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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

izin dan kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Panduan Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama (Pengembangan, 

Pengolahan dan Pemanfaatan). 
 

Panduan Pengembangan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA Sekolah Menengah Pertama 

dimaksudkan untuk mendukung pemberlakuan Kurikulum 2013 di semua SMP di Seluruh 

wilayah Indonesia. 
 

Panduan ini terdiri atas tujuh bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Pengelolaan Laboratorium, Bab 

III Fungsi, Operasi dan Pemanfaatan Laboratorium, Bab IV Perawatan dan Perbaikan Alat 

IPA, Bab V Evaluasi Pemanfaatan Laboratorium, Bab VI Tugas dan Fungsi Birokrasi dalam 

Penggunaan Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium, dan Bab VII Penutup. 
 

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki kekurangan dan kelemahannya, baik 

dalam isi maupun sistematikanya. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran 

untuk menyempurnakan panduan ini. Akhirnya, kami mengharapkan semoga panduan ini 

dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penyelenggara Laboratorium IPA SMP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua PP Nomor 19 Tahun 2005 mensyaratkan setiap sekolah memiliki 

ruang laboratorium. Selanjutnya dipersyaratkan bahwa tenaga kependidikan di setiap 

sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. 

Laboratorium adalah merupakan suatu tempat melakukan percobaan dan 

penyelidikan. Tempat yang dimaksudkan dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar 

atau ruangan terbuka, kebun misalnya. Secara terbatas, laboratorium dapat dipandang 

sebagai suatu ruangan yang tertutup dimana suatu percobaan dan penyelidikan dilakukan 

(Depdikbud, 1997). Umumnya ruangan dalam hal ini adalah tempat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus yang tidak 

mudah dihadirkan di ruang kelas.  

Salah satu laboratorium yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana 

SMP/MTs secara eksplisit disebutkan Laboratorium IPA. Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA) pada bagian lampiran mengatur bahwa sebuah SMP/MTs sekurang-

kurangnya memiliki ruang laboratorium IPA. 

Laboratorium IPA merupakan salah satu fasilitas sekolah tempat guru dan peserta 

didik melakukan kegiatan pembelajaran IPA melalui praktikum. Kegiatan ini sangat 

penting untuk mengembangkan pendekatan saintifik sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Laboratorium IPA juga memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan alam yang berkembang sangat pesat saat ini sebagai modal untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan di 

masa depan. Dengan demikian, laboratorium IPA memiliki peran yang sangat strategis 

dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) IPA dengan 

melalui pelaksanaan kegiatan praktikum untuk mewujudkan tujuan pendidikan yakni 

pribadi yang utuh yang memahami dan terampil. 

Jika ditinjau dari segi fungsi utamanya, maka laboratorium IPA memiliki fungsi antara 

lain: 

1. Untuk mendukung pencapaian tujuan PBM di sekolah sehingga kualitas hasilnya 

semakin meningkat. 

2. Memberikan penguatan dalam rangka memperkaya dan memperdalam pemahaman 

peserta didik mengenai konsep-konsep dasar IPA.  
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Dengan demikian, keberadaan laboratorium IPA menjadi kebutuhan pokok dan 

sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran IPA di SMP/MTs. Hal ini 

juga sesuai dengan cara pembelajaran IPA di SMP seperti diamanatkan dalam kurikulum 

2013 yaitu peserta didik melakukan proses ilmiah yang meliputi kegiatan mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, dan menyajikan (5M). 

Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi di lapangan adalah belum optimalnya 

pemanfaatan laboratorium di sekolah. Berdasarkan hasil pemantauan Delapan Standar 

Nasional Pendidikan yang dilaksanakan oleh BSNP tahun 2010, menunjukkan bahwa 

masih banyak sekolah yang belum menggunakan laboratorium sebagai bagian dari proses 

pembelajarannya. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar guru belum memiliki 

kompetensi dalam hal pengelolaan laboratorium. Untuk itu pemerintah mengeluarkan 

Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium 

Sekolah/Madrasah, dan sekaligus memberikan penghargaan berupa ekuivalensi beban 

kerja 12 jam pelajaran (JP) bagi kepala laboratorium sekolah. Hal ini tentu saja perlu 

didukung dengan peningkatan kompetensi pengelola laboratorium itu sendiri.  

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pengelola laboratorium dan mendukung 

keberhasilan penerapan pendekatan saintitik dalam pembelajaran IPA sesuai dengan 

Kurikulum 2013, maka perlu disusun Panduan Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Laboratorium. Panduan ini juga menjadi pedoman bagi guru IPA karena mengaitkan 

antara Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dengan aktivitas kegiatan di 

Laboratorium IPA. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para guru IPA dan pengelola 

laboratorium IPA di sekolah dapat berkolaborasi lebih optimal dalam memanfaatkan 

laboratorium untuk mendukung tercapainya keberhasilan penerapan Kurikulum 2013. 

 

B. Tujuan 

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA ini bertujuan untuk: 

1. Menjadi acuan operasional bagi Pengelola Laboratorium dalam mengelola dan 

memanfaatkan Laboratorium IPA secara optimal.  

2. Menjadi acuan operasional bagi guru IPA  dalam memanfaatkan laboratorium sebagai 

sarana dan prasarana pembelajaran IPA untuk mengembangkan keterampilan proses 

sains sesuai dengan Kurikulum 2013.  

 

C. Sasaran 

Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA ini digunakan dalam rangka 

mengembangkan keterampilan proses sains sesuai kurikulum 2013 oleh: 

1. Pengelola Laboratorium (Kepala Laboratorium, Laboran, dan Teknisi); 

2. Guru IPA; dan 

3. Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi 

dan Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan terkait dengan Laboratorium IPA 

di sekolah. 
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D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5410) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 45); 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang tentang 

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada 

Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. 

 

E. Keterkaitan antara Kegiatan Laboratorium dengan Kurikulum 2013  

Dalam Kurikulum 2013, laboratorium merupakan bagian integral dari kegiatan 

belajar mengajar khususnya pada pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan peserta didik 

tidak hanya sekedar mendengarkan keterangan guru dari pelajaran yang telah diberikan, 

tetapi harus melakukan kegiatan sendiri untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang 

ilmu yang dipelajarinya melalui pendekatan saintifik. Dengan adanya laboratorium, 

maka diharapkan proses pembelajaran IPA yang menggunakan tahapan kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan menyajikan dapat dilaksanakan 

seoptimal mungkin, meskipun bukan berarti IPA tidak dapat diajarkan tanpa 
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laboratorium. Dari sisi ini tampak betapa penting peranan kegiatan laboratorium untuk 

mencapai tujuan pendidikan IPA dalam Kurikulum 2013. Setidaknya ada 4 alasan yang 

menguatkan peran laboratorium dalam pembelajaran di IPA sesuai dengan Kurikulum 

2013, antara lain: 

1. Praktikum membangkitkan motivasi belajar IPA peserta didik. Dalam praktikum, 

peserta didik dapat belajar dengan melibatkan hampir seluruh indra dalam 

pengamatan dan percobaan yang dilakukan sehingga mempengaruhi motivasinya. 

