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ABSTRAK 

Warsiti, Q 100 120 063, Pengelolaan Laboratorium Kimia di SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 

2013, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perencanaan, pengadaan, 

penggunaan dan pemeliharaan alat dan bahan praktikum kimia di laboratorium kimia di 

SMAN Negeri 1 Boyolali tahun 2013. 

 Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yaitu untuk 

mengungkapkan fenomena dan memahami gejala yang ada serta menjelaskan 

sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Teknik analisis dengan observasi, 

wawancara penelaan dokumen. Informasi diambil dari sebelas orang yang terdiri 

dari kepala sekolah, guru kimia, kepala laboratorium, laboran, siswa, wakil kepala 

kurikulum, wakil kepala sarana prasarana, dan staf tata usaha.  

 Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan laboratorium 

kimia dibantu tenaga laboratorium yang disebut laboran. Dengan adanya laboran 

kimia maka akan memotivasi guru mata pelajaran kimia untuk melaksanakan 

praktikum, dan penelitian ilmiah di laboratorium, sehingga meningkatkan 

prestasi belajar kimia.  

 Pemeliharaan alat praktikum dan fasilitas lain diserahkan kepala 

laboratorium, semua guru mata pelajaran kimia, dan laboran. Jika ada alat yang 

tidak bisa diperbaiki diserahkan ke wakil kepala bidang sarana dan prasarana 

untuk diperbaiki oleh pihak ketiga. 

 Simpulan dalam penelitian ini pengadaan alat dan bahan praktikum 

dilaksanakan oleh tim pengadaan barang yang terdiri wakil kepala bidang sarana 

dan prasarana, kurikulum dan kesiswaan. Pemeriksaan barang oleh tim 

pemeriksaan yang terdiri dari kepala tata usaha, bendahara komite dan staf tata 

usaha. 

 

Kata kunci: pengelolaan, perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, laboratorium 

kimia 
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ABSTRACT 

 

Warsiti, Q 100 120 063, Management of Chemistry Laboratory in SMA 1 Boyolali 

In 2013, Thesis of the Post-graduate Program of Muhammadiyah University of 

Surakarta. 

The purpose of the study is to describe the design, supply, use and 

maintenance of equipment and materials in the chemistry laboratory in SMA 

Negeri 1 Boyolali in 2013. 

The method uses qualitative method to reveal the phenomenon and to 

understand the symptoms of the existing as well as the unknown thing. The  

analysis is done by observation, interviews, and documents analysis. The data are 

taken from eleven informants such as: headmaster, chemistry teachers, head of 

chemistry laboratory, students, vice of headmaster, and administration staffs. 

The results of this study reveals that the chemistry laboratory 

management is done by the laboratory staff who is called ‘laboran’. The ‘laboran’ 

assists and helps the chemistry teachers in holding the practices, experiments, 

and researches. This helps in increasing the achievement in the subject of 

chemistry. 

The maintenance of the laboratory equipment and other facilities is done 

by the head of laboratory, all chemistry teachers, and the ‘laboran’. If there are 

unused equipments, the vice headmaster will take over them and ask the other 

department (the third party) to fix them. 

It is concluded in the research that the providing of the laboratory 

equipment and materials is held by the team of beeding consisting of vice 

headmaster of school facility, curriculum, and student matters. The checking up 

is done by the team consisting of the administration head,  commettee treasurer, 

and some administration staffs.  

 

Keywords: management, planning, use, maintenance, chemistry laboratory 
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Pendahuluan 

 SMA Negeri 1 Boyolali beralamat di Jl. Kates 8 Boyolali adalah sekolah 

yang pernah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan 

akselerasi. Jumlah seluruhnya ada 29 kelas, kelas X ada 10 yaitu kelas reguler 

ada 7 kelas jurusan IPA diskenal dengan  MIA (Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam), 2 kelas IIS (Ilmu-ilmu Sosial) dan 1 kelas akselerasi grade 

1.Sedangkan kelas XI jumlahnya ada 10 kelas, yaitu ada 7 kelas jurusan IPA 

dan 2 kelas jurusan IPS dan 1 kelas akselerasi grade 2. Kelas XII ada 9 kelas 

reguler belum ada kelas akselerasi, yang terdiri dari 7 kelas IPA dan 2 kelas 

IPS.Tahun pelajaran 2013/2014 SMA Negeri 1 Boyolali menerapkan kurikulum 

tahun 2013. 

