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A. PENDAHULUAN 



 
Judul tersebut berisi tiga kata dan satu akronim, yaitu: kata sistem, manajemen, laboratorium, 
dan akronim MIPA. Oleh karena itu, pengertian tiga kata dan satu akronim tersebut perlu 
dikemukakan. Banyak pengertian mengenai sistem dikemukakan oleh para ahli. Menurut S. 
Pamudji (1980: 4), sistem merupakan organisasi unsur-unsur yang kompleks tetapi utuh 
(kophrehensif) yang berproses dan bersinergi untuk mencapai tujuan secara efektif (berhasil 
guna) dan efisien (berdaya guna). Dengan demikian suatu sistem perlu adanya pengelolaan 
(manajemen) yang berkaitan dengan: sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam 
(SDA), informasi, mesin, dana atau biaya, tujuan, serta interaksi, pelayanan, dan kegiatan 
operasional (kegiatan keseharian). Dalam organisasi pasti ada pengelolaan yang berkaitan 
dengan: pengelolaan manusia, material, mesin, dan money (dana atau biaya). Dalam 
pengelolaan pasti ada manager dan anggota. Fungsi manager antara lain: mensinergikan 
manusia, informasi, mesin, material, dan dana serta kegiatan operasional untuk mencapai 
tujuan secara efektif dan efisien. 
 
Menurut S. Pamudji (1980: 55) organisasi terdiri atas tiga lapis, yaitu:  

1. lapisan pertama. Lapisan pertama merupakan sistem yang mendasari proses-proses 
produksi fisis dan distribusi. 

2. Lapisan kedua. Lapisan kedua merupakan proses-proses keputusan yang telah 
diprogram secara otomatis untuk mengatur operasi keseharian yang bersifat rutin. 

3. Lapisan ketiga. Lapisan ketiga merupakan proses-proses keputusan yang tidak 
diprogram. 

Oleh sebab itu, organisasi terdiri dari bagian, sub bagian, dan sub-sub bagian yang terencana, 
bertujuan, dan sistematis. 
 
Dalam sistem dikenal istilah pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan proses 
pemecahan masalah yang mencakup empat kegiatan, yaitu: perencanaan, implementasi, 
evaluasi, dan revisi. Secara global, pendekatan sistem dapat diartikan sebagai alat atau cara 
berfikir yang menekankan pada identifikasi masalah dan pemecahan masalah. Dilihat dari 
segi pemecahan masalahnya, ada lima ciri pendekatan sistem, yaitu: 

1. terorganisir, dalam arti cara-cara yang dilaksanakan dalam pendekatan sistem harus 
logis, sistematis, sistemik, objektif, dan rasional. 

2. kreatif, dalam arti menitik beratkan pada tujuan, baru kemudian metode. 
3. teoritis, dalam arti dasar dari pendekatan sistem adalah metode ilmiah. 
4. empiris, dalam arti penyelidikan terhadap data empiris merupakan bagian esensial 

dari pendekatan sistem. 
5. pragmatis, dalam arti pendekatan sistem berorientasi pada hasil. 
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Menurut Ahmad Abu Hamid (2005: 19), langkah-langkah pendekatan sistem adalah: 

1. identifikasi masalah berdasarkan pada kebutuhan. 
2. perumusan tujuan.  
3. identifikasi hambatan dan tantangan yang meliputi, identifikasi sumber daya (SDM 

dan SDA), identifikasi sumber dana, serta identifikasi hambatan dan tantangan. 
4. penyajian alternatif pemecahan masalah. 
5. seleksi alternatif (seleksi pemecahan masalah yang terbaik). 
6. implementasi. 
7. evaluasi, serta 



8. modifikasi dan atau revisi. 
Langkah-langkah pendekatan sistem secara ringkas dapat dilukiskan seperti diagram 1 
berikut. 
 

 
Menurut Ahmad Abu Hamid (2005: 20) dalam sistem dikenal istilah pengolahan informasi. 
Pengolahan informasi merupakan kegiatan yang melibatkan: 

1. sensing, yaitu: penalaran, perasan, dan kebijakan. 
2. filtering, yaitu: penalaran, perasaan, penyaringan, dan kebijakan. 
3. quesing, yaitu: penalaran, pertanyaan, jawaban, dan kebijakan. 
4. classifying, yaitu: pengklasifikasian (penggolong-golongan), penalaran, dan 

kebijakan. 
5. temporary storing, yaitu: penataan informasi ke dalam gudang informasi. 
6. synthesing, yaitu: penganalisisan, pensitesisan, dan kebijakan. 
7. transforming, yaitu: pemindahan informasi ke informasi lain. 
8. information flowwing, yaitu: aliran informasi dari atas ke bawah (top down) dan aliran 

informasi dari bawah ke atas (buttom up).  
9. decission making, yaitu: pengambilan keputusan setelah kegiatan A sampai H 

terlewati. 
 
Uraian tersebut, menggambarkan betapa kompleksnya pengertian sistem manajemen atau 
pengelolaan sistem. Pengertian penting yang harus ditangkap adalah dalam pengelolaan 
sistem harus ada: (1) perencanaan yang didasarkan pada analisis kebutuhan, analisis tujuan, 
analisis masalah, dan analisis pemecahan masalah, (2) implementasi yang memunculkan 
adanya hambatan dan tantangan, (3) evaluasi yang menghasilkan kebijakan, serta (4) revisi 
yang menelorkan rekomendasi untuk memodifikasi atau memperbaiki perencanaan semula.  
 
Kata ketiga yang harus diberikan pengertian adalah laboratorium. Konsorsium Ilmu 
Pendidikan (1987) dalam Mohamad Amien (1988: 1) definisi operasional laboratorium dan 
atau studio adalah prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu 
atau lebih dari dharma sekolah dan atau madrasah (pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
serta pengabdian kepada masyarakat) melalui pengalaman langsung dalam membentuk 
keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran, dalam 
pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat luas. Pada dasarnya 
faktor-faktor atau aspek-aspek laboratorium dapat dikendalikan oleh pendidik dan atau 
pengajar. 
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Diagram 1: Langkah-Langkah Pendekatan Sistem 



Definisi operasional tersebut menegaskan, bahwa laboratorium merupakan perangkat 
akademis, di samping buku dan media lainnya, serta tempat personil-personil yang 
mempunyai kualifikasi tertentu dalam melaksanakan kegiatan akademis. Kualifikasi yang 
dimaksud adalah keahlian, keterampilan, dan wawasan ke depan. Disamping itu, jumlah dan 
jenis laboratorium juga perlu diperhatikan.  
 
Menurut Mohammad Amien (1988: 2), jenis-jenis laboratorium ditinjau dari tujuan dan 
fungsinya dapat dibagi menjadi: 

1. laboratorium dasar. Laboratorium dasar merupakan tempat yang dapat digunakan 
siswa untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar yang menjadi tuntutan 
untuk mengembangkan pengetahuan lanjut. 

2. laboratorium pengembangan. Laboratorium pengembangan mengemban tugas khusus, 
sesuai dengan spesialisasi bidang ilmu yang digeluti oleh personil-personil yang ada 
di laboratorium tersebut. 

3. laboratorium metodologi pengajaran. Laboratorium metodologi pengajaran di sekolah 
mempunyai kedudukan yang sangat khusus, karena mewarnai penampilan 
(performance) guru dalam tugasnya. Jadi, laboratorium metodologi pengajaran 
merupakan wahana dan tempat pengembangan kompetensi pedagogis (keguruan) bagi 
guru-guru di sekolah, sehingga laboratorium metodologi pengajaran sangat diperlukan 
di suatu sekolah dan atau madrasah. 

4. laboratorium penelitian. Laboratorium penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
wahana atau tempat melakukan penelitian bidang ilmu yang ditekuni oleh guru dan 
murid. Dengan demikian, laboratorium penelitian dapat digunakan sebagai sarana 
untuk melakukan kegiatan ilmiah yang endingnya adalah penemuan konsep, prinsip, 
teori, azas, aturan, atau hukum-hukum dalam bidang ilmu yang digelutinya atau 
disebut sebagai produk ilmiah. Akibatnya apa ? Akibatnya ialah di sekolah akan 
terbentuk masyarakat yang gemar meneliti atau menemukan atau disebut pula sebagai 
masyarakat ilmiah. 

