tingkat kesiapan laboratorium biologi
SMA/MA disajikan dalam lampiran halaman 73)
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Hasil analisis tentang kesiapan laboratorium dalam mendukung
pelaksanaan pembelajaran biologi SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung
diambil menggunakan angket/kuesioner, observasi dan wawancara. Data
disajikan dalam bentuk deskiptif persentase untuk menggambarkan indikatorindikator yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan
angket, observasi dan wawancara tentang kesiapan Standarisasi Laboratorium
Biologi SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung yang meliputi tata ruang
laboratorium, administrasi laboratorium, pengelolaan laboratorium dan
penyimpanan alat dan bahan praktikum diperoleh hasil data yang berbedabeda, dilihat pada tabel 1 diatas, hasil penilaian memperlihatkan bahwa
standar laboratorium biologi SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung mencapai
standar yang berbeda beda.
Tabel 2. Data hasil kelengkapan alat dan bahan praktikum
No

Kode Responden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reponden 1
Reponden 2
Reponden 3
Reponden 4
Reponden 5
Reponden 6
Reponden 7
Reponden 8
Reponden 9
Reponden 10
Reponden 11
Reponden 12
Reponden 13

Aspek yang dinilai (%)
Alat
Bahan
100%
100%
100%
91%
69%
64%
63%
64%
44%
55%
69%
64%
75%
36%
44%
55%
56%
73%
50%
73%
44%
55%
44%
64%
44%
55%
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Rata-rata
96%
96%
67%
64%
50%
67%
56%
50%
65%
62%
50%
54%
50%

Kreteria
Siap
Siap
Cukup Siap
Cukup Siap
Kurang Siap
Cukup Siap
Cukup Siap
Kurang Siap
Cukup Siap
Cukup Siap
Kurang Siap
Kurang Siap
Kurang Siap

14. Reponden 14
50%
36%
43%
Kurang Siap
(Keterangan diagram persentase pada kelengkapan alat dan bahan
laboratorium biologi SMA/MA disajikan dalam lampiran halaman 78)

Berdasakan tabel diatas diperoleh data kesiapan alat dan bahan
praktikum disetiap masing-masing sekolah, sehingga diperoleh skor 38%
sekolah yang berkreteria siap, 35% sekolah berkreteria cukup siap, dan 27%
sekolah yang berkreteria kurang siap.

Tabel 3. Data hasil laboratorium berdasarkan kuesioner siswa
Kode Responden
Reponden 1
Reponden 2
Reponden 3
Reponden 4
Reponden 5
Reponden 6
Reponden 7
Reponden 8
Reponden 9
Reponden 10
Reponden 11
Reponden 12
Reponden 13
Reponden 14

Kesiapan laboratorium persentase Kreteria deskriptif
%
70%
Cukup siap
66%
Cukup siap
57%
Cukup siap
57%
Cukup siap
56%
Cukup siap
58%
Cukup Siap
-

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, hasil penilaian dari pengisian angket
yang diberikan kepada siswa memperlihatkan bahwa, kegiatan siswa yang
dilakukan saat dimulainya praktikum sampai berakhirnya praktikum
menunjukkan nilai yang berbeda-beda.
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Hasil wawancara yang diberikan kepada guru biologi atau laboran IPA
pada SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung tentang kesiapan laboratorium
biologi mendukung data yang telah didapat dengan menggunakan metode
lembar wawancara.

B. Pembahasan
Berdasarkan

data-data

penelitian

yang

sudah

dideskripsikan

sebagaimana terlihat pada tabel 1 sampai 3 di atas, menunjukkan bahwa
laboratorium biologi SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung yang mencakup
kesiapanstandarisasi laboratorium ipa termasuk dalamkategori siap, cukup
siap, dan kurangsiap pada masing-masing sekolah dalam mendukung
pelaksanaan pembelajaran biologi.Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator
yang diuraikan sebagai berikut.
1. Standarisasi Laboratorium
a. Tata Ruang Laboratorium
Tata ruang laboratorium biologi SMA/MA Se-Kota Bandar
Lampung sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sesuai
tentang tata letak laboratorium yaitu suatu laboratorium hendaknya
tidak terletak di arah angin, untuk menghindari pencemaran udara,
mempunyai jarak yang cukup jauh dengan sumber air untuk
menghindari