Sebagian besar tahunnya alumni dari sekolah ini banyak yang berhasil 

menduduki jabatan di instansi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan 

kalangan swasta.Terbukti setiap tahun ada temu reuni alumni sekolah.Sekolah 

ini memiliki laboratorium IPA sudah terpisah yaitu laboratorium fisika, biologi, 

dan kimia.Disamping itu juga memunyai laboratorium bahasa, komputer, 

multimedia, aula, mushola, lapangan tenis dan perpustakaan. 

Nilai ujian nasionalnya untuk jurusan IPA setiap tahunnya tinggi, hal ini 

mungkin pembelajaran mata pelajaran yang diujikan dikelas dan ditunjang 

adanya praktikum di labotarorium IPA.Khususnya mata pelajaran kimia dapat 

nilai yang tinggi, hal ini ditunjang adanya pengelolaan laboratorium kimia di 

SMA Negeri 1 Boyolali. 

Adanya laboratorium kimia merupakan sarana fisik sebagai tempat 

melakukan kegiatan di laboratorium misalnya praktikum dan penelitian ilmiah 

lainnya. Menurut Sitorus, et al. (2012: 4) infrastruktur adalah segala sarana 

dan prasarana yang dimiliki oleh suatu laboratorium dalam melaksanakan 

kegiatan operasionalnya baik kuantitas maupun kualitasnya. Di laboratorium 

yang digunakan untuk pratikum khususnya penyiapan alat dan bahan 

praktikum, lainnya termasuk sarana penunjang atau barang inventaris. 

 



2 

 

Laboratorium kimia adalah tempat yang berupa ruangan untuk praktikum 

yang menggunakan sarana yang ada di laboratorium.Seperti dijelaskan oleh 

Sitorus, et al. (2012: 1) laboratorium adalah tempat melakukan berbagai 

aktivitas atau kegiatan praktikum maupun penelitian.Dalam kegiatan tersebut 

harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan kerja serta aspek tata 

kelolanya manajemen.Keselamatan kerja dan pengelolaan laboratorium 

hendaknya dipandang satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan kegiatan di 

laboratorium. Selain itu  

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan ruang laboratorium 

sebagai ruang pembelajaran, karena sebagai media pembelajaran yang 

mempunyai infrastruktur memadai. Mata pelajaran kimia bisa disampaikan 

dengan teori maupun praktek, dengan pendekatan ketrampilan proses 

peserta didik dituntut untuk terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran 

sehingga peserta didik lebih aktif. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Irawati 

(2012) menjelaskan bahwa pengelolaan laboratorium IPA di SMA Negeri 1 

Gemolong ditemukan bahwa penggunaan laboratorium IPA belum maksimal 

dimana dalam pelaksanaannya belum ada petugas khusus yang menangani 

laboratorium masih dirangkap oleh guru mata pelajaran fisika.  

Pengelolaan laboratorium di jelaskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 

2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah dinyatakan 

bahwa: 

Standar tenaga laboratorium sekolah mencakup kepala laboratorium 

sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah, dan laboran 

sekolah/madrasah. Salah satu tenaga laboratorium sekolah adalah kepala 

laboratorium menurut Permendiknas harus memiliki kulifikasi kepala 

laboratotium sekolah/madrasah, untuk jalur guru adalah 1) 

berpendidikan minimal S1; 2) berpengalaman minimal tiga tahun sebagai 

pengelola laboratorium ;3) memiliki sertifikat kepala laboratorium 

sekolah/madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 
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Dari uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengelolaan Laboratorium Kimia di SMA Negeri 1 

Boyolali”.Peneliti berasumsi bahwa pengelolaan laboratorium kimia dapat 

meningkatkan prestasi belajar kimia pada siswa jurusan IPA di SMA Negeri 1 

Boyolali. 

Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada empat (4). 

• Mendekripsikan perencanaan alat dan bahan kimia di laboratorium kimia 

di SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 2013. 

• Mendekripsikan pengadaan alat dan bahan kimia di laboratorium kimia di 

SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 2013. 

• Mendeskripsikan penggunaan alat dan bahan kimia di laboratorium kimia 

di SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 2013. 

• Mendeskripsikan pemeliharaan alat dan bahan kimialaboratorium kimia 

di SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 2013. 

 

Kajian Teori 

Laboratorium adalah tempat untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

praktikum. Menurut Sitorus, et al. (2012: 1) dijelaskan laboratorium adalah 

tempat melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan praktikum dan penelitian. 

Kegiatan praktikum bisa berjalan lancar dibutuhkan tenaga laboratorium yang 

baik, seperti dijelaskan oleh Junaedi, et al. (2012: 3):, 

Kepala laboratorium adalah seorang staf edukatif atau fungsional yang 

ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium 

serta membawahi anggota laboratorium, pembimbing praktikum, staf 

administrasi, laboran, dan asisten praktikum serta bertanggung jawab 

terhadap semua kegiatan di laboratorium. 
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Laboratorium digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang tidak 

hanya disampaikan di kelas saja. Hal ini oleh Junaedi, et al. (2012: 18-23) 

menjelaskan kegunaan laboratorium adalah: 

1) peningkatan dan pengembangan serta inovasi peralatan pembelajaran 

untuk semua mata pelajaran; 2) pengembangan prasarana ruang 

laboratorium dll, pendidikan dan atau pembelajaran; 3) peningkatan dan 

pengembangan laboratorium komputer, IPA, bahasa, dan laboratorium 

lainnya.  

 

Ada empat alasan pentingnya praktikum IPA antara lain: 1) 

membangkitkan motivasi belajar sains; 2) mengembankan  ketrampilan dasar 

melakukan eksperimen; 3) menjadi wahana belajar ilmiah; 4) menunjang 

materi pelajaran. Menurut Junaedi, et al. (2012: 25-26) menjelaskan rencana 

dan pelaksanaan program kerja laboratorium IPA; 

1)Judul kegiatan; 2) halaman pengesahan; 3) rencana kegiatan; 4) 

pelaksanaan kegiatan; 5) hasil; 6) masalah; 7) pemecahan masalah dan 8) 

tindak lanjut. Dokumentasi kegiatan laboratorium berupa jadwal 

praktikum, buku petujuk, dan laporan laporan praktikum. 

 

Penelitian Terdahulu 

 Sebuah penelitian mempunyai orisinalitas perlu adanya tinjauan 

pustaka.Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang 

penelitian dan analisis sebelumnya yang telah dilakukan. Tinjauan terhadap 

hasil penelitian dan analisis sebelumnya ini akan di paparkan yang berkaitan 

dengan pengelolaan laboratorium kimia, sebagai berikut:  

• Penelitian Chee, et al. (2011): simpulannya dalam penelitian ini 

metodenya secara kuantitatif, dengan model tradisional pendidikan kimia 

di sekolah menanamkan pengetahuan kimia untuk siswa melalui instruksi. 

Pemahaman kimia semua siswa dievaluasi pada materi 

pemisahancampuran (destilasi). Dua kriteria evaluasi demontrasi destilasi 

pemisahan campuran danpemahaman kimia secara konseptual. 
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 Kami menemukan bahwa hailnya signifikan mengungguli murid 

kontrol ketika dinilai dari sejauh mana pemisahan diperoleh (T75 = 2.56, p 

= 0,026) dan ketika dinilai sehubungan dengan pemahaman konseptual 

kimia diperoleh (T75 = 3.41, p = 002). Hasilnya adalah 

signifikan.Pembelajaran inkuiri dapat berhasil diberlakukan dalam 

kurikulum pembelajaran berbasis permainan kimia, dan mereka 

menekankan efektivitas pembelajaran berbasis permainan dalam kimia.  