 
Kata yang terakhir adalah MIPA. Kata MIPA merupakan akronim (singkatan) dari 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains). Matematika sudah jelas, sedangkan Ilmu 
Pengetahuan Alam (Sains) terdiri atas ilmu hayati dan ilmu kealaman. Ilmu hayati adalah 
Biologi dan ilmu kealaman terbagi menjadi dua, yaitu: Fisika dan Kimia. Jadi laboratorium 
MIPA diartikan sebagai wahana atau tempat untuk melaksanakan penelitian di bidang 
Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Sedangkan laboratorium pengajaran MIPA diartikan 
sebagai wahana untuk penelitian dan pengembangan kompetensi pedagogis guru mata 
pelajaran Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. 
 
Uraian tersebut mengarah kepada pengertian sistem manajemen (pengelolaan) laboratorium 
MIPA yang berakar kepada: (1) masalah-masalah apa yang ada dalam pengelolaan 
laboratorium MIPA, hambatan dan tantangan apa yang ada dalam pengelolaan laboratorium 
MIPA, serta perencanaan laboratorium MIPA, (2) bagaimana cara-cara pemecahan masalah 
tersebut atau implementasi rencana tersebut, (3) bagaimana cara-cara mengevaluasi proses 
dan prosedur pengelolaan laboratorium MIPA, serta (4) bagaimana cara-cara merevisi 
perencanaan pengelolaan laboratorium MIPA. 
 
B. PEMBAHASAN 
 
1. Perencanaan Pengelolaan Laboratorium MIPA 
 



Apakah yang perlu direncanakan dalam pengelolaan laboratorium MIPA ? Komponen-
komponen yang perlu direncanakan dalam pengelolaan laboratorium MIPA antara lain: 
a. perencanaan laboratorium MIPA yang meliputi: 
(1) tataletak laboratorium. 
(2) bentuk dan desain laboratorium. 
b. pelaksanaan kegiatan laboratorium MIPA yang meliputi: 
(1) organisasi dan manajemen laboratorium. 
(2) keamanan dan keselamatan kerja laboratorium, serta 
(3) penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat laboratorium. 
Adapun penjelasan lebih rinci dpat diikuti informasi berikut. 
 
(1). Tataletak Laboratorium MIPA 
 
Laboratorium MIPA yang ideal terdiri atas 4 x 4 lokal = 16 lokal laboratorium. Jadi untuk 
Matematika ada laboratorium dasar, pengembangan, metodologi pengajaran, dan 
laboratorium penelitian Matematika. Untuk Biologi, Fisika, dan Kimia membutuhkan 4 x 3 
lokal = 12 lokal laboratorium untuk keperluan yang sama.  
 
Letak ideal laboratorium MIPA ada di tengah-tengah kompleks sekolah dengan bentuk huruf 
O. Di bagian timur lokasi laboratorium Matematika yang terdiri dari: laboratorium dasar 
Matematika, laboratorium pengembangan Matematika, laboratorium metodologi pengajaran 
Matematika, dan laboratorium penelitian Matematika. Di bagian selatan lokasi laboratorium 
Biologi yang terdiri atas: laboratorium dasar Biologi, laboratorium pengembangan Biologi, 
laboratorium metodologi pengajaran Biologi, dan laboratorium penelitian Biologi. Di bagian 
barat lokasi laboratorium Fisika yang terdiri atas: laboratorium dasar Fisika, laboratorium 
pengembangan Fisika, laboratorium metodologi pengajaran Fisika, dan laboratorium 
penelitian Fisika. Di sebelah utara lokasi laboratorium Kimia yang terdiri atas: laboratorium 
dasar Kimia, laboratorium pengembangan Kimia, laboratorium metodologi pengajaran 
Kimia, dan laboratorium penelitian Kimia. Mengenai letak lokasi laboratorium dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan atau madrasah; yang penting lokasi laboratorium 
MIPA harus dapat berhubungan langsung dengan ruang kelas atau ruang pimpinan 
sekolah/madrasah. 
Sudah tentu dalam tiap-tiap laboratorium lokalnya terdiri atas: ruang persiapan, ruang 
kegiatan, ruang penyimpanan alat dan bahan percobaan, serta ruang kamar mandi dan WC. 
Setiap lokal juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan (wastafel), tempat cuci perangkat 
percobaan, alat perlengkapan percobaan, papan tulis, meja dan kursi praktikum, serta instalasi 
listrik yang memadai. Pada saat ini setiap lokal laboratorium juga harus dilengkapi dengan 
laptop (komputer lengkap dengan printernya), LCD, dan layar gantung. Jangan lupa setiap 
laboratorium juga dilengkapi dengan sistem pendingin ruangan, misalnya: AC atau kipas 
angin. 
 
Uraian tersebut mengisyaratkan kepada sekolah, bahwa membangun laboratorium MIPA itu 
diperlukan dana dan biaya yang mahal. Karena harga pembangunan lokal laboratorium 
memerlukan dana yang tidak sedikit serta peralatan percobaan dan asesorisnya juga mahal 
harganya. 
 
Khusus untuk laboratorium Kimia perlu cerobong asap dari asam atau basa atau garam yang 
bersifat gas, sehingga baunya dapat langsung keluar melalui cerobong. Laboratorium Kimia 
juga harus dilengkapai dengan sistem pembuangan limbah dan sistem penetralan limbah, 
karena bahan-bahan percobaan Kimia banyak yang dapat mengotori lingkungan sekolah. 



Oleh sebab itu, laboratorium Kimia harus dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah. Hal 
ini juga dikenakan pada laboratorium lainnya, terutama laboratorium Biologi dan 
laboratorium Fisika. 
 
(2). Bentuk dan Desain Laboratorium MIPA 
 
Bentuk dan desain laboratorium MIPA berkaitan erat dengan:  

(a) desain ruangan termasuk luas ruangan, letak meja, kursi, kran, dan wastafel. 
(b) perlengkapan ruangan. 
(c) desain kegiatan yang meliputi: 
(i) kegiatan praktikum, 
(ii) kegiatan diskusi kelas, 
(iii)kegiatan demonstrasi atau peragaan. 
(d) ruang persiapan dan penyimpanan (gudang), 
(e) ventilasi, 
(f) instalasi listrik, 
(g) instalasi air, 
(h) instalasi gas, dan  
(i) sistem pembuangan limbah. 

 
(a) Desain Ruangan 
Untuk kegiatan praktikum, seorang praktikan membutuhkan ruang gerak sekitar 2 m2. Jadi, 
jika satu kelas ada 40 murid, berarti butuh ruang gerak kegiatan praktikum seluas 40 x 2 m2 = 
80 m2 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. 
Tataletak meja dan kursi praktikum disesuaikan dengan kebutuhan serta letak meja dan kursi 
guru pada tempat yang strategis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan murid 
dan membantu kegiatan murid.  
 
Wastafel dan tempat cuci peralatan praktikum sebaiknya diletakkan di kanan dan kiri 
ruangan, sehingga pemasangan kran air dapat mudah, karena menempel pada dinding 
ruangan laboratorium. Instalasi air bersih dan instalasi air limbah sebaiknya diatur dan 
digambarkan dalam perencanaan pembuatan ruang laboratorium. 
 
Sampah untuk sementara dapat dibuang ke keranjang sampah yang ada di dalam ruang 
laboratorium, asalkan sampah bersifat kering. Jika sampah bersifat basah, maka sampah 
dibuang langsung ke bak sampah yang dibuat di luar ruang laboratorium yang terbuat dari 
kayu dengan ukuran: panjang  x lebar x tinggi = (2 x 2 x 1) m. 
 
(b) Perlengkapan Ruangan 
 
Perlengkapan ruangan yang digunakan untuk mengisi ruang laboratorium dibuat sesuai 
dengan ukuran dan kualifikasi tertentu. Perlengkapan ruangan tergantung pada jenis 
laboratorium dan bidang studi laboratorium. Sebagai contoh: kebutuhan laboratorium 
Matematika tentu berbeda dengan kebutuhan laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia; 
sehingga perlengkapan yang dibutuhkan juga berbeda. 
 