pencemaran

sumber

air,

mempunyai

saluran

pembuangan sendiri untuk menghindari pencemaran saluran air
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penduduk, mempunyai jarak yang cukup jauh (minimal 3 meter)
dengan bangunan lain untuk memperoleh ventilasi dan penerangan
yang baik, tidak terlalu jauh dari ruang kelas supaya mudah dicapai
dan dikontrol, serta dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas
yang mendukung pelaksanaan pembelajaran biologi.
Laboratorium pada SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung
sudah mempunyai seorang laboran, dari hasil wawancara
diketahui bahwa laboran tersebut tidak khusus untuk laboran
laboratorium biologi saja tetapi juga untuk laboratorium IPA yang
lain. Dari hasil penelitian pengelola laboratorium di SMA/MA SeKota Bandar Lampung ada yang rutin membuat daftar inventaris
dan ada yang tidak, hal ini dikarenakan laboratorium disekolah
tersebut jarang menggunkan laboratorium sebagai bahan tempat
untuk bereksperimen. Sehingga ada beberapa sekolah yang kurang
siap untuk menunjang kegiatan praktikum biologi di laboratorium.
b. Administrasi Laboratorium
Kesiapan administrasi laboratorium ditunjukkan dengan kriteria
yang menyatakan bahwa dalam laboratorium terdapat beberapa
aspek

yang

perlu

diadministrasikan

diantaranya

yaitu:

Pengadministrasian ruangan laboratorium, pengadministrasian
fasilitas

laboratorium,

pengadministrasian

alat

dan

bahan,

pengadministrasian ketenagaan dan pengadministrasian kegiatan
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laboratorium. Administrasi laboratorium terdiri dari : Buku
inventaris alat dan bahan, kartu stok alat dan bahan, kartu label
jenis alat dan bahan, formulir permintaan/peminjaman alat dan
bahan, buku harian, kartu reparasi alat, daftar alat dan bahan sesuai
LKS dan jadwal kegiatan/penggunaan laboratorium.
c. Pengelolaan Laboratorium
Pengelolaan laboratorium pada SMA/MA Se-Kota Bandar
Lampung ada yang memiliki kreteria siap, cukup siap dan kurang
siap. Umumnya setiap Sekolah sudah melakukan pemeliharaan,
penyediaan alat dan bahan untuk praktikum dan peningkatan daya
guna laboratorium yang cukup bagus. Pengelolaan penyelanggaran
praktikum sudah sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sehingga
tidak ada jadwal praktikum yang bersamaan. Jadwal tersebut
disusun atau direncanakan untuk ajaran berikutnya sehingga
persiapan laboratorium untuk tahun ajaran berikutnya sudah dapat
dimulai sejak awal mungkin. Namun ada sekolah yang tidak
memiliki atau belum memiliki jadwal praktikum hal ini
dikarenakan kurangnya alat dan bahan yang akan digunakan
sehingga sekolah atau laboran tidak memiliki jadwal praktikum
selain alat dan bahan yang kurang faktor kondisi ruangan pun
menjadi hambatan untuk tidak melakukan kegiatan praktikum
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karena ruang laboratorium digunkan sebagai kelas belajar
mengajar siswa.
Pengelolaan penyelenggaraan laboratorium yang baik adalah
dengan memiliki pemeliharaan, penyediaan dan peningkatan daya
guna laboratorium. Memelihara kelancara daya guna laboratorium
menyangkut penjadwalan dalam penggunaan laboratorium, adanya
tata tertib dan perlengkapan lain yang menunjang kegiatan
laboratorium seperti peralatan P3K, Pemadam kebakaran dan lainlain. Menyediakan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan
kebutuhan. Peningkatan daya guna laboratorium menyangkut
perencanaan kegiatan laboratorium oleh guru dan selalu berusaha
untuk meningkatkan acara kegiatan maupun kualitas kegiatan
disesuaikan dengan peralatan yang tersedia.
d. Penyimpanan Alat dan Bahan
Penyimpanan alat dan bahan praktikum pada SMA/MA Se-Kota
Bandar Lampung ada yang sudah tertata rapi sesuai dengan
kelompok dan jenis bahannya dan ada yang belum tertata rapi
pengelompokan alat dan bahan masih diletakkan di sembarang
tempat. Di berbagai sekolah alat-alat yang terbuat dari bahan kaca
dikelompokkan atau disimpan dalam satu almari. Selain ada almari
untuk menyimpan alat-alat yang terbuat dari kaca juga terdapat alat
yang digunakan untuk menyimpan mikroskop. Bahan-bahan kimia
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yang digunakan untuk praktikum juga disimpan pada almari
tersendiri agar memudahkan dalam mempersiapkan untuk kegiatan
praktikum. Begitu juga dengan alat peraga 3 dimensi misalnya
torso manusia dan organ-organ penyusunnya juga disimpan pada
almari tersendiri namun ada juga yang diletakan disembarang
tempat.
Penyimpanan alat dan bahan terdiri dari: alat yang sering
digunakan, alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa, alat yang
mahal, penyimpanannya harus terpisah, alat-alat yang digunakan
untuk beberapa jenis percobaan disimpan tersendiri di tempat
khusus, alat-alat untuk percobaan biologi umumnya disimpan
menurut judul percobaan atau dapat dilakukan berdasarkan atas
bahan alat dan peralatan disusun dalam rak atau meja. Peralatan
dikelompokkan berdasarkan penggunaannya.