Peserta didik yang termotivasi untuk belajar akan bersungguh-sungguh dalam 

mempelajari teori, konsep, hukum dan sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran IPA sesuai dengan pendekatan saintifik. Melalui kegiatan 

laboratorium, peserta didik diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan sikap 

disiplin, kecermatan, tanggung jawab, rasa ingin tahu dan ingin bisa. Prinsip ini 

akan menunjang kegiatan praktikum agar peserta didik menemukan pengetahuan 

melalui eksplorasi. 

2. Praktikum mengembangkan keterampilan ilmiah dasar dalam melakukan 

eksperimen. Kegiatan eksperimen merupakan aktivitas yang banyak dilakukan oleh 

ilmuwan dalam penemuannya. Untuk melakukan eksperimen diperlukan beberapa 

keterampilan dasar seperti mengamati, mengestimasi, mengukur, membandingkan, 

memanipulasi peralatan laboratorium, dan keterampilan ilmiah lainnya. Dengan 

adanya kegiatan praktikum di laboratorium akan melatih peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan bereksperimen dengan melatih kemampuan mereka 

dalam mengobservasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur 

yang sederhana atau lebih canggih, menggunakan dan menangani alat secara aman, 

merancang, melakukan dan menginterpretasikan eksperimen dan sekaligus 

mengkomunikasikannya. 

3. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan pendekatan saintifik sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Para ahli meyakini bahwa cara yang terbaik untuk belajar 

pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan peserta didik sebagai ilmuwan. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan melalui pendekatan inkuiri ilmiah 

(scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap 

ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu pembelajaran IPA di SMP/MTs menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan 

keterampilan proses dan sikap ilmiah (Rustaman, 2003).  

4. Praktikum menunjang penjelasan yang lebih realistik dari materi pelajaran. 

Praktikum memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menemukan teori, 

hukum, konsep dan membuktikan teori, hukum atau konsep ilmiah tersebut. Selain 

itu praktikum dalam pembelajaran IPA dapat membentuk ilustrasi bagi konsep dan 

prinsip ilmiah yang tadinya abstrak menjadi lebih kongkrit. Dari kegiatan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa praktikum dapat menunjang pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran. 

 

Selanjutnya secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa, laboratorium IPA berperan 

penting dalam kegiatan pembelajaran yakni dengan menumbuhkan dan mengembangkan 
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aspek-aspek antara lain: (1) keterampilan dalam pengamatan, pengukuran, dan 

pengumpulan data, (2) kemampuan menyusun data dan menganalisis serta menafsirkan 

hasil pengamatan, (3) kemampuan menarik kesimpulan secara logis berdasarkan hasil 

eksperimen, mengembangkan model dan menyusun teori, (4) kemampuan 

mengomunikasikan secara jelas dan lengkap hasil-hasil percobaan, (5) keterampilan 

merancang percobaan, urutan kerja, dan pelaksanaannya, (6) keterampilan dalam 

memilih dan mempersiapkan peralatan dan bahan untuk percobaan, (7) keterampilan 

dalam menggunakan peralatan dan bahan, (8) kedisiplinan dalam mematuhi aturan dan 

tata tertib demi keselamatan kerja. 

Dengan demikian, ketika Sekolah Menengah Pertama (SMP) melaksanakan 

Kurikulum 2013, maka Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA ini 

sangat penting dalam rangka mendukung sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 

tersebut. Panduan ini juga berisi penjelasan dan contoh praktis mengenai penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran 

berbasis projek, pembelajaran kooperatif, discovery learning, dan pembelajaran dengan 

pendekatan komunikatif yang menggunakan laboratorium. 

 

F.  Penguatan  Pendidikan Karakter Dan Literasi Melalui Kegiatan Laboratorium 

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, 

mengamanahkan bahwa 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini merupakan langkah penguatan pendidikan 

karakter yang dituangkan secara eksplisit dalam RPJMN 2015 – 2019. Penguatan 

pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk 

memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat 

pendidikan dan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.  

Di samping penguatan pendidikan karakter, kegiatan laboratorium juga sangat 

relevan digunakan untuk menguatkan literasi peserta didik karena banyak aktivitas yang 

membutuhkan kemampuan berbasis penguasaan dan pemahaman referensi seperti 

membaca atau membuat grafik, menyusun dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel 

dan narasi, membandingkan hasil paraktikum dengan referensi, menyimpulkan hasil 

percobaan dan kegiatan lainnnya. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, 

memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya melalui praktikum. Literasi juga 

terkait dengan kehidupan peserta didik, baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya 
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Karena itu tabel di bawah ini diharapkan dapat membantu pengelola laboratorium dan 

guru dalam mengembangkan penguatan pendidikan karakter dan literasi melalui kegiatan 

laboratorium.  

Jenis Kegiatan Strategi Penguatan 

Pendidikan Karakter 

Karakter yang 

Dikembangkan 

Literasi yang 

Dikembangkan 

Perencanaan 1. Membuat materi pengantar 

penjelasan tentang karakter 

dan literasi yang akan 

dikembangkan dalam 

kegiatan praktikum 

2. Menyusun kode etik atau 

tata tertib yang bermuatan 

pendidikan karakter 

3. Menyusun Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) 

yang bermuatan 

pendidikan karakter dan 

literasi 

1. Disiplin 

2. Tanggung 

jawab 

3. Kejujuran 

4. Kecermatan/ 

Ketelitian 

5. Menghargai 

perbedaan 

6. Bekerja dalam 

kelompok 

7. Sopan dalam 

menyampaikan 

pendapat 

1. Membaca grafik 

2. Membaca data 

3. Membaca referensi 

yang mendukung 

hasil praktikum 

4. Menginterpretasi 

data 

5. Membuat narasi 

laporan dan 

pembahasan 

6. Menyimpulkan hasil 

percobaan 

Pengorganisasian 

kegiatan dan 

pemberian tugas 

1. Meminta guru pengampu 

untuk melakukan 

penguatan pendidikan 

karakter dan literasi 

2. Menugaskan guru untuk 

melakukan apresiasi 

berupa penilaian atau 

penghargaan bagi peserta 

didik yang menunjukan 

peningkatan dalam 

pendidikan karakter dan 

literasinya 

1. Membuat 

lembar 

observasi 

karakter dan 

literasi baik 

untuk guru 

maupun untuk 

peserta didik 

(penilaian diri 

dan penilaian 

antar teman) 

2. Membagi tugas 

agar siswa 

dapat 

melakukan 

penilaian antar 

teman dalam 

kelompok 

1. Membuat tugas di 

LKPD yang 

mendorong siswa 

untuk membaca 

referensi dan 

mengembangkan 

nalarnya. 

2. Menyiapkan 

penghargaan baik 

berupa nilai atau 

reward lainnnya 

yang memotivasi 

siswa yang 

meningkat 

kemampuan 

literasinya. 
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Jenis Kegiatan Strategi Penguatan 

Pendidikan Karakter 

Karakter yang 

Dikembangkan 

Literasi yang 

Dikembangkan 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

1. Memberikan motivasi 

pengembangan karakter 

dan literasi dengan cerita 

tentang tokoh penemu 

bidang sains yang relevan 

dengan topik praktikum. 