Perlengkapan umum antara lain: almari tertutup, almari terbuka, meja riset atau meja 
praktikum, kursi praktikum, serta meja demonstrasi dan bangku biasa. Perlengkapan khusus 
untuk laboratorium Biologi, misalnya: aquarium, herbarium, insektarium, kandang hewan, 



meja preparat, instalasi air bersih dan air limbah, serta instalasi listrik. Perlengkapan khusus 
untuk laboratorium Kimia, misalnya: almari asam, almari basa, almari garam, cerobong asap, 
meja dan kursi praktikum, meja demonstrasi, meja riset, instalasi air bersih, instalasi air 
limbah, instalasi gas, serta instalasi listrik. Perlengkapan khusus untuk laboratorium Fisika, 
misalnya: instalasi listrik, instalasi air bersih dan air limbah, instalasi gas, meja dan kursi 
praktikum, serta meja riset dan bangku biasa. Perlengkapan untuk laboratorium Matematika, 
misalnya: almari tertutup dan almari terbuka, almari perangkat dan peralatan praktikum 
matematika, serta meja dan kursi praktikum dan bangku biasa. 
 
Uraian tersebut merupakan kebutuhan perlengkapan minimal yang harus diadakan untuk 
laboratorium MIPA. Adapun kebutuhan selengkapnya, ukuran, serta kualifikasi perlengkapan 
secara lengkap dapat anda baca pada buku pedoman pengelolaan laboratorium MIPA. 
 
(c). (i) Desain Kegiatan Praktikum 
Praktikum merupakan kegiatan laboratorium yang dilaksanakan praktikan dengan bimbingan 
atau tanpa bimbingan guru. Beberapa jenis kegiatan praktikum dapat dibedakan menurut: 
 
(*) waktu pelaksanaan praktikum 

• Praktikum yang membutuhkan waktu pendek, dalam arti, kegiatan praktikum dapat 
diselesaikan praktikan dalam satu jam tatap muka yang setara dengan waktu 2 x 45 
menit. Untuk melaksanakan kegiatan ini pada meja praktikum dapat disediakan 
perangkat percobaan yang sama atau perangkat percobaan yang berbeda-beda. Kalau 
setiap meja sama berarti kegiatan praktikumnya adalah paralel dan jika setiap meja 
berbeda-beda kegiatan praktikumnya adalah seri. 

• Praktikum yang memerlukan waktu panjang, dalam arti, praktikum dapat diselesaikan 
praktikan dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Untuk kegiatan praktikum jenis 
ini, perangkat percobaan harus diletakkan pada meja riset yang letaknya memanjang 
di sisi ruang laboratorium dan menempel pada dinding ruang laboratorium seperti 
letak bak air yang digunakan untuk mencuci tangan maupun peralatan percobaan. 

 
(**) isi kegiatan praktikum 

• Praktikum yang semua kelompok mengerjakan program kegiatan yang sama. 
Praktikum jenis ini mengharuskan praktikan mengerjakan kegiatan yang sama, 
sehingga perangkat percobaannya juga sama dan dikerjakan dalam waktu yang sama 
pula. 

• Praktikum yang semua kelompok mengerjakan program yang berbeda-beda. 
Praktikum jenis ini mengharuskan praktikan mengerjakan kegiatan praktikum yang 
berbeda-beda. Materi pokok praktikum di susun seri sesuai dengan urutan materi 
pokok dan sebagai konsekuensi logisnya setiap kelompok praktikan melaksanakan 
kegiatan praktikum secara bergilir. Sebagai contoh, kelompok I pada minggu pertama 
praktikum dengan materi pokok A dan minggu kedua dengan materi pokok B, serta 
kelompok praktikan II pada minggu pertama praktikum dengan materi pokok B dan 
pada minggu kedua dengan materi pokok C, demikian seterusnya. 

• Out door activity. Out door activity merupakan kegiatan praktikum di luar 
laboratorium, yang mengharuskan praktikan mengerjakan kegiatan praktikum yang 
berbeda-beda. Materi pokok praktikum di susun seri sesuai dengan urutan materi 
pokok dan sebagai konsekuensi logisnya setiap kelompok praktikan melaksanakan 
kegiatan praktikum secara bergilir. Sebagai contoh, kelompok I pada minggu pertama 
praktikum dengan materi pokok A dan minggu kedua dengan materi pokok B, serta 



kelompok praktikan II pada minggu pertama praktikum dengan materi pokok B dan 
pada minggu kedua dengan materi pokok C, demikian seterusnya. 

 
(***) Bentuk kelompok kerja 

• Praktikum kelompok sangat ditentukan oleh besarnya kelompok atau jumlah anggota 
kelompok. Semakin besar jumlah anggota kelompok, praktikum semakin tidak efektif 
dan efisien. Mengapa ? Karena semakin besar jumlah anggota kelompok, semakin 
banyak jumlah murid yang nganggur, dalam arti tidak aktif mengikuti kegiatan 
praktikum. Sebagai contoh: satu kelompok terdiri atas empat murid, maka dalam 
kegiatan praktikum yang aktif bekerja cuma dua orang murid, yang satu orang murid 
jadi sekretaris, dan murid yang keempat nganggur. Dengan demikian, jumlah anggota 
kelompok praktikum sebaiknya dua murid saja, namun, konsekuensi logisnya 
perangkat percobaan yang disediakan harus banyak jenis dan jumlahnya. Hal ini 
sangat menyusahkan guru dan sekolah dalam pengadaan perangkat percobaan dan 
pengelolaannya. 

• Praktikum yang dikerjakan secara perorangan (individual). Praktikum jenis ini sangat 
sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh: seorang murid melaksanakan praktikum 
jatuh bebas, maka murid bekerja untuk menjatuhkan benda bersamaan dengan 
mengukur waktu yang diperlukan untuk jatuh. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh 
seorang murid yang bekerja menjatuhkan benda sekaligus mengukur waktu. 
Penelitian Fisika pun sulit dilaksanakan, jika percobaan dilakukan secara individual. 
Sebagai contoh: murid ingin meneliti momen inersia sebuah silinder, maka ia akan 
menggelindingkan silinder pada papan luncur dan mengamatinya dengan handycam 
yang hasilnya dapat dimasukkan ke dalam komputer yang sudah ada programnya 
yang tertentu. Dengan demikian, penelitian ini butuh seorang praktikan yang 
menggelindingkan silinder pada papan luncur dan mengatur jalannya supaya baik 
serta butuh seorang yang mengamati dengan handycam. Tetapi, jika praktikum 
Biologi kemungkinannya dapat dilaksanakan. Sebagai contoh: praktikan akan 
mengamati pertumbuhan kecambah; maka praktikan dapat membuat biji-bijian 
menjadi kecambah, kemudian menanamnya dalam pot, dan akhirnya praktikan dapat 
mengukur pertumbuhan kecambah dengan alat ukur yang tersedia. Dengan demikian, 
praktikum ini dapat dilakukan secara individual. 

 
(c). (ii) Desain Kegiatan Diskusi 
 
Kegiatan diskusi di labioratorium MIPA dapat dilakukan secara kelompok atau kelas. Diskusi 
dapat dilaksanakan dengan bimbingan guru atau teman sebaya atau dapat dilaksanakan tanpa 
bimbingan guru. Diskusi digunakan untuk membahas: perencanaan dan persiapan kegiatan 
praktikum; cara-cara atau langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan 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 pandang secara langsung (face to face). 
 
Banyak sedikitnya anggota diskusi bergantung pada jenis diskusi. Diskusi kelas sangat 
banyak anggota diskusinya, minimal satu kelas yang berjumlah 40 murid. Sedangkan diskusi 
kelompok anggotanya bergantung pada jumlah anggota kelompok. Misalnya: 2 sampai 4 
murid. Jadi, susunan laboratorium MIPA harus disesuaikan dengan jumlah anggota diskusi. 
Apakah diskusi kelas atau diskusi kelompok ? 
 



(c). (iii) Peragaan atau Demonstrasi 
Kegiatan demonstrasi merupakan peragaan praktikum yang dilaksanakan oleh guru atau 
murid dengan bimbingan guru atau tanpa bimbingan guru. Kegiatan demonstrasi pada 
hakikatnya merupakan kegiatan praktikum dalam sekala kecil. Kegiatan demonstrasi 
dilaksanakan karena: jumlah perangkat percobaannya sangat terbatas, alat-alatnya dan efek 
percobaannya berbahaya bagi murid, atau percobaannnya sulit sekali apabila dilakukan oleh 
murid atau praktikan. Oleh sebab itu, susunan laboratorium MIPA, terutama susunan meja 
dan kursinya harus diupayakan agar demonstrasi atau gejala alam yang dimunculkan dengan 
adanya demonstrasi dapat diamati oleh semua murid dengan baik dan pandangan murid tidak 
terhalang oleh perangkat percobaan atau alat lainnya. Misalnya, dengan meletakkan meja 
demonstrasi di tengah-tengah meja dan kursi praktikan serta meja demonstrasi dibuat lebih 
tinggi dari meja dan kursi praktikan; sehingga semua praktikan dapat mengamati dengan 
sempurna gejala alam yang dimunculkannya. 
 