Hasil observasi laboratorium IPA/Biologi SMA/MA Se-Kota Bandar
Lampung tentang desain ruang laboratorium mempunyai kapasitas yang
bervariasi dengan kapasitas 20-50 siswa. Laboratorium IPA di responden 1,
responden 2, dan responden 11, sudah memiliki laboratorium IPA yang
terpisah dengan jarak yang berdekatan dengan laboratorium fisika dan kimia.
Untuk laboratorium IPA di responden 3, responden 4, responden 5, responden
6, responden 7, responden 8, responden 9, responden 12, responden 13 dan
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responden 14 belum memiliki laboratorium yang terpisah yakni antara
laboratorium biologi, fisika dan kimia masih menjadi satu tempat, sedangkan
di responden10 sudah memiliki laboratorium IPA yang terpisah namun jarak
antara laboratorium fisika, kimia dan biologi berjauhan dikarenakan
pembangunan tidak bersamaan. (disajikan dalam lampiran halaman 74)
Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan pintu di laboratorium
IPA SMA/MA Se-Kota Bandar Lampung memiliki jumlah pintu, jendela atau
fentilasi yang berbeda-beda, jendela yang ada dimasing-masing laboratorium
ada yang dapat dibuka dan ada yang tidak ada. Jendela atau ventilasi akan
membuat pertukaran udara di dalam ruangan menjadi lancar sehinga ruangan
tidak lembab dan pencahayaannya cukup. (disajikan dalam lampiran halaman
80)
Hasil observasi sarana dan prasarana labortaorium dalam kesiapan alat
dan bahan dapat dijelaskan sebagai berikut, responden 1 menunjuukan skor
rata-rata 96% dengan kategori siap, responden 2 menunjukkan skor rata-rata
96% dengan kategori siap, responden 3 menunjukkan skor 67% dengan
kategori cukup siap, responden 4 menunjukkan skor 64% dengan kategori
cukup siap, responden 5 menunjukkan skor 50% dengan kategori kurang siap,
responden 6 menunjukkan skor 67% dengan kategori cukup siap, responden 7
menunjukkan skor 55% dengan kategori kurang siap, responden 8
menunjukkan skor 50% dengan kategori kurang siap, responden 9
menunjukkan skor 65% dengan kategori cukup siap, responden 10
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menunjukkan skor 62% dengan kategori cukup siap, responden 11
menunjukkan skor 50% dengan kategori kurang siap,

responden 12

menunjukkan skor 54% dengan kategori kurang siap, responden 13
menunjukkan skor 50% dengan kategori kurang siap, dan