2. Memfasilitasi siswa agar 

dapat mengembangkan 

karakter selama kegiatan 

praktikum, baik melalui 

contoh, simulasi, atau 

arahan yang bersifat 

verbal. 

3.  Melakukan observasi dan 

penilaia aspek karakter 

dan literasi dengan dengan 

mencatat modus pada 

buku jurnal. 

1. Disiplin 

2. Tanggung 

jawab 

3. Kecermatan/ 

Ketelitian 

4. Menghargai 

perbedaan 

5. Bekerja dalam 

kelompok 

6. Sopan dalam 

menyampaikan 

pendapat 

1. Membaca grafik 

2. Membaca data 

3. Membaca referensi 

yang mendukung 

hasil praktikum 

4. Menginterpretasi 

data 

 

Penutup 1. Memfasilitasi siswa untuk 

membuat pembahasan 

hasil interpretasi data. 

2. Memfasilitasi peserta 

didik untuk membuat 

kesimpulan hasil 

percobaan 

1. Kejujuran 

2. Kemampuan 

mengemukakan 

pendapat 

3. Kecermatan/ 

ketelitian 

1. Membuat narasi 

laporan dan 

pembahasan 

2. Menyimpulkan 

hasil percobaan 

 

Guna menguatkan literasi, pengelola laboratorium dapat mewujudkan lingkungan 

laboratorium yang kaya teks dengan menempelkan data-data administrasi, inventarisasi, 

petunjuk, dan tata tertib yang penting di lingkungan laboratorium IPA. 
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BAB II 

PENGELOLAAN LABORATORIUM IPA 

 

 

A. Dasar-dasar Pengelolaan Laboratorium IPA 

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Laboratorium IPA 

Mengelola adalah mengendalikan, menjalankan, atau mengurus manajemen . 

Mengelola adalah suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai suatu sasaran. Manajemen laboratorium mencakup kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian dan pengendalian. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan tersebut 

diantaranya mengatur dan memelihara alat dan bahan, menjaga disiplin di 

laboratorium, dan keselamatan laboratorium, serta mendayagunakan laboratorium 

secara optimal. Pengelolaan laboratorium dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam 

pengadministrasian, perawatan, pengamanan, perencanaan untuk pengembangan 

laboratorium secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Dalam 

melaksanakannya selalu berorientasi kepada faktor-faktor keselamatan yang terlibat 

dalam laboratorium dan lingkungannya. 

Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelola dan pengguna fasilitas 

laboratorium (sarana prasarana IPA), dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium 

yang menjaga keberlanjutan fungsinya. Pada dasarnya pengelolaan laboratorium 

merupakan tanggung jawab bersama baik pengelola maupun pengguna. Oleh karena 

itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk 

mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Mengatur dan 

memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi 

sebagaimana mestinya, sedangkan upaya menjaga keselamatan kerja mencakup usaha 

untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan sewaktu bekerja di 

laboratorium dan penanganannya bila terjadi kecelakaan. 

Salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam rangka 

mengelola laboratorium secara baik dan benar adalah peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM). Setiap laboratorium pasti memiliki sumber daya manusia yang 

berperan mengelola aktivitas laboratorium dan fasilitas pendukungnya. Para personil 

pengelola laboratorium sesuai dengan bidangnya dan tanggung jawabnya sudah 

sewajarnya jika memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang alat laboratorium dan 

bahan kimia. Penguasaan pengetahuan dasar merupakan syarat pokok dan 

keterampilan seseorang sangat menunjang kesuksesan di dalam mengelola 

laboratorium yang dijalankan secara benar. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga 

Laboratorium Sekolah/Madrasah yang memuat standar kualifikasi dan kompetensi 

kepala laboratorium, tenaga teknisi, maupun laboran. Guna memenuhi standar 

tersebut, secara periodik sekolah perlu membuat program untuk mengirimkan 

pengelola laboratorium mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen 
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laboratorium dan cara pengoperasian (SOP) alat-alat lab IPA sesuai standar operasi 

baku (SOB).  

Pembelajaran IPA di SMP seperti diamanatkan dalam kurikulum 2013, peserta 

didik melakukan kegiatan pembelajaran melalui proses ilmiah yang meliputi kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Peserta didik 

mengembangkan keterampilan proses sains (KPS) melalui kegiatan mengamati, 

mendeskripsikan, mengklasifikasikan, mengukur, melakukan percobaan, menganalisis 

data, dan menyimpulkan. Pada prinsipnya pembelajaran IPA di SMP harus banyak 

menekankan adanya kegiatan penemuan (discovery), dengan cara mengajak peserta 

didik sebagai subjek belajar berinteraksi dengan objek atau benda-benda yang 

dipelajari. Pengembangan sikap dan keterampilan ilmiah melalui KPS dengan 

pendekatan pembelajaran inkuiri. Kegiatan belajar terjadi minimal pada tiga konteks 

yaitu IPA dalam konteks kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, dan masyarakat, 

sehingga ada keterkaitan antara sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat 

(salingtemas). Peran guru di dalam pembelajaran IPA adalah sebagai pemandu inkuiri 

(the leader of inquiry). Guru memiliki peran memfasilitasi, memotivasi, 

mengarahkan, dan membimbing peserta didik di dalam kegiatan inkuiri. Peran peserta 

didik dalam pembelajaran IPA adalah sebagai pelaku inkuiri (the inquirer). Dengan 

demikian, laboratorium IPA menjadi sarana yang sangatmutlak diperlukan dalam 

proses pembelajaran IPA secara inkuiri dan untuk pengembangan KPS. 

 

2. Pengelolaan Laboratorium IPA 

a. Laboratorium IPA dan Komponennya 

Dalam pengelolaan laboratorium, terdapat lima macam komponen 

laboratorium yang secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu 

kelompok pengelola (sumber daya manusia) dan kelompok yang dikelola 

(bangunan laboratorium, fasilitas laboratorium, alat-alat laboratorium dan bahan-

bahan laboratorium). 

1) Kelompok Pengelola 

Kelompok pengelola adalah salah satu komponen yang penting dalam 

pengelolaan laboratorium.  Kelompok pengelola adalah sumber daya manusia 

yang bertanggung jawab melaksanakan  tugas pengelolaan 

laboratorium.Berdasarkan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008, standar 

tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup kepala laboratorium 

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

sekolah/madrasah. 

 Jumlah kelompok pengelola disesuaikan dengan beban kerja dari 

laboratorium yang bersangkutan, jumlah peserta didik yang melaksanakan 

praktikum dan kegiatan lain yang dilaksanakan di laboratorium, seperti 

penelitian baik oleh guru maupun peserta didik yang tergabung dalam 

kelompok ilmiah remaja.  
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Kelompok pengelola laboratorium yang ideal, terdiri dari personal-

personal yang terlibat langsung dalam seluruh kegiatan di laboratorium sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.  Setiap personal harus 

memahami dan mengerti bidang kerja yang menjadi tanggung jawabnya, 

sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lembaganya dan selalu berorientasi 

pada tujuan dan fungsi laboratorium yang dibinanya. Karena itu, harus terbina 

hubungan yang harmonis antar personal yang terlibat dalam pengelolaan 

laboratorium berdasarkan kesadaran bahwa mereka merupakan komponen-

komponen yang penting dari sistem dan pendidikan.  