(d) Ruang Persiapan dan Ruang Penyimpanan (Gudang) 
 
(i) Ruang Persiapan 
 
Ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan percobaan (praktikum), 
demonstrasi, mengajar, atau penelitian. Ruang persiapan pasti digunakan untuk 
mengkonstruksi alat dan bahan percobaan, demonstrasi, mengajar, dan penelitian. Oleh sebab 
itu, ruang persiapan harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya: ruang persiapan harus luas, 
berukuran panjang x lebar x tinggi = (5 x 4 x 3) m, sinar cukup terang, ventilasi udara baik, 
dan instalasi listrik memenuhi syarat teknik yang baik. 
 
Ruang persiapan sebaiknya berdekatan dengan gudang penyimpanan alat dan bahan, dekat 
dengan ruang kegiatan praktikum, demonstrasi, atau pembelajaran di laboratorium, serta 
dekat dengan ruang guru, asisten guru, teknisi, dan laboran. Mengapa ? Karena yang 
menyiapkan alat dan bahan adalah teknisi dan laboran atas perintah guru atau asisten guru. 
Dengan demikian antara perintah dan persiapan alat dan bahan dapat sinkron dan tidak ada 
perbedaan persepsi. 
 
Perlu dingat, dalam ruang persiapan ada peralatan perbengkelan; sehingga jika ada peralatan 
yang rusak dapat segera diperbaiki. Siapa yang memperbaiki ? Tugas memperbaiki alat 
dibebankan pada guru, asisten guru, dan teknisi. Dapat pula perbaikan peralatan yang rusak 
dilakukan oleh teknisi atas perintah guru atau asisten guru. 
 
(ii) Ruang Penyimpanan (Gudang) 
 
Gudang adalah tempat penyimpanan alat dan bahan percobaan. Oleh sebab itu, gudang harus 
memenuhi syarat-syarat khusus, misalnya: (i) alat dan bahan percobaan yang tersimpan di 
dalam gudang harus mudah diambil, sehingga alat dan bahan harus diletakkan secara 
sitematis, tidak ditumpuk semrawut seperti gudang barang rongsokan, (ii) zat Kimia yang 
bersifat asam dimasukkan ke dalam almari asam, begitu pula basa dan garam. Alamari-almari 
ini harus dilengkapi dengan cerobong, sehingga gasnya dapat segera keluar dan tidak 
menimbilkan korosi pada perangkat percobaan, (iii) gudang harus mudah dibersihkan, disapu, 
dan dipel; sehingga gudang tidak dipenuhi cawang-cawang atau bekas rumah laba-laba, (iv) 
gudang harus terang, sehingga seseorang dapat mengambil alat dan bahan percobaan dengan 
jelas dan tidak keliru ambil, (v) gudang seharusnya tidak lembab, karena uap air dapat 
mengakibatkan korosi pada logam; sehingga peralatan percobaan dapat rusak karenanya, (vi) 



gudang harus memiliki ventilasi udara yang baik, sehingga tidak pengap, serta (vii) gudang 
harus aman dari kejahatan dan kuat tahan gempa. Dengan demikian, gudang harus 
direncanakan dan dibuat sebaik mungkin, tidak asal buat. 
 
(e) Ventilasi 
 
Ventilasi adalah lubang keluar masuknya angin ke dalam laboratorium, sehingga sirkulasi 
angin dapat mengakibatkan laboratorium sebagai tempat yang nyaman, tidak gerah. Ventilasi 
ruangan dapat dibantu dengan kipas angin. Jika ventilasi tidak ada, maka kenyamanan 
ruangan dapat diatur dengan mesin AC (air conditioner).  
 
Ventilasi angin dapat dibantu dengan jendela yang banyak tetapi artistik. Pintu masuk dan 
keluar ruang laboratorium yang lebar; sehingga angin dapat keluar masuk ruangan dengan 
bebas dan dapat digunakan untuk keluar masuknya barang (perlengkapan ruangan, seperti 
almari, meja, dan peralatan lainnya) dengan lancar dan mudah. 
 
(f) Instalasi Listrik 
 
Listrik didesain untuk membantu penerangan di dalam ruang laboratorium dan digunakan 
sebagai sumber tegangan untuk melakukan praktikum. Dengan demikian, instalasi listrik 
harus terpasang pada meja-meja praktikum, demonstrasi, dan meja riset (penelitian). Karena 
listrik di Indonesia menggunakan tegangan sekitar 220 volt AC (alternating current atau 
bolak balik), maka keselamatan kerja praktikan harus diprioritaskan (diutamakan). Hal yang 
perlu diperhatikan dalam instalasi listrik adalah: (i) jangan ada sambungan yang mengundang 
timbulnya arus pendek yang mengakibatkan timbulnya bahaya kebakaran, serta (ii) jangan 
ada kabel atau sambungan yang lecet yang mengakibatkan praktikan “kesetrum” atau teraliri 
listrik sehingga dapat meninggal atau terluka.  
 
Instalasi listrik sebaiknya tertutup atau menggunakan kabel-kabel yang tertutup rapi. 
Terminal-terminal listrik harus mudah dijangkau praktikan dan jangan sampai menggunakan 
kabel gulung (rolle cable).  
 
Untuk penerangan ruang laboratorium, sebaiknya menggunakan lampu tabung (tube lamp), 
sehingga efek penyinarannya dapat lebih terang dari lampu bohlam biasa. Letak lampu diatur 
sedemikian rupa, sehingga seluruh ruangan dapat terang. 
 
(g) Instalasi Air 
 
Air bersih dapat digunakan untuk mencuci tangan, peralatan percobaan yang kotor karena 
digunakan, dan untuk emergensi karena kecelakaan terkena zat kimia yang berbahaya. Air 
bersih juga dapat digunakan sebagai bahan percobaan dan bahan pemadam kebakaran; 
sehingga kran air sebaiknya mudah dijangkau praktikan. Air bersih memang sangat 
diperlukan dalam suatu laboratorium, baik untuk laboratorium Biologi, Fisika, Kimia, dan 
Matematika. 
 
(h) Instalasi Gas 
 
Gas dapat digunakan sebagai bahan bakar, sehingga instalasi gas diperlukan jika ada tungku 
atau kompor gas di laboratorium. Gas juga dapat digunakan sebagai bahan reaksi kimia, 



apabila reaksi tersebut memerlukan gas. Dengan demikian, kran-kran instalasi gas juga 
sebaiknya mudah dijangkau praktikan. 
 
(i) Instalasi Limbah 
 
Limbah di laboratorium ada yang padat, cair, dan ada limbah gas. Dengan demikian, 
penangan limbah laboratorium harus sebaik-baiknya. Bagaimana mengelola limbah padat, 
cair, dan gas ? Inilah pertanyaan utama dalam perencanaan laboratorium MIPA di sekolah. 
Apakah dibuang begitu saja di kebun sekolah ? Jika hal ini dilakukan, maka pencemaran 
lingkungan dapat terjadi di sekolah. Oleh sebab itu, instalasi limbah harus diperhatikan dalam 
perencanaan dan pembuatan laboratorium MIPA di sekolah. 
 
(j) Peralatan Lainnya yang Harus Dimiliki Laboratorium MIPA 
 
Alat pemadam kebakaran harus dimiliki oleh laboratorium MIPA. Kebakaran tidak kita 
minta, tetapi untuk jaga-jaga alat pemadam kebakaran harus ada. Alat pemadam kebakaran 
yang paling sederhana antara lain: pasir, “gebleg:, air, dan tongkat. Alat pemadam kebakaran 
yang paling praktis berupa tabung gas pemadam kebakaran. Untuk tabung gas pemadam 
kebakaran harus diketahui tanggal masa berlakunya. Jangan sampai menyimpan tabung gas 
pemadam kebakaran yang telah “kedalu warsa”. 
 