responden 14

menunjukkan skor 43% dengan kategori kurang siap. Pencapaian skor yang
berbeda-beda pada setiap sekolah disebabkan karena sekolah tersebut ada
yang selalu melaksanakan kegiatan praktikum dan ada yang tidak sehingga
bahan maupun alat ada yang dipergunakan sesuai dengan jadwal praktikum
yang sudah ditentukan dan ada yang tidak digunakan karena tidak
melaksanakan praktikum sehingga bahan praktikum tidak dibeli ketika
persediaan sudah habis. Setelah mendapatkan skor masing-masing dan
berdasarkan perhitungan sekolah yang memiliki kesiapan terhadap alat dan
bahan yaitu 38% dengan kategori siap, 35% denagan kategori cukup siap, dan
27% dengan kategori kurang siap. (disajikan dalam lampiran halaman 75)
Berdasarkan penelitian dengan metode wawancara mengenai standarisasi
laboratorium IPA, secara umum labratorium biologi responden 1 lebih siap,
sedangkan responden 2, responden 3, responden 4, responden 5, responden 6,
responden 7, dan responden 8 cukup siap dibandingkan dengan responden 9,
responden 10, responden 11, responden 12, responden 13, dan responden 14.
Walaupun sarana dan prasarana di setiap masing-masing sekolah memiliki
kelengkapan alat dan bahan yang berbeda, hal ini tidak menjadi kendala
dikarenakan laboratorium di sekolah lain masih terpadu dengan laboratorium
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IPA yang lain. Hal inilah yang menjadi kendala bagi laboratorium biologi di
sekolah terutama dalam hal administrasi dan pengelolaanya. Namun 34%
sekolah sudah cukup siap dalam melakukan eksperimen didalam laboratorium.
(disajikan dalam lampiran halaman 73).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 14 sekolah SMA/MA SeKota Bandar Lampung tentang kesiapan laboratorium dalam mendukung
pembelajaran biologi dapat disimpulkan bahwa :
1. Kondisi laboratorium biologi dilihat dari standarisasi laboratorium sudah
cukup baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil analisis data yang
diperoleh 42% siap, 34% cukup siap dan 24% kurang siap dalam
mendukung pembelajaran biologi.
2. Penyesuaian tempat pada setiap masing-masing sekolah sudah sesuai
dengan peraturan mentri pendidikan nasional, sehingga tidak ada sekolah
yang memiliki tempat berbeda dari yang lainnya hanya saja penataan ruang
laboratorium yang berbeda disetiap masing-masing sekolah.
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B. Saran
Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis dan kesimpulan maka
penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Gedung laboratorium sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat untuk
belajar mengajar dan sebaiknya alat dan bahan praktikum digunakan dan
dipakai sebagaimana mestinya.
2. Pengelola laboratorium (laboran) dan guru sebaiknya memanfaatkan
laboratorium yang sudah ada untuk mendukung kegiatan pemeblajaran
biologi (praktikum)
3. Sebainya sekolah yang masih memiliki kekurangan alat maupun bahan
perlu menambah kelengkapan alat dan bahan untuk mendukung
kelancaran praktikum biologi. Misalnya mikroskop. Mengingat jumlah 1
mikroskop digunakan untuk 6 sampai 7 siswa, sebaiknya sekolah
menambah jumlah mikroskop agar kegiatan praktikum lebih efektif.
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KISI – KISI LEMBAR KUESIONER GURU
UNTUK MENGETAHUI KESIAPAN LABORATORIUM
DALAM MENDUKUNG PEMBELAJARAN BIOLOGI

No.

Variabel

Indikator

1.

Standarisasi Laboatorium

a. Tata Ruang Laboratorium

1–2

IPA

b. Administrasi

3–9

Laboratorium
c. Pengelolaan Laboratorium
d. Penyimpanan Alat Dan
Bahan Praktikum
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No. Item

10 – 15
16 - 19

KEUSIONER PENILAIAN
KINERJA PENGELOLAAN LABORATORIUM

Petunjuk pengisian !
Kuesioner penilaian kinerja pengelolaan ini ditunjukkan kepada guru.
1. Bacalah tiap butir pertanyaan dengan teliti dan cermat, apabila kurang jelas
dapat ditanyakan kepada peneliti.
2. Jawablah semua pertanyaan dengan jujur sesuai keadaan sebenarnya dengan
memberikan tanda ceklis ( √ ) pada kolom jawaban yang telah tersedia.
3. Isilah identitas diri dan sekolah yang sudah tersedia didalam kolom.

Nama :
Sekolah :

Jawaban
No.

1.

Pertanyaan

Saya mengatur jarak antara
ruang persiapan dan ruang
penyimpanan 4 meter.

2.

Saya mengatur tata letak
mikroskop dekat dengan
pencahayaan setiap akan
menggunakan mikroskop.

3.

Saya mengecek semua

56

Tidak

Kadang-

pernah

kadang

Sering Selalu

persediaan alat dan bahan setiap
selesai praktikum.
4.

Saya memuat daftar kebutuhan
alat dan bahan untuk tahun yang
akan datang.

5.

Saya mencatat alat-alat
praktikum yang mengalami
kerusakan setiap selesai
praktikum.

6.

Saya mengecek bahan-bahan
kimia setiap seminggu sekali
atau saat sebelum praktikum.

7.

Saya memberikan kode, nama
dan sfesifikasi alat dan bahan
setiap semester.

8.

Saya mencatat daftar penerimaan
alat dan bahan yang berasal dari
pemerintah sekolah maupun
yang berasal dari bnatuan.

9.

Saya membuat dan mencatat
kartu alat dan bahan
laboratorium setiap semester.

10.

Saya menata ruang laboratorium
setiap akan melaksanakan
praktikum.

11.

Saya merencanakan pelaksanaan
praktikum 1 minggu sebelum
praktikum.
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12.

Saya mengadministrasi alat dan
bahan praktikum setiap sebulan
sekali.

13.

Saya mengecek alat-alat
pengamatan setiap sebulan
sekali.

14.

Saya merawat alat dan bahan
praktikum setiap sebulan sekali.