 

• Penelitian Asiabaka, et al. (2008): simpulan dalam penelitian ini 

pengelolaan fasilitas sekolah membutuhkan penyediaan, pemanfaatan 

maksimum dan pemeliharaan fasilitas yang tepat. Metode yang 

digunakan deskriptif kualitatif. 

 

• Penelitian Ngu, et al. (2009): simpulan dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa metodenya kualitatif tentang penelitian “beban kognitif berbasis 

komputer”. Teori beban kognitif adalah alat yang menjanjikan untuk 

memprediksi beban mental yang terkait dengan belajar dari tiga format 

alternatif pembelajaran berbasis komputer.Mencari solusi langkah 

mungkin timbul beban kognitif yang mengganggu belajar dalam format 

solusi interaktif itu lebih bermanfaat dan terlibat dalam interaksi dengan 

pembejaran  

 

• Penelitian Chee, et al. (2010): simpulan dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa metodenya kualitatif, penelitian tentang evaluasi hasil belajar 

yang terkait dengan pembelajaran berbasis permainan yang penuh 

dengan konflik dan kebingungan. Banyak pengembang permainan serius 

menggunakan penguasaan konten sebagai tolok ukur kemajuan peserta 

didik dan prestasi.  
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• Penelitian Emenike, et al. (2011): simpulan bahwa metodenya secara 

kualitatif, Percobaan dalam kursus diklasifikasikan sebagai  klasik, 

penemuan (instrumental) atas dasar struktur dan tujuan mereka.untuk 

menyelidiki persepsi belajar siswa melalui tiga kelompok percobaan, 

enam siswa diwawancarai tiga kali selama satu semester, baik secara 

individu maupun berpasangan.  

Pengetahuan awal siswa dan melalui percobaan dipengaruhi 

apakah dalam belajar siswa dapat menambah penilaian dalam aspek 

kognitif, psikomotor, dan afektif. 

 

• Leung, et al. (2003): simpulan dalam penelitiannya peningkatan fasislitas 

kelas dari sekolah Dasar dan dampaknya pada perilaku belajar dari murid, 

hasilnya fasilitas kelas signifikan terhadap perilaku belajar peserta didik, 

metodenya deskriptif kuantitatif. Ada lima komponen ruang kelas yang 

baik dengan manajemen fasilitas kelas yang terdiri dari alat dan media 

pembelajaran, cahaya dan ventilasi,atmosfer yang nyaman, dekorasi dan 

komunikasi. Sedangkan perilaku belajar ada enam komponen yaitu 

koordinasi, kinerja akademis, untuk pusat perhatian, pilihan kelas, sikap 

disiplin dan patuh tata tertib. 

 

• Phillips, et al. (2011) simpulan dalam penelitiannya metodenya secara 

kualitatif, penelitian ini menggambarkan “peningkatan kinerja 

pembelajaran interaktif model lokakarya sebagai suplemen untuk 

instruksi kimia organik”. 

 

• Penelitian Rani Hartati (2012): simpulan dari penelitian ini metodenya 

secara kualitatif, hasil penelitian ini adalah kegiatan merencanakan dan 
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mengadakan kebutuhan alat dan bahan di laboratorium kimia oleh guru 

kimia dibantu petugas laboran. Perencanaan dimulai sebelum tahun 

ajaran baru dengan tujuan mempersiapkan dan mengevaluasi 

pelaksanaan pembelajaran sebelumnya.  