Alat PPPK juga harus dipunyai oleh laboratorium MIPA. Perangkat PPPK yang paling 
sederhana misalnya: obat-obatan (obat mumet, obat diare, minyak kayu putih, obat merah, 
atau obat-obatan lainnya), verban, dan drag bar untuk mengusung praktikan yang pingsan di 
laboratorium menuju ke ruang unit kesehatan siswa (UKS). Jangan sampai kotak PPPK 
kosong tidak ada isinya sama sekali, memalukan sekolah. 
 
Hal-hal inilah yang perlu direncanakan oleh sekolah. Dengan informasi tersebut, maka ruang 
laboratorium MIPA (Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia) sebaiknya mempunyai luas 
yang standar. Menurut Mohammad Amien (1988: 42) luas bangunan laboratorium yang 
standar kira-kira 300 m2. Instalasi listrik, air, gas, dan instalasi limbah sebaiknya 
direncanakan terpadu. Instalasi pengolahan limbah juga harus ada, sehingga sekolah bebas 
dari polusi lingkungan serta murid dapat enak dan nyaman dalam belajar. 
 
2. Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium MIPA 
 
Pelaksanaan kegiatan laboratorium MIPA berkaitan erat dengan: 
a. Organisasi dan Manajemen Laboratorium MIPA, 
b. Keamanan dan Keselamatan Laboratorium MIPA, dan 
c. Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat-Alat Laboratorium MIPA. 
 
a. Organisasi dan Manajemen Laboratorium MIPA 
 
Mohammad Amien (1988: 54) menyatakan: dalam peraturan pemerintah No. 5 tahun 1980 
pasal 29 menyebutkan, bahwa laboratorium mempunyai fungsi: 

(1) mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran 
dalam satu bidang studi dan 

(2) mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian dalam satu bidang 
studi. 



Oleh karena itu, untuk laboratorium MIPA pasti digunakan untuk bidang studi: Matematika, 
Biologi, Fisika, dan Kimia. Dengan dasar ini, saya sebut laboratorium MIPA sebagai 
laboratorium terpadu di suatu sekolah. 
 
Laboratorium MIPA sebaiknya difungsikan untuk menemukan konsep, prinsip, teori, azas, 
aturan, atau hukum-hukum Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia. Bukan tempat untuk 
membuktikan konsep, prinsip, teori, azas, aturan, dan hukum-hukum MIPA. Dengan 
demikian, pembelajaran MIPA di sekolah itu terpadu antara pembelajaran teori dan 
pembelajaran praktikum.  
 
Pada saat ini, pembelajaran MIPA di sekolah masih terpisah antara pembelajaran teori dan 
praktikum. Biasanya, pembelajaran teori dilakukan di pagi hari sesuai dengan jadwal masing-
masing bidang studi dan pembelajaran praktikum dilaksanakan sore hari sesuai dengan 
jadwal praktikum bidang studi masing-masing. Inilah kekeliruan pembelajaran MIPA saat ini. 
Pembelajaran MIPA sebaiknya terintegrasi antara teori dan praktikum, dalam arti 
pembelajaran dilaksanakan melalui praktikum yang menemukan konsep, prinsip, teori, azas, 
aturan, atau hukum-hukum MIPA. 
 
Sebagai contoh. Pembelajaran Menemukan dengan materi pokok Hukum Ohm. Pembelajaran 
terpadu dilaksanakan di laboratorium Fisika dan semua murid memperoleh perangkat 
percobaan hukum Ohm, misalnya: beberapa hambatan, voltmeter, ampermeter, ohmmeter, 
power supply, papan rangkaian, dan saklar. Kemudian murid diajak untuk menemukan 
masalah mengenai hubungan antara hambatan listrik dengan beda potensial antara ujung-
ujung hambatan dan kuat arus listrik yang mengalir dalam hambatan. Murid diajak untuk 
merumuskan hipotesis, yaitu: ada hubungan antara hambatan dengan beda potensial listrik 
pada ujung-ujung hambatan dan kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan yang 

dirumuskan dalam persmaan 
I
VR = . Untuk membuktikan hipotesis ini, murid diajak untuk 

melakukan percobaan berikut. 
1. Ukur harga hambatan dengan ohmmeter, misalnya R = . . .  ohm. 
2. Pasang hambatan, ampermeter, voltmeter, power supply, dan saklar pada papan 

rangkaian seperti gambar berikut. Keterangan gambar: R = hambatan, A = 
ampermeter, V = voltmeter, PS = power supply, dan S = saklar. 

3. Setelah selesai anda merangkai, tunjukkan pada guru, apakah rangkaian sudah benar ? 
Jika sudah benar, mulailah percobaan berikut. 

4. Hidupkan power supply pada posisi saklar tegangan dc (direct current) dan posisi 
tegangan keluaran pada 0 volt serta onkan saklar. Apa yang terjadi ? Apakah 
voltmeter dan ampermeter sudah menunjuk pada skala tertentu. Awas, ampermeter 
dan voltmeter harus pada batas ukur yang terendah. 

5. Jika ampermeter dan voltmeter sudah menunjuk pada skala tertentu, bacalah harga 
skala tersebut, misalnya: V0 = . . . volt dan A0 = I0 = . . . amper. Tegangan dan kuat 
arus listrik yang terbaca ini disebut sebagai tegangan dan arus bocor. 

 



 
 

6. Jika voltmeter tidak menunjuk pada skala tertentu, berarti V0 = 0 volt dan jika 
ampermeter tidak menunjuk pada skala tertentu, berarti A0 = I0 = 0 amper yang dapat 
diartikan tidak ada kebocoran arus dan tegangan listrik. 

7. Ubahlah saklar tegangan keluaran power supply pada 3 volt dc. Bacalah skala 
penunjukan voltmeter dan ampermeter, misalnya diperoleh V1 = . . . volt dan A1 = I1 
= . . . amper.  

8. Ubahlah saklar tegangan keluaran power supply pada 6 volt dc. Bacalah skala 
penunjukan voltmeter dan ampermeter, misalnya diperoleh V2 = . . . volt dan A2 = I2 
= . . . amper.  

9. Ubahlah saklar tegangan keluaran power supply pada 9 volt dc. Bacalah skala 
penunjukan voltmeter dan ampermeter, misalnya diperoleh V3 = . . . volt dan A3 = I3 
= . . . amper.  

10. Ubahlah saklar tegangan keluaran power supply pada 12 volt dc. Bacalah skala 
penunjukan voltmeter dan ampermeter, misalnya diperoleh V4 = . . . volt dan A4 = I4 
= . . . amper.  

11. Buatlah  tabel hasil pengukuran anda seperti tabel berikut. 
 
Nomor Percobaan V (volt) I (amper) V / I (volt / amper) R (ohm) 

0     
1     
2     
3     
4     

Rata-rata     
 

12. Hitunglah harga V / I = . . .  volt/amper. Hitung pula harga V rata-rata, I rata-rata, dan 
(V/I) rata-rata. Apakah harga V/I persis sama atau hampir sama dengan harga R serta 
harga (V/I) rata-rata persis sama atau hampir sama dengan harga R ? Jika harganya 
persis sama atau hampir sama, temuan apa yang dapat anda kemukakan? Apakah 

dapat anda temukan, bahwa R
I
V
=  ? 

13. Buatlah grafik dengan V sebagai ordinat dan I sebagai absis dengan harga-harga V0 
dan I0, V1 dan I1, V2 dan I2, V3 dan I3, serta V4 dan I4. Apakah bentuk grafiknya 
merupakan garis lurus mendatar atau garis lurus miring ? Jika garis lurus miring 
berilah nama sudut kemiringannya dengan α. 

14. Hitunglah harga tg α = . . . dengan satuan volt/amper. Apakah harga tg α = R
I
V
= ? 

Jika demikian, apakah yang dapat anda temukan ? Apakah anda dapat menemukan, 

bahwa tg α = R
I
V
= ?  