15.

Saya mengawasi pada saat
berlangsungnya praktikum.

16.

Saya menyimpan alat dan bahan
ditempat yang aman setiap
selesai praktikum.

17.

Saya merawat dan menjaga
kebersihan alat-alat praktikum
setiap habis pakai.

18.

Saya menyusun dan menyimpan
alat-alat dalam bentuk set.

19.

Saya menghindarkan alat-alat
praktikum dari pengeruh
luar/lingkungan.
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LEMBAR KUESIONER SISWA

Nama

:

Sekolah

:

Petujuk Pengisian Kuesioner
1. a. Dalam halaman ini saudara akan membaca sejumlah pertanyaan.
b. Mohon dibaca dengan baik setiap pertanyaan yang ada.
2. Mohon saudara memberi tanda silang (√) pada salah satu alternative jawaban
yang saudara paling anggap sesuai pada lembar instrument ini.
3. Saya mohon semua pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan.
4. Mohon saudara mengisi identitas diri dan nama sekolah.
Jawaban
No.

1.

Pertanyaan

Saya memasuki ruang
laboratorium dengan tertib.

2.

Saya ikut terlibat dalam
menyiapkan alat dan bahan yang
akan digunakan dalam
praktikum.

3.

Saya mengambil alat dan
bahanpraktikum dengan tertib
dan teratur

4.

Saya memeriksa dengan teliti
semua alat dan bahan sebelum
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Tidak

Kadang-

pernah

kadang

Sering Selalu

digunakan dalam praktikum.
5.

Saya membawa bahan paktikum
praktikum yang harus
dipersiapkan dari rumah

6.

Saya memakai bahan praktikum
seperlunya.

7.

Saya menggunakan alat-alat
praktikum secara benar sesuai
dengan prosedur pemakaian

8.

Saya meminta petunjuk terlebih
dahulu kepada guru pendamping
apabila menggunakan bahan
kimia berbahaya

9.

Saya menjaga keselamatan di
laboratorium dengan mematuhi
tata tertib yang ada di
laboratorium

10.

Saya melaporkan kepada guru
jika terjadi keusakan atau
memecahkan alat-alat
laboratorium.

11.

Saya segera melapor kepada
guru pendamping praktikum
apabila terjadi kecelakaan saat
praktikum

12.

Saya bertanggungjawab apabila
merusak atau menghilangkan
alat-alat laboratorium
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13.

Saya mengembalikan alat-alat
dan bahan yang diambil
ketempat semula.

14.

Saya membersihkan alat-alat
yang telah dipakai dalam
kegiatan praktikum.

15.

Saya menjaga kebersihan
ruangan laboratorium, sehingga
saat ditinggalkan dalam keadaan
bersih dan rapih.

16.

Saya merapikan kembali
peralatan yang dipakai pada
waktu praktikum.

17.

Saya menata kembali meja dan
kursi setelah selesai praktikum.

18.

Saya membuat laporan hasil
praktikum pada akhir kegiatan
praktikum.

19.

Saya mengkomunikasikan hasil
praktikum dengan melakukan
diskusi kelas pada jam yang
ditentukan oleh guru.

20.

Saya aktif dalam melaksanakan
kegiatan praktikum maupun saat
diskusi untuk
mengkomunikasikan hasil
praktikum.
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REKAPITULASI HASIL KUESIOONER GURU

STANDARISASI
LABORATORIUM IPA
RATA-RATA
79%
72%
66%
65%
65%

NO

NAMA SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SMAN 2 B.LAMPUNG
SMA AL-KAUTSAR
SMA YP UNILA
SMA GLOBAL MADANI
SMA
MUHAMMADIYAH
MAN 1 B.LAMPUNG
SMA YADIKA
SMA UTAMA 2
SMA PERINTIS

10

SMAN 1 B.LAMPUNG

48%

11

SMA GAJAH MADA

47%

12

SMAN 15 B.LAMPUNG

44%

13

MA AL-HIKMAH

44%

14

MAN 2 B.LAMPUNG

43%

62%
60%
58%
51%
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KRETERIA
SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
CUKUP SIAP
KURANG
SIAP
KURANG
SIAP
KURANG
SIAP
KURANG
SIAP
KURANG
SIAP
KURANG
SIAP

REKAPITULASI HASIL KUESIONER SISWA

Nama Sekolah

SMAN 2 Bandar Lampung
SMA Al-Kautsar

Kegiatan
laboratorium
persentase %
70%
66%

SMA YP UNILA
SMA Global Madani
SMA Muhammadiyah
MAN 1 Bandar Lampung
SMA Yadika
SMA Utama 2
SMAN 1 Bandar Lampung
SMAN 15 Bandar Lampung
MA AL-HIKMAH
MAN 2 Bandar Lampung
SMA Perintis 2
SMA Gajah Mada