 

• Penelitian Puji Irawati (2012): simpulan dalam penelitian ini menjelaskan 

dalam pengelolaan laboratorium IPA di SMAN 1 Gemolong, belum 

dikelola secara maksimal. Hasil penelitian ini laboran diserahkan guru 

fisika. Dalam pembelajarannya dilakukan dikelas secara demontrasi 

karena belum ada pemisahan laboratorium untuk masing-masing maata 

pelajaran IPA. Ada dua usulan pengadaan peralatan oleh panitia komite, 

pengadaan peralatan oleh guru yang menangani laboratorium. 

Sedangkan pemeliharaan adalah tanggung jawab guru Ilmu pengetahuan 

Alam (IPA).  

Metode Penelitian  

Jenis Penelitian dan Desain penelitian 

• Jenis Penelitian 

  Pendekatan Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan 

mendeskripsikan peristiwa dalam bentuk kata-kata yang bermakna. 

Hal ini oleh Moleong (2012: 6) penelitian kualitatif adalah 

Penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, 

secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. 
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  Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik simpulan 

yang berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Sedangkan 

menurut Sutama (2012: 38) penelitian kualitatif tidak perlu 

menggunakan prosedur analisis statistik maupun dengan cara 

kuatitatif lainnya.  

• Desain Penelitian 

 Desain penelitian dalam penelitian ini adalah etnografi.Menurut 

Spradley (1997: 3-12) dijelaskan etnografi adalah suatu bangunan 

pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi berbagai 

macam deskripsi kebudayaaan.Desain penelitian ini adalah Etnografi, 

Etnografi adalah merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu 

kebudayaan. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

  Tempat Penelitian 

Penelitian Pengelolaan Laboratorium Kimia ini di laksanakan di SMAN 1 

Boyolali, Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Kates 8 Boyolali.. 

  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan Juli 2013 sampai Desember 

2013. Dengan dua bulan penyusunan proposal, dua bulan penelitian 

dan dua bulan penyusunan laporan. 

Profil Tempat Penelitian, Visi dan Misi SMA Negeri 1 Boyolali 

(terlampir). 

Data, Sumber Data dan Nara Sumber  

• Data: 

Data diperoleh responden dari kepala sekolah, guru kimia, siswa, 

laboran, dan wakil kepala bidang kurikulum, sarana dan prasarana dan 

karyawan di SMA Negeri 1 Boyolali. 
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 Sumber data  

 Sumber data diperoleh berupa peristiwa, dokumen, arsip, alat dan 

bahan di laboratorium, dan orang yang menggunakan 

laboratorium.Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa, tingkah 

laku, dokumen, arsip, alat dan bahan di laboratorium kimia.Hal ini 

dijelaskan Lofland (Moleong, 2012: 157), menjelaskan sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua macam sumber data, 

yaitu data primer dan data sekunder.. 

 Data Primer  

Dalam penelitian ini data Primer dapat diperoleh dari sumber-

sumber. 

   Informan  

 Informan adalah orang yang memberikan informasi dalam 

penelitian ini.Kepala sekolah merupakan kunci awal mula yang 

memberi keberadaan laboratorium kimia dalam penelitian 

ini.Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, komite sekolah, 

guru kimia, karyawan, siswa, laboran, dan wakil kepala bidang 

kurikulum, waka bidang sarana dan prasarana di SMAN 1 

Boyolali.Menurut Leung, et al. (2005: 5) kuesioner meliputi tiga 

bagian utama;(1) informasi latar belakang siswa dan sekolah; (2) 

tingkat kepuasan dengan kinerja manajemen fasilitas di kelas, 

dan (3) perilaku belajar siswa di kelas. 

                  Peristiwa  

Peristiwa adalah kejadian yang menjadi sumber perolehan 

data adalah peristiwa saat dilakukan wawancara dengan peneliti 

terhadap para informan tersebut diatas saat peneliti mengamati 
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aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Boyolali.Sumber data 

utama dicatat melalui catatan tertulis, perekam video, foto dan 

film.Moleong (2012: 158) peneliti melakukan wawancara secara 

sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan. 