V 

A 

PS 

R 

S 



15. Cocokkan temuan anda dengan teori-teori yang ada dalam buku pelajaran ! Apakah 

yang dapat anda simpulkan ? Apakah kesimpulan anda berupa ?R
I
V
=  Persamaan 

inilah yang disebut sebagai hukum Ohm yang jika ditulis: harga perbandingan antara 
beda potensial pada ujung-ujung hambatan dengan kuat arus listrik yang mengalir 
pada hambatan adalah sama dengan harga hambatan itu sendiri. Perlu diketahui, 
bahwa kesimpulan ini sebaiknya didiskusikan secara klasikal, sehingga semua murid 
dapat memahami kesimpulan yang diperoleh. Diskusi kelas juga dapat digunakan 
untuk meningkatkan iman dan taqwa murid melalui pertanyaan-pertanyaan guru yang 
kreatif menuju kepada aspek iman dan taqwa. Aspek keimanan terdiri atas: (1) 
mengagumi akan keagungan Tuhan sang pencipta alam, (2) menyadari dan menjaga 
kelestarian alam, (3) meyakini adanya benda ghoib ilmiah dan ilahiah, serta (4) 
menyelaraskan diri dengan 99 sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Kuasa. Aspek 
ketaqwaan terdiri atas: (1) niat yang baik, (2) mentaati perintah dan larangan Tuhan, 
(3) mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, serta (4) mencari ridlo Tuhan 
Yang Maha Esa. 

 
Catatan. 
Jika mahasiswa sebagai praktikan, pencocokan hasil perhitungan V/I atau hasil grafik tgα 
dengan harga hambatan R dapat dilaksanakan dengan uji beda atau dengan t-test. Dengan 
langkah ini akan diperoleh harga t-hitung yang dapat dicocokkan dengan harga t-tabel. Jika t-
hitung ≥ t-tabel, maka ada perbedaan antara keduanya. 
 
Demikianlah contoh kecil percobaan Fisika yang dapat digunakan untuk menemukan konsep, 
prinsip, teori, azas, aturan, dan hukum-hukum Fisika. Untuk lebih jelasnya Bapak / Ibu guru 
dapat membaca buku Kajian Fisika Sekolah karangan Ahmad Abu Hamid yang diterbitkan 
oleh penerbit Pusat Pengembangan Instruksional Sains (P2IS) FMIPA UNY. 
 
Kembali ke masalah semula, yaitu: organisasi dan manajemen laboratorium MIPA. Dalam 
persoalan ini perlu disinggung mengenai: 

(1) Struktur Organisasi Laboratorium MIPA dan 
(2) Administrasi Laboratorium MIPA. 

 
(1) Struktur Organisasi Laboratorium MIPA 
 
Struktur organisasi laboratorium MIPA diartikan sebagai organisasi kelembagaan atau 
organisasi material atau organisasi isi laboratorium MIPA, bukan organisasi program 
laboratorium MIPA. Oleh karena itu, struktur organisasi laboratorium MIPA dapat dilukiskan 
seperti bagan berikut. 
 



 
Perlu diketahui, bahwa bagan 2 ini dapat diperluas. Ka Lab dapat dibagi menjadi Kepala 
Seksi (Kasi). Untuk Matematika menjadi Kasi Matematika Terapan dan Matematika Murni. 
Untuk Biologi menjadi Kasi Ilmu Tumbuh-tumbuhan, Ilmu Hewan, Ilmu Manusia, dan 
Lingkungan Hidup. Untuk Fisika menjadi Kasi Fisika Murni dan Fisika Terapan. Untuk 
Kimia menjadi Kasi Kimia Murni dan Kimia Terapan. Tidak menutup kemungkinan Kasi 
dipecah lagi menjadi Kasubsi (kepala sub seksi). Misalnya untuk Fisika Murni, ada Kasubsi 
Mekanika, Kalor dan Termodinamika, Optika Geometris, Optika Fisis, Listrik dan Magnet, 
serta Fisika Atom dan Inti. Untuk Fisika Terapan, misalnya: Kasubsi Fisika Zat Padat, 
Elektronika, Fisika Komputasi, Optoelektronika, Fisika Koloid, Fisika Nuklir, Geofisika, 
serta Astronomi dan Astrofisika. Dengan demikian cakupan isi laboratorium MIPA dapat 
berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tetapi, menurut hemat saya, 
untuk sekolah cukup berhenti pada kasi saja. Kalau di perguruan tinggi memang harus 
dikembangkan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dikembangkan di perguruan 
tinggi tersebut. 
 
Mengenai anggota laboratorium MIPA di sekolah dapat diambil guru-guru yang tidak 
menjadi Kalab atau Kasi. Jadi guru-guru satu bidang studi lain yang menjadi anggota 
laboratorium MIPA. Laboran dapat berfungsi lain, yaitu: sebagai staf administrasi umum dan 
khusus. Administrasi umum sebagai pemegang surat menyurat dan administrasi khusus 
mengurusi mengenai administrasi yang berkenaan dengan kegiatan laboratorium, misalnya: 
administrasi inventarisasi lat-alat Laboratorium danlain-lainnya. 
(2) Administrasi Laboratorium MIPA 
 
(a) Administrasi Non Akademik 
 
Administrasi non akademik lebih mengutamakan tentang pekerjaan yang ada kaitannya 
dengan hal-hal kondisi laboratorium, inventarisasi, dan usaha pengusulan sarana dan 
prasarana laboratorium. Hal ini secara teknis akan dibahas dalam bagian kedua diklat ini. 
 
(b) Administrasi Akademik 
 

Kepala Laboratorium (KaLab), 
Sekretaris, dan Bendahara Lab MIPA 

Ka Lab Matematika Ka Lab Biologi Ka Lab Fisika Ka Lab Kimia 

• Sekretaris Lab 
Matematika 

• Bendahara Lab 
Matematika 

• Anggota Lab 
Matematika 

• Teknisi dan 
Laboran Lab 
Matematika 

• Sekretaris 
Lab Biologi 

• Bendahara 
Lab Biologi 

• Anggota Lab 
Biologi 

• Teknisi dan 
Laboran Lab 
Biologi 

• Sekretaris 
Lab Fisika 

• Bendahara 
Lab Fisika 

• Anggota Lab 
Fisika 

• Teknisi dan 
Laboran Lab 
Fisika 

• Sekretaris 
Lab Kimia 

• Bendahara 
Lab Kimia 

• Anggota Lab 
Kimia 

• Teknisi dan 
Laboran Lab 
Kimia 

Bagan 2: Struktur Organisasi Laboratorium MIPA 



Administrasi akademik memberikan pelayanan kepada kelancaran kegiatan praktikum pada 
laboratorium dasar, pengembangan, dan metodologi pengajaran, serta pada laboratorium 
penelitian. Kegiatan ini antara lain: memperbanyak buku petunjuk atau pedoman praktikum, 
melayani pengumpulan tugas murid, memperbanyak format penilaian, dan mengarsipkan 
nilai harian murid. Hal ini secara teknis akan dibahas dalam bagian kedua diklat ini. 
 
b. Keamanan dan Keselamatan Laboratorium MIPA 
 
Keamanan dan keselamatan laboratorium, serta keselamatan kerja di laboratorium merupakan 
faktor penting dalam pengelolaan (manajemen) laboratorium. Hal ini perlu perhatian dari 
penanggung jawab kegiatan laboratorium. Penanggung jawab pelaksana kegiatan tidak boleh 
membiarkan praktikan melakukan kegiatan tanpa pengawasan dan bimbingannya; terutama 
kepada murid-murid yang masih hijau dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Oleh 
sebab itu, penanggung jawab pelaksana kegiatan laboratorium harus bertanggung jawab atas 
keamanan dan keselamatan laboratorium pada umumnya serta keselamatan kerja praktikan. 
 
Penanggung jawab kegiatan laboratorium harus memahami dan mentaati tata tertib yang 
berlaku di suatu laboratorium. Oleh sebab itu, penanggung jawab kegiatan laboratorium harus 
faham mengenai: (1) beberapa macam kecelakaan dan sumber bahaya di laboratorium, (2) 
pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, misalnya: kebakaran, kejutan aliran listrik 
(kesetrum), bahaya radiasi, bahaya temperatur yang tinggi, keracunan, serta benda-benda 
tajam dan sebab-sebab mekanik. 
 
c. Penyimpanan, pemeliharaan, dan Perbaikan Alat-Alat Laboratorium MIPA 
 
Pemeliharaan alat-alat laboratorium berkaitan erat dengan penyimpanan alat-alat 
laboratorium. Oleh sebab itu, penanggung jawab pelaksana kegiatan setelah praktikum 
selesai, sebaiknya memerintahkan kepada laboran untuk membersihkan alat-alat percobaan 
dan menyimpannya ke dalam tempat-tempat yang telah disediakan. Jangan lupa, juga 
memerintahkan kepada laboran untuk membersihkan ruang laboratorium. 
 