57%
57%
56%
58%
-
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di Kreteria deskriptif

Cukup siap
Cukup siap
Cukup siap
Cukup siap
Cukup siap
Cukup siap
-

DATA HASIL OBSERVASI LABORATORIUM BIOLOGI
SMA/MA SE-KOTA BANDAR LAMPUNG
A. DESAIN

8
15

4
12

Nama sekolah
Re Res Re Res Res Res. Res Res Res Res
s.5 .6 s.7 .8 .9 10 .11 .12 .13 .14
12 87 90 60 120 70
48 70 60 108
0
8
7
9
5 10 7
4
7
6
9
15 12 10 12 12 10
12 10 10 12

36 40

20

40

N Uraia
Res Res Res Res
o
n
.1 .2 .3 .4
1 Luas 120 56 120 48
2 Lebar 8
3 Panja 15
ng
4 Kapa 40
sitas
5 Jarak De
terha kat
da
ruang
lain
6 Jarak De
denga kat
n
sumb
er air
7 Jumla 2
h
pintu
8 Jumla 15
h
jende
la

7
8

40

40

40

50

40

40

40

40

40

De De Jau
kat kat h

Jau De Jau Jau De Dek
h kat h
h kat at

De Dek Jau Dek
kat at
h
at

De De De
kat kat kat

De De
kat kat

De Dek Dek Dek
kat at
at
at

1

De De De Dek
kat kat kat at

2

2

5

2

1

1

2

1

1

1

1

2

15 14

6

24

24

9

-

10

18

6

15

12

9
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B. ALAT – ALAT PRAKTIKUM
N
Uraian Res
o
.1
1 Mikro 1
skop
2 Kaca
1
benda
3 Kaca
1
penutu
p
4 Pipet
1
tetes
5 Tabun 1
g
reaksi
6 Penjep 1
it
tabung
reaksi
7 Kotak 1
prepar
at
8 Stopw 1
ach
9 Lup
1
1 Tensi
1
0 meter
1 Jarum 1
1 tusuk
1 Stetos 1
2 kop
1 Kapas 1
3
1 Respir 1
4 asi
1 Pemba 1
5 kar
1 Kartu 1
6 golonn
gan

Res Res Re
.2 .3 s.4
1 1
1

Nama sekolah
Re Re Re Res Re Res. Res Res Res. Res
s.5 s.6 s.7 .8 s.9 10 .11 .12 13 .14
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1
1

0
0

0
1

0
0

1
1

1
0

1
0

1
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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darah
C. BAHAN HABIS PAKAI
N
o

Uraian

Re Res Res Re
s.1 .2 .3 s.4
1 1 1 1

Nama sekolah
Re Re Re Re Re Res. Res Res Res
s.5 s.6 s.7 s.8 s.9 10 .11 .12 .13
0 1
0 0
1 0
0
1
1

1 Serum
alfa
2 Serum
1 1 1 1
0
beta
3 Serum
1 1 1 0
0
alfa beta
4 Serum
1 0 1 0
0
resus
5 Alkohol 1 1 1 1
1
6 Plastisin/ 1 1 0 0
0
vaselin
7 KOH/Na 1 1 0 1
1
OH
8 Eosin
1 1 0 1
1
9 Biuret
1 1 1 1
1
1 Benedich 1 1 1 1
1
0
1 AgNO3
0 1 0 0
1
1
Keterangan :
Res. 1 : SMAN 2 Bandar Lampung
Res. 2 : SMA Al-Kautsar
Res. 3 : SMA YP Unila
Res. 4 : SMA Global Madani
Res. 5 : SMA Muhammadiyah
Res. 6 : MAN 1 Bandar Lampung
Res. 7 : SMA Gajah Mada
Res. 8 : SMA Utama 2
Res. 9 : SMAN 1 Bandar Lampung
Res. 10 : SMAN 15 Bandar Lampung
Res. 11 : MA Al-Hikmah
Res. 12 : MAN 2 Bandar Lampung

Res
.14
1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

01

0

1

0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
1

1
1

1
0

0
1

1
0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0
1
1

0
1
1

0
1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
1

0
1
1

1
1
1

0
1
1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Ada
:1
Tidak Ada : 0
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Res. 13 : SMA Perintis 2
Res. 14 : SMA Yadika Bandar Lampung
Lampiran

Denah Laboratorium SMA Al-Kautsar
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA AL-KAUTSAR
8M