Pembinaan personil secara teknis dan administrasi dari waktu kewaktu 

harus selalu ditingkatkan dan dibina sehingga pelaksanaan kerjanya mencapai 

tujuan yang optimal. Keberhasilan tugas dalam melaksanakan pengelolaan 

laboratorium akan ditentukan oleh para personilnya, dan dukungan dari 

komponen sekolah lainnya, mulai dari kepala sekolah, guru-guru mata 

pelajaran IPA, sampai pada petugas kebersihan dan keamanan.  

Pembinaan pengelola laboratorium sesuai dengan bidang dan tanggung 

jawabnya perlu terus menerus dilakukan agar semakin meningkat 

keterampilan dan pemahamannya tentang peranan laboratorium dalam 

menunjang proses belajar mengajar, serta bagaimana memanfaatkan dan 

merawat fasilitas, alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum.  

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran/praktikum, maka kelompok 

pengelola perlu memberikan perhatian yang serius pada aspek administratif, 

operasional kegiatan praktikum, dan keselamatan kerja di laboratorium. 

Sedangkan tugas dari pimpinan sekolah adalah memberikan perhatian  

terutama dari segi penggunaan waktu kerja laboratorium, penghargaan beban 

kerja pengelola laboratorium, kesehatan personal yang bekerja dilaboratorium, 

dan yang paling penting keselamatan kerja peserta didik ketika bekerja di 

laboratorium. 

Dalam melaksanakan tugasnya seorang pengelola laboratorium 

hendaknya melakukan usaha-usaha pengelolaan sebagai berikut: 

a) Suasana laboratorium dalam keadaan disiplin yang baik. 

b) Kebersihan, keamanan dan keselamatan selalu dipelihara. 

c) Pemakaian laboratorium secara merata dan terpadu sehingga tidak terdapat 

perebutan antara kelas yang satu dengan yang lain. 

d) Menyusun peraturan pemakaian laboratorium. 

e) Menyusun cara-cara mengevaluasi kegiatan laboratorium yang dilakukan 

peserta didik. 

f) Melakukan kerjasama yang baik dengan para pemakai laboratorium yaitu 

guru dan peserta didik. 

g) Mengelola lingkungan laboratorium yang kaya teks. 

Guna menjaga keamanan dan keselamatan di dalam laboratorium, 

diperlukan sikap displin dan taat pada tata tertib. Tata tertib ini meliputi 

larangan, perintah, dan petunjuk bagi peserta didik maupun guru yang bekerja 

di laboratorium dan diberikan sebelum mereka masuk atau memulai aktivitas 
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di laboratorium.Tata tertib dapat dibedakan menjadi tata tertib untuk peserta 

didik dan tata tertib untuk guru. Tata tertib untuk peserta didik disusun oleh 

pengelola laboratorium, sedangkan tata tertib untuk guru disusun oleh 

kordinator pelajaran IPA. Dengan demikian peserta didik tidak selalu merasa 

ketakutan akan bahaya bila bekerja di laboratorium, karena hal ini akan 

mengganggu pula pada konsentrasi peserta didik atau kelancaran aktivitas 

peserta didik. Setelah menyusun tata tertib laboratorium maka tugas yang 

penting dari pengelola laboratorium adalah menciptakan disiplin yang ketat. 

Untuk menciptakan disiplin yang ketat ini maka di dalam menerapkan tata 

tertib laboratorium harus ada sanksi-sanksi bagi peserta didik yang melanggar 

tata tertib tersebut. Sanksi-sanksi ini baik berupa sanksi-sanksi akademis, 

hukum, maupun sanksi menyuruh peserta didik mengganti alat yang baru, 

apabila peserta didik tersebut memecahkan atau merusak atau menghilangkan 

alat-alat yang dipakainya. 

 

2) Kelompok yang Dikelola 

Kelompok yang dikelola di laboratorium biasanya terdiri dari bangunan 

laboratorium, fasilitas laboratorium, alat-alat laboratorium, dan bahan-bahan 

laboratorium. Untuk melakukan pengelolaan yang baik darimasing-masing 

komponen tersebut, dapat dilakukan berbagai upaya sesuai dengan landasan, 

fungsi dan tujuan laboratorium.  

Contoh pengelolaan laboratorium IPA di sekolah diantaranya adalah: 

a)   Pengelolaan laboratorium dan fasilitasnya yang terdiri dari: 

 Perabot laboratorium

 Instalasi listrik

 Instalasi air

 Instalasi gas

 Lingkungan sekolah

b)  Pengelolaan alat-alat laboratorium yang menyangkut: 

 Perencanaan (jumlah dan jenis alat yang ada) 

 Desain ruang sesuai dengan alat yang ada 

 Penetapan alat yang telah diidentifikasi 

 Mengadministrasikan alat-alat yang ada 

 Penggunaan alat secara rutin/periodik 

c) Pengelolaan bahan pratikum yang menyangkut: 

 Mengidentifikasi jumlah bahan yang dibutuhkan 

 Mempersiapkan tempat penggunaan dan penyimpanan bahan 

praktikum 

 Pengadministrasian bahan yang habis/sisa praktikum 
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b. Optimalisasi Laboratorium IPA 

Optimalisasi laboratorium adalah suatu usaha untuk mengoptimasikan 

pemakaian laboratorium sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya 

untuk menunjang pencapaian tujuan proses belajar mengajar yang menggunakan 

laboratorium. Laboratorium yang optimum penggunaannya akan memberikan 

dampak langsung pada peserta didik berupa peningkatan kompetensi peserta 

didik tersebut secara maksimal, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan, termasuk keterampilan proses sains. 

Optimalisasi pemanfaatan laboratorium dilakukan dengan: 

- Penyusunan jadwal pemakaian laboratorium 

- Penyusunan daftar pembagian tugas 

- Tata letak peralatan yang efisien 

- Pemeliharaan yang efektif 

 

Laboratorium yang dikelola dengan baik memiliki karakteristik: 

a) Efektif yaitu peralatan mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran 

atau praktikum. 

b) Efisien yaitu setting peralatan tidak menyia-nyiakan energi, biaya. 

c) Sehat dan aman yaitu penerangan, ventilasi, sanitasi, air bersih, keselamatan 

kerja dan lingkungan semua memenuhi persyaratan. 

d) Peralatan/fasilitas selalu siap pakai dan aman yaitu semua peralatan/fasiltias 

terhindar dari kerusakan, kemacetan, dan terlindung dari kehilangan. 

e) Seluruh aktivitas laboratorium mudah dikontrol yaitu dengan adanya 

administrasi yang baik, visualisasi informasi yang jelas dan program yang 

jelas. 

f) Memenuhi kebutuhan psikologis yaitu secara visual menarik dan 

menyenangkan, iklim kerja yang baik dan kesejahteraan lahir batin yang 

memadai. 