Pemeliharaan alat-alat laboratorium juga berkaitan erat dengan perbaikan alat-alat 
laboratorium. Oleh sebab itu, penanggung jawab pelaksana kegiatan laboratorium harus 
mengetahui alat-alat apa saja yang rusak karena digunakan dan harus segera memerintahkan 
kepada teknisi untuk memperbaikinya. Apabila ada kerusakan berat pada alat-alat 
laboratorium, maka penanggung jawab pelaksana harus segera memerintahkan kepada teknisi 
untuk memperbaikinya di bengkel yang ada di luar laboratorium. Konsekuensi logisnya, 
penanggung jawab pelaksana kegiatan juga harus mengeluarkan dana perbaikan secepatnya. 
 
Apabila ada kerusakan alat, maka penanggung jawab kegiatan juga harus memerintahkan 
kepada laboran untuk menginventarisir alat-alat yang rusak dan perbaikannya dimana, apakah 
di bengkel dalam laboratorium ataukah di bengkel di luar laboratorium. Hal ini dilakukan 
sebagai pertangungjawaban manajemen pengelolaan laboratorium MIPA. 
 
Uraian tersebut menggambarkan betapa eratnya penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan 
alat-alat laboratroium MIPA. Oleh karena itu, kerjasama, komunikasi intensif, dan saling 
tanggung jawab antara penanggung jawab kegiatan, laboran, dan teknisi laboratorium MIPA 
harus dijaga dan dilestarikan. 
 
3. Evaluasi Kegiatan Laboratorium MIPA 



 
Evaluasi kegiatan laboratorium MIPA itu ada dua macam, yaitu: 

a. evaluasi kegiatan praktikum di laboratorium MIPA dan  
b. evaluasi program kegiatan. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 
 
a. Evaluasi Kegiatan Praktikum di Laboratorium MIPA 
 
Kegiatan praktikum melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor murid. Lebih dari itu, 
ranah iman dan taqwa murid juga dapat ditumbuhkembangkan melalui kegiatan praktikum. 
Mengapa ? Karena dalam kegiatan praktikum murid pasti melakukan kegiatan pengamatan. 
Kegiatan pengamatan yang komprehensif harus berlandaskan pada tiga kesadaran manusia, 
yaitu: (1) kesadaran inderawi, (2) kesadaran akali, dan (3) kesadaran ruhani. Kesadaran 
inderawi dan kesadaran akali dapat membangun konsep metode ilmiah (logico, empirico, dan 
verificatio) serta kesadaran ruhani inilah yang membangun konsep iman dan taqwa murid. 
Oleh sebab itu, guru sebaiknya dalam lembar kegiatan siswa (LKS) atau dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) mencantumkan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotorik, serta dalam ranah iman dan taqwa.  
 
Tujuan pembelajaran sebaiknya tersusun dari kata-kata yang operasional, teramati, dan 
terukur. Tujuan pembelajaran sebaiknya juga terdiri atas akronim A, B, C, dan D, yaitu: A 
(audience) peserta didik / murid / siswa / mahasiswa yang diharapkan dapat mencapai tujuan 
yang diharapkan; B (behavior) tingkah laku murid yang teramati dan terukur, tingkah laku 
murid yang dapat diamati dan diukur dengan tes atau non tes; C (condition) kondisi 
pembelajaran yang kondusif untuk aktivitas murid dalam belajar; dan D (degree) tingkat 
keberhasilan murid. Dengan demikian, guru harus pandai dan kreatif dalam menyusun 
kalimat sebagai tujuan pembelajaran. Karena apa ? Karena tujuan pembelajaran dapat 
dipandang sebagai panglima dalam pembelajaran. Bagi guru sebagai rambu-rambu kegiatan 
mengajar dan bagi murid sebagai rambu-rambu kegiatan belajar. Guru dan murid harus 
bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
 
Sebagai contoh. 
(a) Tujuan dalam Ranah Kognitif 
Setelah melakukan percobaan menemukan murid diharapkan dapat menemukan hubungan 
antara volume kelereng (V) dengan diameter kelereng (D) dalam bentuk 
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menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
(b) Tujuan dalam Ranah Afektif 
Setelah melakukan percobaan menemukan murid diharapkan dapat teliti dalam mengukur 
volume kelereng dengan menggunakan gelas ukur dan diameter kelereng dengan 
menggunakan jangka sorong. 
(c) Tujuan dalam Ranah Psikomotor 
Setelah melakukan percobaan menemukan murid diharapkan dapat terampil dalam 
menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume kelereng dan menggunakan jangka sorong 
untuk mengukur diameter kelereng. 
(d) Tujuan dalam Ranah Iman dan Taqwa 
Setelah melakukan percobaan menemukan murid diharapkan dapat mengagumi ciptaan Alloh 
SWT yang semuanya berukuran dan dapat mentaati aturan Alloh SWT karena alam sebagai 
benda mati saja dapat mentaati aturan Alloh SWT dengan tertib dan teratur. 



 
Tujuan-tujuan tersebut dapat dievaluasi dengan menggunakan tes atau non tes sebagai 
berikut. 
(a) Tujuan dalam Ranah Kognitif 
Tujuan dalam ranah kognitif dapat dievaluasi dengan tes, misalnya: 
Jika diketahui diameter kelereng = 2 cm, berapa m3 harga volume kelereng ? 
(b) Tujuan dalam ranah afektif dapat dievaluasi dengan non tes, maksudnya dievaluasi 
dengan pengamatan langsung pada saat murid melakukan percobaan. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar observasi kegiatan siswa (LOKS). Kriteria penilaian (evaluasi) dan 
skor sangat diperlukan dalam pembuatan LOKS. Contoh di atas mengharuskan adanya 
kriteria ketelitian dalam percobaan dan skor masing-masing kriteria. Oleh sebab itu, 
diberikan contoh kriteria ketelitian dan skornya seperti tabel berikut. 
 
No Aspek yang dinilai Skor Kriteria penilaian 

1 Ketelitian dalam 
menggunakan gelas ukur 

5 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya serta harga data yang dimasukkan ke dalam tabel data sesuai dengan hasil 
pengukuran dan penulisannya sesuai dengan aturan penulisan angka penting 

4 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya serta harga data yang dimasukkan ke dalam tabel data sesuai dengan hasil 
pengukuran. 

3 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya, tetapi harga yang dimasukkan ke dalam tabel data salah. 

2 Jika murid membuat tabel data tidak sesuai dengan apa yang diukur dan tidak 
dilengkapi dengan satuannya, serta harga yang dimasukkan ke dalam tabel data 
salah. 

1 Jika murid menyontek teman lainnya dan murid tidak melakukan pengukuran 
volume kelereng dengan gelas ukur. 

 
 
No Aspek yang dinilai Skor Kriteria penilaian 

2 Ketelitian dalam 
menggunakan jangka 

sorong 

5 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya serta harga data yang dimasukkan ke dalam tabel data sesuai dengan hasil 
pengukuran dan penulisannya sesuai dengan aturan penulisan angka penting 

4 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya serta harga data yang dimasukkan ke dalam tabel data sesuai dengan hasil 
pengukuran. 

3 Jika murid membuat tabel data sesuai dengan apa yang diukur dan lengkap dengan 
satuannya, tetapi harga yang dimasukkan ke dalam tabel data salah. 

2 Jika murid membuat tabel data tidak sesuai dengan apa yang diukur dan tidak 
dilengkapi dengan satuannya, serta harga yang dimasukkan ke dalam tabel data 
salah. 

1 Jika murid menyontek teman lainnya dan murid tidak melakukan pengukuran 
diameter kelereng denganjangka sorong. 

 
(c) Tujuan dalam ranah psikomotor dapat dievaluasi dengan non tes, maksudnya dievaluasi 
dengan pengamatan langsung pada saat murid melakukan percobaan. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar observasi kegiatan siswa (LOKS). Kriteria penilaian (evaluasi) dan 
skor sangat diperlukan dalam pembuatan LOKS. Contoh di atas mengharuskan adanya 
kriteria keterampilan dalam percobaan dan skor masing-masing kriteria. Oleh sebab itu, 
diberikan contoh kriteria keterampilan dan skornya seperti tabel berikut. 
 