 

Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang 

diperoleh dari dokumen di sekolah.Menurut Sutama (2012: 197) data 

sekunder sebagai kenyataan yang murni belum diberi penafsiran, 

belum dirubah, dimanipulasi namun masih dalam sistematika 

statistika tertentu. 

 

Nara Sumber 

Nara sumber yang paling berperan adalah kepala 

laboratorium,laboran dan guru kimia. Sedangkan kepala sekolah 

merupakan nara sumber kunci dimana awal penelitian dimulai. Informan 

adalah orang yang dimintai keterangan berhubungan dengan penelitian 

berlangsung Informan dalam penelitian ini adalah wakil kepala bidang 

kurikulum, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, siswa, dan 

karyawan di SMA Negeri 1 Boyolali. 

 

Kehadiran Peneliti 

 Peneliti dalam penelitian ini peneliti adalah etnografi, dimana seorang 

atau sekelompok orang yang mencoba melakukan penelitian dengan 

rancangan etnografi pendidikan.Disini peneliti berperan sebagai 

instrumen sekaligus sebagai siswa karena ikut berperan serta dalam 

interaksi sosial yang menceritakan dan pengamatan dalam penelitian. Hal 

ini dijelaskan (Moleong, 2012: 168) kehadiran peneliti dalam penelitian 
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kualitatif cukup rumit, penelIti sebagai perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya melaporkan 

hasil penelitiannya  

Teknik Pengumpulan Data 

 Pada teknik pengumpulan data peneitian kualitatif dibagi tiga cara.  

Observasi Partisipan 

 Dalam teknik observasi ini peneliti terlibat kegiatan di 

laboratorium.Peneliti melakukan pengamatan terhadap alat dan bahan 

dari pengelolaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan di 

laboratorium kimia.Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut 

melakukan menjadi sumber data ikut merasakan suka dukanya, agar 

data yang diperoleh lebih lengkap tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2012: 310). 

Wawancara (interview). 

 Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan atau keyakinan pribadi. Patton (Moleong, 2013: 187), 

dijelaskan  tiga jenis wawancara yaitu wawancara pembicaraan 

informal, wawancara dengan petunjuk umum wawancara dan 

wawancara baku terbuka.  

Dokumentasi 

 Dokumen dalam penelitian ini adalah buku, lembar kerja siswa, 

RPP, silabus, foto-foto, dan arsip-arsip.Dengan adanya dokumen 

digunakan sebagai bukti adanya kegiatan yang sudah 

dilaksanakan.Dokumen juga digunakan sebagai dasar untuk 

melaksanakan kegiatan agar sesuai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

   Teknik pengambilan data secara triangulasi dengan menyimpulkan 

beberapa informasi dari nara sumber maupun informan yang berbeda 
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yang menhasilkan suatu keputusan yang benar. Menurut Arikunto 

(2002: 16) menjelaskan bahwa penggunaan triangulasi menyilangkan 

informasi dari sumber data sehingga pada akhirnya hanya ada data yang 

absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian 

 

Teknik Analisis Data  

   Teknik analisis data dengan lintas situs adalah metode yang 

disusun dari sederhana sampai kompleks, dari deskriptif sampai 

penekanan. Analisis data dibagi tiga yaitu  konsep dasar, menemukan 

tema dan merumuskan hipotesis, dan bekerja dengan hipotesis kerja 

(Moleong, 2012: 280).. Selain itu Milles (2009: 16-20) reduksi data 

adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-

catan tertulis di lapangan, berlangsung terus menerus selama penelitian 

kualitatif berlangsung.. 

  

Keabsahan Data 

   Keabsahan data dalam penelitian dianggap valid jika sesuai apa 

yang dialami di lapangan. MenurutSugiyono (2012: 27) dijelaskan uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Credibility (validitas 

internal), transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) 

dan confirmability (obyektifitas).  

. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Perencanaan Alat dan Bahan 

  Perencanaan alat dan bahan sangat diperlukan untuk 

mempersiapkan pelaksanaan praktikum di laboratorium. Hal ini dijelaskan 

Asiabaka (2008: 1) jenis fasilitas sekolah merupakan bagian integral dari 
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manajemen sekolah untuk merencanakan kebutuhan fasilitas sekolah 

yang memberikan makna terhadap proses belajar mengajar.  

  Dari paparan data dijelaskan bahwa dalam perencanaan anggaran 

belanja sekolah khususnya di laboratorium kimia, sebelum tahun 

pelajaran baru. Perencanaan alat dan bahan dimulai dari Laboran 

menyusun dan memberikan formulir ke setiap guru kimia di SMAN 1 

Boyolali, yang berisi pemesanan barang yang dibutuhkan lengkap dengan 

nama barang, jumlah, jenis, dan perkiraan harganya.Kemudian 

dikoordinasikan dengan kepala laboratorium kimia, kemudian diserahkan 

ke waka sarana dan prasarana. 

• Pengadaan Alat dan Bahan 

  Pengadaan alat dan bahan dan fasilitas sekolah yang lain oleh tim 

pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari tiga personil yaitu waka 

sarana dan prasarana, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Kemudian 

tim pemeriksaan alat dan bahan termasuk barang sekolah oleh kepala 

tata usaha, bendahara dan stafnya tiga personil.  Panitia ini menjalankan 

tugasnya masing-masing sesuai jabatannya agar tercipta transparansi 

dana yang tersedia di SMAN 1 Boyolali. 

Tabel Daftar Panitia Pengadaan dan Penerimaan dan Pemeriksa Barang dan 

Jasa di SMAN 1 Boyolali tahun 2013. 

NO. Tim Pengadaan  Tim Penerima dan 

pemeriksa 

Jabatan 

1 Drs. Yudo Nugroho 

NIP.19651114 199203 

1 004 

Basuki Widyastomo, 

S.Ip, M. Si 

NIP.19720828 200003 

1 004 

Ketua 

merangkap 

anggota 

2 Jumadi, S. Pd 

NIP.19740620 200701 

1 011 

SugengTri Utamadi, 

S.Sn 

NIP.19660622 200501 

1 006 

Sekretaris 

merangkap  

anggota 

3 Sukamti, M.Pd 

NIP.19630406 198803 

2 006 

Muh. Amin 

NIP.19650924 198903 

1 007 

Anggota 
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Penggunaan Alat dan Bahan  

  Penggunaan laboratorium yang utama untuk praktikum, penelitian 

ilmiah, kegiatan pembelajaran, pemecahan masalah dan pertemuan guru-

guru kimia melakukan musyawarah mata pelajaran kimia. Menurut Emha, 

et al. (2012: 36) menjelaskan laboratorium adalah suatu tempat untuk 

mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan 

dengan ilmu kimia, fisika, biologi atau bidang ilmu lain. Fungsi 

laboratorium adalah memfalisitasi dukungan proses pembelajaran agar 

sekolah dapat memenuhi misi dan visinya.  

  Penilaian praktikum digunakan untuk aspek psikomotorik. 

Pemeliharaan Alat dan Bahan 

  Pemeliharaan alat dan bahan kimia bertujuan agar setiap saat jika 

digunakan tidak berbahaya dalam kondisi tetap baik.Jenis pemeliharaan 

oleh Asiabaka (2008: 8-9) menjelaskan pemeliharaan preventif 

(pencegahan), rutin, perbaikan darurat, dan pemeliharaan prediktif. 

 

Penutup 

SIMPULAN 

Perencanaan Alat dan Bahan 

  Perencanaan alat dan bahan di laboratorium oleh laboran, 

kepala laboratorium, waka sarana dan prasarana, kepala sekolah, 

bendahara komite, dan timpengadaan dilakukan sebelum tahun 

pelajaran baru 

Pengadaan Alat dan Bahan 

  Pengadaan alat dan bahan dalam penelitian ini oleh tiga 

personildisebut tim pengadaan. 