 

3. Administrasi Laboratorium 

Pengadministrasian merupakan suatu proses pendokumentasian melalui kegiatan 

pencatatan (recording) seluruh sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan 

keuangan serta aktivitas laboratorium. Administrasi merupakan suatu proses 

pencatatan atau inventarisasi fasilitas danaktivitas laboratorium, supaya semua 

fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Adapun 

tujuan utama program pengadministrasian sumberdaya laboratorium antara lain untuk:   

a) Menyediakan informasi tentang keadaan dan kondisi sumberdaya laboratorium 

b) Memudahkan  penelusuran dan memudahkan pengecekan sumberdaya 

laboratorium 

c) Mengoperasionalisasikan laboratorium agar menjadi lebih fungsional dan siap 

melayani kegiatan praktikum 
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Beberapa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan administrasi laboratorium 

antara lain:  

- Memudahkan program pemeliharaan 

- Mencegah/mengatasi penyalahgunaan 

- Menekan biaya operasi laboratorium sekecil mungkin 

- Peningkatan kualitas kerja SDM 

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain 

- Menghindari duplikasi dan overlapping pengadaan alat dan bahan 

- Jumlah dan keterampilan teknisi yang memadai 

- Meningkatkan kepuasan pelanggan/pengguna (peserta didik) 

- Sebagai upaya monitoring 

- Penerapan konsep perbaikan dan pencegahan  

- Penyempurnaan yang berkesinambungan  

- Dukungan staf pengajar sebagai penanggungjawab laboratorium IPA di sekolah 

yang memadai baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. 

- Menggunakan dan merawat alat-alat yang sebaik mungkin. 

- Mempersiapkan penyusunan proposal pengembangan laboratorium seawal 

mungkin. 

- Merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk 

pemenuhan kebutuhan PBM dan pengembangannya. 

- Mengoptimalkan penggunaan laboratorium melalui mata pelajaran terkait.  

- Adanya upaya melakukan penghematan dengan melaksanakan pemanfaatan 

bersama dalam hal penggunaan peralatan dan pemakaian bahan.  

Program pengadministrasian sumber daya laboratorium meliputi 

peadministrasian fasilitas fisik prasarana, ruangan laboratorium, fasilitas umum 

laboratorium, peralatan laboratorium, keuangan, sumber daya manusia, dan aktivitas 

laboratorium. 

a. Pengadministrasian Fasilitas Fisik Prasarana 

Prasarana laboratorium IPA tingkat SMP/MTs antara lain: gedung, ruang 

praktikum, ruang preparasi, ruang pengurus laboratorium, ruang  penyimpanan 

bahan kimia, ruang penyimpanan peralatan, kebun, dan kolam. 

b. Pengadministrasian Ruangan Laboratorium  

Setiap laboratorium harus memiliki denah yang menggambarkan keadaan 

ruangan yang ada (ukuran ruang),jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan gas. 

Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitas dalam 

Format A. 

c. Pengadministrasian Fasilitas Umum Laboratorium  

Fasilitas umum laboratorium yang dimaksud adalah barang-barang yang 

merupakan perlengkapan umum laboratorium. Barang-barang yang termasuk ke 

dalam kategori ini seperti: alat pemadam kebakaran, perlengkapan PPPK, mebeler, 

blower, instalasi air, instalasi listrik, instalasi gas, dan lain-lain. 
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d. Pengadministrasian Peralatan Laboratorium 

Peralatan laboratorium sangat ditentukan oleh macam laboratorium. Pada 

laboratorium IPA, yang di dalamnya terdapat peralatan biologi, fisika, dan kimia 

perlu dilakukan pengelompokkan alat sesuai dengan spesifikasi ilmu tersebut. 

Dengan mengelompokkan sesuai dengan ilmu dasarnya, diharapkan pengelola 

dapat mengatur peralatan dengan lebih sistematis. 

e. Administrasi Keuangan (Pendanaan) 

Laboratorium IPA sebagai penyelenggara kegiatan praktikum tentunya 

memerlukan biaya operasional untuk mendukung tugas tersebut. Berapa alokasi 

dana sekolah yang diperuntukkan untuk operasional laboratorium IPA, 

pengembangan, dsb. Sumber keuangan untuk kegiatan operasional dan 

pengembangan laboratorium IPA dapat berasal dari alokasi dana dari berbagai 

sumber penerimaan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun DUDI berupa 

DAK, BOS, hibah, sumbangan, hasil kerjasama, dan lain-lain.  

Administrasi keuangan perlu dikelola secara jelas dan transparan. Untuk 

menjamin akuntabilitas pengadaan barang di sekolah perlu ada panitia 

pembelian/pengadaan, penerima, dan pemeriksa yang melibatkan unsur guru dan 

laboran. 

f. Administrasi Sumber Daya Manusia 

Laboratorium IPA sebagai tempat  kegiatan praktikum tentunya memerlukan 

dukungan personaliasebagai sumberdaya utama dalam pengelolaan kegiatan 

laboratorium. Administrasi sumber daya manusia dilakukan untuk penyediaan 

data informasi tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium yang 

meliputi guru, kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. 

Data administrasi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan untuk 

merencanakan program pendidikan dan latihan lanjutan pengembangan 

laboratorium ke berbagai program pelatihan/workshop yang ditawarkan oleh 

berbagai instansi terpercaya dengan memberikan kesempatan kepada guru, teknisi, 

atau laboran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.  

g. Administrasi Aktivitas Laboratorium 

Merawat sarana prasarana laboratorium IPA termasuk alat dan-alat IPA 

merupakan salah satu kegiatan aktivitas laboratorium yang harus dilakukan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara baik dan benar. 

Mengadministrasikan alat dan aktivitas laboratorium bertujuan agar alat-alat yang 

ada selalu dapat dipergunakan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran IPA 

melalui pratikum atau percobaan. 

4. Inventarisasi Laboratorium IPA 

Inventarisasi merupakan bagian dari sistem administrasi, khususnya tentang 

administrasi laboratorium yang berkaitan dengan tertib administrasi. Inventarisasi 

adalah suatu kegiatan mencatat, menyusun daftar inventaris barang secara teratur 

menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi merupakan kegiatan yang mutlak harus 

dilakukan karena laboratorium merupakan aset pendidikan yang sangat berharga. 
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Inventarisasi dimaksudkan untuk membuat sumber informasi peralatan dan bahan 

yang dimiliki laboratorium, karenanya hasil inventarisasi harus diamankan dari 

kerusakan, penyalahgunaan, pencurian, dan kebakaran. 

Memberikan nomor/kode  pada setiap barang, alat, almari, bahan sesuai dengan 

pedoman yang telah ditentukan, kemudian meletakkan pada tempat yang telah 

ditentukan agar mudah ditelusuri oleh siapapun. Tujuan inventarisasi antara lain: 

- membantu guru/laboran yang percobaan/penelitian mengetahui jumlah dan jenis 

peralatan  

- menentukan keadaaan peralatan yang baik/tidak baik/tak berfungsi/rusak, dan 

lain-lain 

- merencanakan kebutuhan pemesanan bahan/alat/zat kimia  

- menyediakan informasi bagi pengguna laboratorium tentang jenis dan letak 

peralatan itu berada 

Manfaat dari kegiatan inventarisasi adalah memudahkan penyusunan dan pengawasan 

secara efektif terhadap barang/kekayaan laboratorium, dan juga memudahkan 

menyusun perencanaan kebutuhan dalam pengembangannya. 

a. Pelaksanaan Inventarisasi 

1) Mengidentifikasi setiap sumber daya milik laboratorium. 