No Aspek yang dinilai Skor Kriteria penilaian 

1 Keterampilan 
menggunakan gelas ukur 

5 Jika murid menyiapkan gelas ukur di tempat yang strategis, aman, dan kenaikan air 
dalam gelas ukur dapat dilihat oleh murid dengan benar, mengisi air dalam gelas 
ukur secukupnya. Dalam pelaksanaan pengukuran, murid memasukkan kelereng 
dengan hati-hati, mengamati skala pada gelas ukur tegak lurus, dan membaca skala 
pada gelas ukur sesuai dengan permukaan airnya. Hasil pengukuran sesuai dengan 
hasil pengamatan murid. 

  4 Jika murid menyiapkan gelas ukur di tempat yang strategis, aman, dan kenaikan air 
dalam gelas ukur dapat dilihat oleh murid dengan benar. Dalam pelaksanaan 
pengukuran, murid memasukkan kelereng dengan hati-hati, mengamati skala pada 
gelas ukur tegak lurus, dan membaca skala pada gelas ukur sesuai dengan permukaan 



airnya. Hasil pengukuran sesuai dengan hasil pengamatan murid. 
  3 Jika murid menyiapkan gelas ukur di tempat yang strategis, aman, dan kenaikan air 

dalam gelas ukur dapat dilihat oleh murid dengan benar. Dalam pelaksanaan 
pengukuran, murid memasukkan kelereng dengan hati-hati, mengamati skala pada 
gelas ukur tidak tegak lurus, dan membaca skala pada gelas ukur sesuai dengan 
permukaan airnya. Hasil pengukuran sesuai dengan hasil pengamatan murid. 

  2 Jika murid menyiapkan gelas ukur yang kenaikan air dalam gelas ukur dapat dilihat 
oleh murid dengan benar. Dalam pelaksanaan pengukuran, murid memasukkan 
kelereng dengan hati-hati, mengamati skala pada gelas ukur tidak tegak lurus, dan 
membaca skala pada gelas ukur tidak sesuai dengan permukaan airnya. Hasil 
pengukuran tidak sesuai dengan hasil pengamatan murid. 

  1 Jika murid menyiapkan gelas ukur yang kenaikan air dalam gelas ukur dapat dilihat 
oleh murid dengan benar. Dalam pelaksanaan pengukuran, murid mengamati skala 
pada gelas ukur tidak tegak lurus, dan membaca skala pada gelas ukur tidak sesuai 
dengan permukaan airnya. Hasil pengukuran tidak sesuai dengan hasil pengamatan 
murid. 

 
Kriteria keterampilan menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter kelereng dan 
skornya hampir sama dengan kriteria dan skor keterampilan murid dalam menggunakan gelas 
ukur. Oleh karena itu, kriteria dan skornya tidak saya tuliskan dalam makalah ini. 
 
Penyusunan kriteria dan skor penilaian dapat ditentukan, jika Bapak / Ibu guru memang telah 
melakukan sendiri pengukurannya; sehingga langkah-langkah yang dinilai sudah Bapak / Ibu 
ketahui dengan benar dan seksama. Oleh karena itu, sebelum Bapak / Ibu melakukan 
percobaan menemukan, Bapak / Ibu diharuskan mencoba sampai tuntas langkah-langkah 
percobaan dan kriteria yang Bapak / Ibu susun.  
 
Bapak / Ibu guru dalam menyiapkan percobaan menemukan memang berat dan perlu waktu 
yang banyak; misalnya: menyiapkan alat dan bahan percobaan, menyusun LKS, LOKS, 
kriteria penilaian dan skornya, serta mencoba percobaan terlebih dulu sampai tuntas (dalam 
arti Bapak / Ibu guru telah merumuskan masalah dan hipotesisnya, mengamati dan mengukur 
data yang diperlukan, membuat tabel data, memasukkan data ke dalam tabel data, 
menganalisis data, membuat grafik, membahas temuan yang Bapak / Ibu temukan dalam 
percobaan, upaya untuk menarik kesimpulan, upaya untuk menerapkan kesimpulan dalam 
kehidupan sehari-hari, serta menulis laporan praktikum dengan baik dan benar). Dengan 
demikian, pekerjaan Bapak / Ibu guru sangat berat, tetapi murid belajar dengan percobaan 
menemukan sangat senang dan mereka aktif dalam belajarnya. Pengalaman saya pada saat 
mengampu praktikum menemukan pada mata kuliah Kajian Fisika Sekolah, waktu dua jam (2 
x 60 menit) itu sangat pendek, namun aktivitas mahasiswa sangat menyenangkan, antusias, 
minat dan motivasi belajarnya meningkat, serta hasil belajarnya juga dapat ditingkatkan. 
 
Dalam prosedur dan proses evaluasi kegiatan praktikum di laboratorium, sebaiknya Bapak / 
Ibu guru ingat baik-baik definisi evaluasi berikut. Evaluasi didefinisikan sebagai proses 
pengukuran ditambah dengan proses penetapan nilai atau evaluasi merupakan proses non 
pengukuran ditambah dengan proses penetapan nilai. Jika definisi ini dilukiskan dapat 
diperoleh bagan berikut. 

Evaluation = assessment + value judgment atau 
Evaluation = non assessment + value judgment. 

 
(d) Tujuan dalam Ranah Iman dan Taqwa 
 
Ranah iman dan taqwa dapat dievaluasi dengan tes atau pertanyaan. Namun tes atau 
pertanyaan ini dapat tumpang tindih dengan tes atau pertanyaan pada ranah kognitif. Saya 
sarankan kepada Bapak / Ibu guru untuk melaksanakan diskusi kelas sebagai wahana 
pengembangan dan penilaian ranah iman dan taqwa. Pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dari 



Bapak / Ibu guru dapat mengarahkan dan mengembangkan aspek ranah iman dan taqwa 
murid. Oleh karena itu, diskusi kelas merupakan kewajiban guru dan murid setelah percobaan 
menemukan selesai; disamping diskusi kelas dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari 
percobaan yang telah dilaksanakan dan penerapan dari hasil percobaan. 
 
b. Evaluasi Program Kegiatan Laboratorium MIPA 
 
Program kegiatan laboratorium MIPA berkaitan erat dengan jenis dan isi program. 
Keberhasilan program kegiatan laboratorium MIPA sangat bergantung pada keberhasilan 
penanggung jawab program, praktikan, laboran, dan teknisi laboratorium MIPA. Oleh karena 
itu, kejrja sama yang baik antara empat komponen ini sangat menentukan keberhasilan suatu 
program. 
 
Kedisiplinan, keseriusan, dan kerjasama yang baik antara empat komponen pelaku program 
sangat diperlukan. Oleh sebab itu, situasi dan kondisi yang kondusif dalam laboratorium 
MIPA di sekolah harus dijaga dan dilestarikan. 
 
C. PENUTUP 
 
Persiapan praktikum menemukan di laboratorium MIPA pasti dirasakan sangat berat bagi 
guru. Pelaksaannya juga dirasakan berat bagi guru, karena guru harus menilai ranah afektif 
dan psikomotor murid serta ranah iman dan taqwa. Setelah selesai praktikum guru bersma-
sama dengan laboran dan teknisi harus mengemasi dan membersihkan perangkat percobaan 
dan mengembalikan ke tempat penyimpanan alat dan bahan percobaan. Namun kerja berat 
guru inilah sebagai tolok ukur profesionalitas seorang guru. Sehingga benar apa yang 
diutarakan presiden Republik Indonesia, Pak SBY, “ ubahlah metode mengajar guru menjadi 
metode mengajar yang dapat mengaktifkan murid untuk menemukan atau untuk melakukan 
penelitian”. 
 
Akhirnya, dengan kerendahan hati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kaprodi IPA FMIPA UNY dan jajarannya yang telah memberi kesempatan dan 

kelonggaran kepada saya, 
2. Bapak / Ibu guru peserta diklat yang telah sudi mendengarkan dan memahami paparan 

saya, 
3. Panitia penyelenggara yang telah susah payah menyiapkan dan melaksanakan diklat ini 

dengan sebaik-baiknya, 
4. Istri tercinta dan kedua anakku tersayang yang telah memberi kesempatan pada saya 

untuk tetap berkarya, 
5. Semua fihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya. 
Semoga amal kebaikan kita selalu diterima oleh Alloh SWT dan segala kekhilafan kita selalu 
diampuni-Nya. Allohumma aaamiin. 
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