E

F

C
7M

A

D

B

H
I
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Demonstrasi
D: Meja Siswa
E : Lemari Alat
F : Bak Cuci
G : Lemari Bahan
H : Pintu
I : Teras
67

F

G

Lampiran

Denah Laboratorium MA Al-Hikmah
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI MA AL-HIKMAH
12M
D

D
4M

A

E

B
F

G

C
H
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Pintu
D: Bak Cuci
E : Meja Siswa
F : Lemari Alat
G : Lemari Bahan
H : Teras
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Lampiran

Denah Laboratorium SMA Muhamadiyah
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA MUHAMMADIYAH

15 M

J

F

H
I

C

8M A

D
G

E

B

K
L
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Demonstrasi
D: Meja Siswa
E : Meja Laboran
F : Bak Cuci
G : Ruang persiapan
H : Ruang penyimpanan
I : Lemari bahan
J : Lemari Alat
K : Pintu
L : Teras
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Lampiran

Denah Laboratorium SMA YP UNILA
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA YP UNILA
15 M

C

D

8M

B

A

E

F

G

G
H

Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Bak Cuci
D: Lemari Bahan
E : Lemari Alat
F : Meja Siswa
G : Pintu
H : Teras
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Lampiran

Denah Laboratorium SMAN 2 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMAN 2 BANDAR LAMPUNG

15 M

D

E

G
8M

C

B

A

B

F
H

I

J
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Meja Percobaan
E : Ruang Penyimpanan
F : Ruang Laboran
G : Lemari Awetan
H : Bak Cuci
I : Pintu
J : Teras
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Lampiran

Denah Laboratorium SMA Utama 2 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA UTAMA 2 BANDAR LAMPUNG
12 M

E

C
5M

A

D

E

B
G

F

H

Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Demonstrasi
D: Meja Siswa
E : Lemari Alat
F : Lemari Bahan
G : Bak Cuci
H : Pintu
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Lampiran

Denah Laboratorium MAN 1 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI MAN 1 BANDAR LAMPUNG
8M

E
F

7M

A

G

C

B

I
J
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Lemari Jas Labortorium
E : Bak Cuci
F : Ruang Penyimpanan Alat
G : Ruang Penyimpanan Bahan
H : Gudang
I : Pintu
J : Teras
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D

H

Lampiran

Denah Laboratorium MAN 2 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI MAN 2 BANDAR LAMPUNG
10 M

D
F
C
7M A

G

E

B

H
I
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Bak Cuci
E : Lemari Awetan
F : Ruang Penyimpanan
G : Gudang
H : Pintu
I : Teras

74

Lampiran

Denah Laboratorium SMAN 1 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMAN 1 BANDAR LAMPUNG
12 M

D

10M

A

E

C

F

B
G
H
I
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Meja Torso
E : Lemari Alat
F : Ruang Penyimpanan
G : Bak Cuci
H : Pintu
I : Teras

75

Lampiran

Denah Laboratorium SMA Global Madani
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA GLOBAL MADANI
12 M

D

C

B
1

E
4M

A
D

C
2

E
F
G
Keterangan :
1 : Laboratorium Kimia
2 : Laboratorium Biologi
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Lemari Alat dan Bahan
E : Bak Cuci
F : Pintu
G : Teras

76

Lampiran

Denah Laboratorium SMAN 15 Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG
8M

D

E

F
7M

A

B
G

H

A

C

I
J
K
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Guru
C : Meja Siswa
D: Lemari Bahan
E : Lemari Alat
F : Lemari Asam
G : Lemari Bahan
H : Lemari Torso
I : Bak cuci
J : Pintu
K : Teras

77

Lampiran

Denah Laboratorium SMA Yadika Bandar Lampung
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA YADIKA BANDAR LAMPUNG
12 M

E

F
H

C
9M

A

D

B

G

I

J
K
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Aquarium
C : Meja Guru
D: Meja Siswa
E : Meja Awetan
F : Bak Cuci
G : Ruang Penyimpanan
H : Lemari Bahan
I : Lemari Alat
J : Pintu
K : Teras

78

Lampiran

Denah Laboratorium SMA Gajah Mada
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA GAJAH MADA
10 M

F

E

9M

F

G

D1

A

D2

B

D1
D2

C
H
I
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Siswa
C : Meja Guru
D1 : Bak cuci D2 : Lemari Bahan
E : Lemari Alat
F : Lemari Bahan
G : Meja Laboran
H : Pintu
I : Teras