2) Mengelompokkan Sumber daya laboratorium berdasarkan sifat dan jenisnya. 

3) Memberi kode inventaris termasuk nomor. 

4) Mencatat (recording) semua barang inventaris ke dalam: buku induk barang 

inventaris, buku golongan barang inventaris. 

5) Membuat laporan secara periodik keadaan dan mutasi barang inventaris. 

6) Membuat daftar rekapitulasi barang inventaris dengan mengisi daftar isian 

inventaris. 

7) Mencatat semua barang inventaris dan mengisi daftar isian inventaris ke 

dalam: buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris. 

8) Membuat laporan secara periodik mutasi barang inventaris. 

9) Membuat daftar rekapitulasi barang inventaris. 

b. Komitmen untuk administrasi dan inventarisasi: “Laboratorium IPA Harus 

Tertib Administrasi dan Kemudahan Ketelusuran” 

Komitmen untuk tertib administrasi sesuai dengan prinsip umum Pemastian 

Penjaminan Mutu SMM ISO 9001:2008 sebagai berikut: prinsip pengendalian 

dokumen dan rekaman sehingga siap melayani, mudah ditelusuri. Sebuah 

laboratorium sekolah memiliki seharusnya memenuhi syarat dasar sebuah 

organisasi yakni menjalankan sistem administrasi dan inventarisasi sesuai standar 

baku. 

c. Dokumen dalam bentuk rekaman (arsip) 

Hal-hal yang perlu didokumentasikan adalah: 

1) Berkas lembaran kegiatan peserta didik. 

2) Data hasil praktikum/percobaan peserta didik. 

3) Berkas nilai praktikum. 
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4) Berkas tata tertib laboratorium. 

5) Buku/kepustakaan/katalog dan sebagainya. 

d. Hirarki (tata urutan) sistem inventaris laboratorium IPA 

Laboratorium  di sekolah terdiri atas beberapa jenis dengan karakteristik yang 

berbeda, namun dari sudut pandang pengadministrasian memiliki pola dan aspek 

yang serupa.  Untuk keperluan administrasi diperlukan beberapa format baku yang 

hirarkinya seperti berikut ini. 

 
Gambar 2.1. Tata Urutan Sistem Inventarisasi Laboratorium Sekolah 

e. Manfaat Hasil Inventarisasi untuk Analisis Kebutuhan 

Hasil inventarisasi memiliki peran penting sebagai datauntuk pertimbangan 

menyusun program kerja dan pengembangan laboratorium ke depan. Manfaat hasil 

inventarisasi untuk analisis kebutuhan mulai dari proses perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, sampai pengendalian. 

f. Teknis Inventarisasi  

Teknik inventarisasi laboratorium sering kali dilakukan secara manual, namun 

akan lebih mudah apabila menggunakan bantuan komputer. Data hasil 

inventarisasi peralatan dapat disahkan oleh Kepala Laboratorium, dan Kepala 

Sekolah, kemudian disimpan di ruang Kepala Laboratorium (pengelola), dan 

arsipnya di Bagian Perlengkapan/Sarana Prasarana sebagai arsip (dokumen) 

inventarisasi peralatan laboratorium yang dimiliki oleh Sekolah 

Inventarisasi memerlukan beberapa buku, daftar dan catatan untuk mencatat, 

mendaftar hasil inventarisasi, seperti: 

1) Buku induk inventaris: buku tempat mencatat semua barang inventaris yang 

berada di laboratorium. 

2) Buku golongan barang inventaris: buku pembantu tempat mencatat semua 

barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. 

3) Daftar rekapitulasi barang inventaris: daftar yang menunjukkan jumlah barang 

inventaris menurut keadaan satu tahun yang lalu, mutasi setahun tersebut, 

keadaan barang inventaris pada saat sekarang. 

 Daftar Sarana  

 Daftar Prasarana 
PrasaranaAdministasi 

Buku Induk 

 Daftar Peralatan 

 Daftar Arsip/Rekaman 

 Daftar Bahan Kimia 

 Alat gelas 

 Alat kayu 

 Alat logam 
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4) Buku arsip/rekaman meliputi: 

- Format rekaman pemeliharaan dan perbaikan alat 

- Kartu kalibrasi 

- Buku penerimaan barang 

- Buku pengeluaran barang 

- Formulir/berita acara peminjaman 

- Formulir/berita acara pengembalian 

5) Format-format inventaris meliputi: 

a) Format A 

Format A digunakan untuk mengadministrasikan data ruangan 

laboratorium. Contoh format A ada pada lampiran. 

b) Format B 

Untuk mengadministrasikan barang digunakan format B1 (Kartu Barang), 

B2 (Daftar Barang), B3 (Daftar Penerimaan/Pengeluaran Barang), dan B4 

(Daftar Usulan/Permintaan Barang). 

i.   Format B1 (Kartu Barang) 

Kartu ini digunakan di gudang maupun disetiap laboratorium. 

Oleh karena itu sebaiknya untuk setiap barang sejenis nomor kartu di 

gudang harus sama dengan nomor kartu di laboratorium, dan kartu ini 

hanya digunakan untuk satu macam barang. Pada bagian atas kartu 

barang tertera abjad dari A sampai Z, untuk memberi nama awal dari 

suatu barang, contoh barometer dan blower, kedua barang tersebut 

berawalan huruf B, karena secara urutan alfabetis urutan kata 

barometer (Ba) lebih dahulu dari kata Blower (Bl), maka nomor kartu 

untuk barometer harus lebih rendah dari nomor kartu blower, misalnya 

barometer nomor 1 dan blower nomor 2. Informasi lain yang harus 

diisi pada kartu barang adalah nama barang,  golongan,  nama induk 

barang,  lokasi penyimpanan,  spesifikasi  (merek,  ukuran, pabrik, 

kode barang), mutasi barang, dan  riwayat barang. 

1) Golongan barang dimaksudkan apakah barang tersebut barang 

perkakas, barang optik, barang elektronik, dsb.  

2) Kode barang biasanya sudah diberikan pabrik/katalog.  

3) Nomor induk adalah nomor pada buku induk/daftar barang.  

4) Pada kolom mutasi, jika barang diterima, hendaknya pada kolom 

keterangan diisikan sumber dana dan tahun pengadaan, sedangkan 

apabila barang tersebut dipindahkan pada kolom keterangan 

dituliskan tempat terakhir yang dituju.   

5) Di bagian setelahnya kartu barang memuat informasi tentang 

riwayat barang, yaitu keterangan tentang pelaksanaan pemeliharaan 

atau perbaikan dari barang tersebut. 