  Pengecekan barang oleh tim penerima dan pemeriksa 

barang. Dengan adanya susunan panitia ini tujuannya agar tercipta 
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transparansi penggunaan dana yang tepat sesuai yang dianggarkan 

sekolah. 

Desain Tata Ruang 

   Pada kegiatan insidental seperti pelaksanaan ujian praktek 

kelas XII-IPA dan kelas akselerasi tata ruang laboratorium di desain 

sesuai kebutuhan, agar para guru yang mengampu bisa menilai 

pelaksanaan ujian nasoinal praktek berlangsung.  

Penggunaan Laboratorium Kimia 

 Penggunaan sarana laboratorium kimia ini diprioritaskan 

untuk praktikum kimia.Selain itu laboratorium dapat untuk 

penelitian karya ilmiah, presetansi power point dan tempat 

memecahkan masalah serta pertemuan musyawarah para guru 

kimia. 

Pemeliharaan dan Perawatan 

Pemeliharaan sarana dan prasarana termasuk alat praktikum di 

laboratorium adalah tanggung jawab guru kimia, laboran, kepala 

laboratorium kimia, wakil kepala bidang sarana dan prasarana. 

Jika terjadi alat praktikum dari kaca yang pecah pihak yang 

memecahkan mengganti dengan alat/barang yang sama, tetapi 

jika tidak bisa diperbaiki diserahkan ke pihak ketiga. 

Implikasi 

• Jika perencanaan pemesanan alat dan bahan dilaksanakan dengan 

tepat maka praktikum bisa dilaksanakan dengan tepat. 

• Penataan desain laboratorium dan fasilitas yang baik akan menambah 

semangat dan motivasi  dalam pembelajaran praktikum. 

• Penilaian praktikum digunakan untuk nilai rapot pada aspek 

psikomotorik. Nilai kognitif diperoleh pada pembelajaran di kelas 
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keduanya selalu berkaitan dengan praktikum. Sedangkan nilai afektif 

diperoleh dari sikap dan kehadiran siswa di kelas. 

• Jika guru kimia sering praktikum kimia dalam pembelajarannya akan 

bervariasi tidak hanya teori di kelas saja. 

 

Saran-saran 

� Pemerintah 

 Peneliti mengusulkan pemerintah agar dalam memberikan alat 

dan bahan pratikum di sekolah khususnya mata pelajaran kimia 

menunggu usulan dari sekolah, agar tidak sia-sia penggunaannya. 

� Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah sebaiknya memberi kewenangan langsung kepada 

kepala laboratorium jika ada fasilitas laboratorium yang rusak segera 

diperbaiki tidak usah menunggu ijin dari wakil kepala bidang sarana dan 

prasarana karena waktunya lama. 

� Wakil Kepala Sarana dan Prasarana 

- Penempatan kran air  dan sebaiknya ditempatkan dipinggir 

ruangan, karena mudah mengontrolnya jika sewaktu-waktu ada 

yang mampat 

- Setiap meja diberi stop kontak untuk presentasi pembelajaran 

kimia. 

- Melakukan pengawasan rutin untuk mengecek kelancaran 

pelaksanaan praktikum kimia. 

� Guru 

- Sebelum pratikum dimulai sebaiknya diadakan pre test untuk 

mengetahui prosedur kerja dalam pratikum yang akan 

dilaksanakan. 

- Penguasaan materi pembelajaran bagi guru sangat penting untuk 

terlaksananya praktikum yang efektif dan efisien. 
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� Laboran 

- Dalam mempersiapkan larutan terutama asam pekat sebaiknya 

dilakukan di almari asamagar tidak membahayakan pernafasan.  

- Menempatkan zat-zat kimia yang berbahaya pada tempat yang 

aman agar tidak mudah terkontaminasi dengan zat kimia yang 

lain. 

� Siswa 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di laboratorium wajib 

mentaati tata-tertib yang ada. 
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