79

Lampiran

Denah Laboratorium SMA Perintis
DENAH LABORATORIUM BIOLOGI
DI SMA PERINTIS
10M

C

C

B

6M

A

D

E
Keterangan :
A : Papan Tulis
B : Meja Siswa
C : Lemari Alat Dan Bahan
D: Bak Cuci
E : Pintu

80

Lampiran Dokumentasi SMA AL-KAUTSAR
DOKUMENTASI SMA AL-KAUTSAR

Tempat Penyimpanan Mikroskop

Ruang Kerja praktikum siswa

Lemari tempat penyimpanan alat
kimia

Tempat penyimpanan bahan

81

Bak Cuci

Struktur organisasi laboratorium IPA

Tata tertib laboratorium

Laboran mengisi lembar kuesioner dan wawancara

Kegiatan praktikum

siswa mengisi lembar kuesioner

82

Lampiran

dokumentasi MA AL- HIKMAH
DOKUMENTASI MA AL-HIKMAH

Penyimpanan torso

Ruang kerja siswa

Penyimpanan alat – alat praktikum

83

Penyimpanan bahan – bahan kimia

Penyimpanan mikroskop

Bak cuci

84

Lemari penyimpanan

Ruang laboratorium tampak samping

85

Lampiran

dokumentasi SMA MUHAMADIYAH
DOKUMENTASI SMA MUHAMMADIYAH

Laboratorium tampak depan

Laboratorium tampak samping

Lemari penyimpanan bahan

lemari penyimpanan alat

Bak cuci

Ruang praktikum

86

Lampiran

dokumentasi SMA YP UNILA
DOKUMENTASI SMA YP UNILA

Ruang kerja siswa

lemari penyimpanan bahan

Lemari penyimpanan baju

Tempat penyimpanan mikroskop

87

Kegiatan praktikum uji urine

Bak cuci

Siswa mengisi kuesioner

88

Lampiran

dokumentasi SMAN 2 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI SMAN2 BANDAR LAMPUNG

Kegiatan praktikum

Bak cuci

Ruang Kerja Siswa

Lemari awetan

89

Lemari alat

Lemari bahan

Struktur organisasi laboratorium

Tata tertib laboratorium

90

Ruang laboratorium tampak samping

91

Lampiran

dokumentasi SMA Utama 2
DOKUMENTASI SMA UTAMA 2 BANDAR LAMPUNG

Ruang kegiatan siswa

Bak cuci

Lemari penyimpanan alat

Lemari penyipanan bahan

92

Tempat penyimpanan Mikroskop

Ruang laboratorium tampak samping

93

Lampiran

dokumentasi MAN 2 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI MAN 2 BANDAR LAMPUNG

Ruang laboratorium tampak samping

Ruang kerja siswa

Lemari penyimpanan alat

Lemari penyimpanan bahan

94

Lemari penyimpanan mikroskop

Bak cuci

95

Lampiran

dokumentasi MAN 1 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI MAN 1 BANDAR LAMPUNG

Tempat penyimpanan mikroskop

Lemari penyimpanan alat

Lemari penyimpanan bahan

Lemari penyimpanan jas lab.

Bak cuci

Ruang laboratorium tampak

samping

96

Torso

Struktur organisasi lab. biologi

97

Lampiran

dokumentasi SMAN 1 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI SMAN 1 BANDAR LAMPUNG

Lemari alat

Bahan-bahan kimia

Lemari jas lab.

Bak cuci

98

Lampiran

dokumentasi SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG

DOKUMENTASI SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG

Ruang kerja siswa

Lemari penyimpanan bahan

Bak cuci

Penyimpanan mikroskop

99

Lemari penyimpann

Alat preparat awetan

100

Lampiran

dokumentasi SMAN 15 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG

Penyimpanan mikroskop

Lemari penyimpanan alat

Lemari asam

Lemari penyimpanan bahan

101

Bak cuci

Ruang kegiatan siswa

102

Lampiran

dokumentasi SMA Perintis 2 BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG

Tempat penyimpanan mikriskop

Ruang kerja siswa

Tempat penyimpanan bahan

Tempat penyimpanan alat

103

Bak cuci

Lampiran

Preparat awetan

dokumentasi SMA YADIKA BANDAR LAMPUNG
DOKUMENTASI SMA YADIKA BANDAR LAMPUNG

Lemari penyimpanan bahan kimia

Ruang kerja siswa

Lemari alat

Bak cuci

104

Ruang laboran

Lampiran

Struktur organisasi lab. Biologi

dokumentasi SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG

DOKUMENTASI SMA GAJAH MADA BANDAR LAMPUNG

Ruang kerja siswa

Lemari bahan bahan kimia

Preparat awetan

Lemari alat

105

Bak cuci

Penyimpanan mikroskop

106