 

ii.  Format B2 (Daftar Barang atau Buku Induk) 

Daftar barang merupakan rekapitulasi dari B1 (Kartu 

Barang).  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian atau 
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pendistribusian daftar barang adalah nomor urut, nomor induk, kode 

barang, spesifikasi, dan jumlah barang yang diisikan dalam format B2 

(Daftar Barang).  Jangan sekali-kali menghilangkan nama barang pada 

B2 sekalipun jumlah persediaan yang tercantum pada B1 tidak ada, 

karena akan menyulitkan pelacakan barang tersebut pada masa 

mendatang. 

iii. Format B3 (Daftar Penerimaan/Pengeluaran Barang) 

Format B3 bagi pengelola laboratorium berfungsi sebagai alat 

penerimaan dari gudang atau pengeluaran pada laboratorium lain. 

iv.  Format B4 (Format Usulan Barang) 

Usulan barang dapat berupa perbaikan/rehabilitasi atau 

pengadaan baru. Mekanisme kerja pengusulan barang dilakukan 

oleh  kepala laboratorium/teknisi/laboran berdasarkan kebutuhan yang 

diajukan  oleh para  guru pembimbing praktikum. Alur selanjutnya 

kepala laboratorium melaporkan kepada kepala sekolah.  Dalam 

pengusulan, spesifikasi barang/alat/zat mempunyai fungsi yang sangat 

penting, karena apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan 

pengajuan maka pemesan mempunyai dasar yang kuat untuk menolak 

barang tersebut.  Oleh karena itu untuk memudahkan perencanaan, 

setiap laboratorium harus memiliki katalog barang, alat, maupun bahan 

c) Format C  

Format C digunakan untuk mengadministrasikan peralatan 

laboratorium. Format C meliputi  format C1 (Kartu Alat), C2 (Daftar 

Alat), C3 (Daftar Penerimaan/Pengeluaran Alat), dan C4 (Daftar 

Pengusulan Alat). Jenis formatnya sama dengan B1 sampai dengan B4, 

tetapi ada dengan mengganti kata barang pada format B dengan kata alat 

pada format C.  Teknis pengadministrasiannya sama dengan pengisian 

format B, akan tetapi pada pengisian format C dituntut pengenalan alat 

relatif banyak. 

d) Format D 

Format D digunakan untuk mengadministrasikan bahan kimia 

(kemikalia).Format D meliputi  format D1  (Kartu Zat), D2 (Daftar  Zat), 

D3 (Daftar Penerimaan/Pengeluaran Zat), dan D4 (Daftar Usulan Zat). 

Perbedaan dengan format-format sebelumnya adalah terletak pada 

spesifikasi, pencantuman rumus kimia, dan nama-nama zatnya dalam 

bahasa Inggris.  Data-data ini dapat dilihat pada etiket yang tertera pada 

botol atau kemasan bahan kimia.  Oleh karena itu etiket zat harus dijaga 

agar jangan sampai hilang, jika hilang maka untuk mengenalinya kembali 

memerlukan analisis dan waktu yang relatif lama. 
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               Gambar 2.2.  Manajemen Laboratorium IPA SMP/MTs 

 

 

B. Desain Laboratorium  

1.Pengertian Desain Laboratorium 

Bagaimanakah bentuk laboratorium yang ideal? Berapa besarkah ukurannya? 

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak serta merta dapa tkita jawab, karena sebuah 

laboratorium  dibangun untuk tujuan tertentu. Artinya sebelum laboratorium itu 

dibangun harus tahu dulu untuk keperluan apa dan untuk dipakai siapa laboratorium 

tersebut. Misalnya laboratorium yangakan digunakan  untuk  pembelajaran IPA 

Biologi  di  Sekolah Menengah Pertama tentunya akan memiliki bentuk yang berbeda 

dengan laboratorium untuk Sekolah Menengah Atas. Pada umumnya bentuk, ukuran, 

dan tata ruang suatu laboratorium didesain sedemikian rupa sehingga pemakai 

laboratorium mudah melakukan aktivitasnya 

 Untuk tata ruang, sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga laboratorium dapat 

berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna, dimulai sejak perencanaan gedung 

pada waktu dibangun. Tata ruang yang baik, diantaranya harus mempunyai antara lain: 

pintu masuk,  pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang peralatan, ruang 

penangas, ruang penyimpanan, ruang staf, ruang  bekerja, ruang gudang, lemari 

perkakas kaca, lemari alat-alat optik,  pintu jendela (diberi kawat kasa agar serangga 

dan burung tidak masuk), fan, dan AC untuk alat-alat tertentu yang memerlukan AC.  

Sesuai dengan fungsi laboratorium Pendidikan IPA, bahwa dalam laboratorium   

guru dan peserta didik dapat melakukan percobaan dan penelitian, laboratorium  

hendaknya menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk keperluan ini maka 

desain atau tata letak laboratorium IPA di Sekolah Menengah dapat mengikuti pola 

berikut ini: 

a. Letak  Laboratorium 

Tidak  mudah   diseragamkan   untuk  semua  sekolah  yang mempunyai 

laboratorium. Hal ini disebabkan tiap sekolah yang akan membangun laboratorium 

Sarana dan Prasarana 

Administrasi 

Manajemen  

Lab IPA SMP 

Sumber daya Manusia 

 Sarana dan Prasarana 

Inventarisasi 

 Bahan Kimia 

 Bahan Segar 

 Peralatan 

Keuangan 
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sudah terikat oleh bentuk dan keadaan bangunan dan lahan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Tidak ada dua sekolah yang memiliki keadaan lingkungan dan 

keperluan yang sama. Namun demikian, bila keadaan masih mungkin, dalam 

menentukan letak laboratorium perlu diperhatikan hal-hal berikut: 

1) Letak terhadap lingkungan.  

Selama masih mungkin, meletakkan laboratorium dengan arah “utara-selatan” 

sangat dianjurkan. Letak yang demikian erat hubungannya dengan banyaknya 

sinar matahari yang masuk dan bersangkut paut dengan pemasangan jendela 

atau jumlah jendela yang diperlukan. 

2) Letak dari  setiap laboratorium (science block).  

Kalau sebuah sekolah memiliki beberapa buah laboratorium, adalah sangat 

bermanfaat bila laboratoriumI PA (Biologi, Fisika, Kimia, dan IPBA) letaknya 

saling berdekatan atau ada  dalam suatu daerah. Hal ini sangat menguntungkan 

karena  dapat mengurangi perpindahan baik bagi guru maupun peralatan yang 

diperlukan. 

 

b. Luas ruangan laboratorium 

Ruang  laboratorium  IPA  berfungsi  sebagai  tempat  berlangsungnya  kegiatan 

pembelajaran IPA secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Luasruangan 

laboratorium sangat ditentukan oleh macam ruangan yang diperlukan. Jenis 

ruangan yang ada di dalam laboratorium meliputi: 

1) Ruang pembelajaran sebagai tempat perlengkapan laboratorium termasuk 

meja, kursi, lemari dan rak ada didalamnya. Luas ruangan minimum dapat 

menampung satu rombongan belajar, sedikit-dikitnya 2.4m
2
/peserta didik. Jadi 

untuk laboratorium untuk kapasitas 40 peserta didik diperlukan luas lantai 

(2.4x40)m
2
=96m

2
. Sedangkan untuk rombongan belajar dengan peserta didik 

kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 m
2
. Lebar 

minimum ruangan laboratorium IPA adalah 5 m. Ruangan itu dapat berbentuk 

persegipanjang, misalnya (8x 13) m2 = 104 m2 atau (9 x11) m2= 99m2. Bentuk 

ruangan panjang ini mempunyai kelemahan pada jarak antara guru dan peserta 

didikyang dibelakang menjadijauh.Untukmengurangikelemahan tersebut 

disarankan agar ruangan itu berbentuk persegi. 

2) Ruangan persiapan sebagai tempat guru dan laboran melakukan persiapan 

sebelumnya kegiatan pembelajaran agar kegiatan berjalan baik. Untuk 

laboratorium yang mempunyai luas lantai100m
2
, sebaiknya memiliki ruang 

persiapan sekurang- kurangnya 20 m
2
. Luas ruang penyimpanan dan persiapan 

minimum 18 m
2
. 

3) Ruangan penyimpanan  untuk  menyimpan  alat-alat,  peralatan  dan  bahan-

bahan yang belum digunakan. Idealnya ruang penyimpanan memerlukan 

ukuran minimal (5x4) m2 = 20 m2  agar dapat menyimpan lemari untuk zat-zat 

kimia. 

4) Ruangan gelap untuk   mengerjakan pemrosesan foto atau untuk percobaan- 

percobaan lain yang harus bebas cahaya. 
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5) Ruangan atau meja untuk menimbang. 

 

c .  Peralatan Laboratorium 

Peralatan Laboratorium sangat ditentukan oleh macam laboratorium. Sebuah 

SMP/MTs minimal memiliki satu ruangan Laboratorium IPA. Apabila sekolah 

mempunyai dana yang cukup, maka ruang laboratorium dapat dibagi menjadi 

Laboratorium IPA Fisika, Laboratorium IPA Biologi, Laboratorium IPA Kimia, 

dan Laboratorium  IPBA  (Ilmu  Pengetahuan Bumi  dan Antariksa. Pembagian 

tersebut akan memudahkan pengelola dan guru untuk menyiapkan alat dan bahan 

praktikum sehingga pelaksanaan praktikum dapat lebih efektif. 

Walaupun ada pembedaan jenis laboratorium, tetapi ada fasilitas laboratorium 

yang bersifat umum yang seharusnya ada dalam setiap laboratorium, seperti: 

1) Meja. Meja ada beberapa macam, yaitu meja kerja untuk peserta didik meja 

kerja untuk guru, meja demonstrasi dan meja dinding. 

2) Lemari. Berdasarkan wujud dan kegunaannya maka kebutuhan lemari suatu 

laboratorium adalah sebagai berikut: (a) Lemari biasa (lemari kaca), (b) 

Lemari gantung, dan (c) Lemari di bawah meja dinding 

3) Rak 

4) Bakcuci pada meja 

5) Listrik (stop kontak pada setiap meja praktikan) 

6) Pemanas (gas atau pembakar spiritus)  

Berikut adalah contoh-contoh denah desain Laboratorium IPA  di Sekolah 

Menengah Pertama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Desain Laboratorium IPA (Sekolah Menengah Pertama) 
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Keterangan 

A Ruangan Administrasi dan Persiapan Alat dan Bahan 

A1 Meja Kepala Laboratorium 

A2 Meja Tempat Komputer 

A3 Lemari Buku  

B Ruang Penyimpanan Alat dan Bahan 

B1 Meja Persiapan Alat 

B2 Lemari Penyimpanan Alat dan Bahan 

C Ruang Pelaksanaan Praktikum 

D Meja Tempat Tas/ Buku Siswa 

E Lemari Penyimpana Alat dan Bahan 

F       Meja Tempat Wastafel 

G Meja Guru Instruktur 

H       Lemari Asam 

I        Meja Praktik Siswa 

J        Papan Tulis 

K Kotak P3K 

L       Tempat sampah  

1        Pintu Masuk 

2 Pintu Keluar 

3        Pintu Ruang Administrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.4. Desain Laboratorium IPA Tipe Klasikal 

                                              (http://www.slideshare.net /tahangpette)  



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Desain Laboratorium IPA Tipe Kelompok  

                  (http://www.slideshare.net/tahangpette) 

 

 

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Di Laboratorium IPA 

1. Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Laboratorium adalah suatu tempat peserta didik atau praktikan melakukan 

percobaan. Bekerja di laboratorium IPA tak akan lepas dari berbagai  kemungkinan 

terjadinya bahaya dari berbagai jenis bahan dan peralatan baik yang bersifat bahaya 

maupun tidak berbahaya, yang tak jarang beresiko tinggi bagi peserta didik yang 

sedang melakukan praktikum jika tidak mengetahui cara dan prosedur penggunaan 

alat yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap 

keselamatan dan bahaya kerja di laboratorium.  

Telah banyak terjadi kecelakaan ataupun menderita luka baik bersifat luka 

permanen, luka ringan maupun gangguan kesehatan dalam yang dapat menyebabkan 

penyakit kronis maupun akut, serta kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas dan peralatan 

penunjang praktikum yang mahal harganya. Semua kejadian ataupun kecelakaan kerja 

di laboratorium sebenarnya dapat dihindari dan diantisipasi jika peserta didik 

mengetahui dan selalu mengikuti prosedur kerja yang aman di laboratorium. 

Kecelakaan dapat juga terjadi karena kelalaian atau kecerobohan praktikan, yang 

dapat mencederai dirinya sendiri dan juga orang lain yang berada disekitarnya. 

Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap individu yang 

sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.  
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Bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan resiko kecelakaan kerja. 

Walaupun petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja sudah tertulis dalam setiap 

penuntun praktikum, namun hal ini perlu dijelaskan berulang-ulang agar setiap 

individu lebih meningkatkan kewaspadaan ketika bekerja di laboratorium. Oleh 

karena itu penerapan budaya aman dan sehat dalam bekerja hendaknya 

dilaksanakan oleh semua institusi yang turut andil dalam semua kegiatan di 

laboratorium.  

Terjadinya kecelakaan dapat dicegah dengan menentukan usaha-usaha 

pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja yang tepat secara efektif dan efisien 

sehingga terjadinya kecelakaan dapat dicegah. Faktor utama penyebab terjadinya 

kecelakaan adalah bersumber pada lingkungan kerja dan praktikan. Namun sebagian 

besar (85%) kecelakaan tersebut disebabkan oleh faktor manusia. Perilaku praktikan 

yang tidak aman dapat membahayakan, kondisi yang berbahaya, kondisi hampir celaka 

dan penyakit akibat kerja adalah gejala dari kurang berfungsinya manajemen seperti 

pencegahan berupa aturan atau tata tertib yang harus diindahkan. Dalam melakukan 

kegiatan di dalam laboratorium, praktikan harus menyadari bahwa dalam setiap 

kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kebakaran. Oleh 

karena itu setiap pengguna laboratorium harus mempunyai rasa taggung jawab penuh  

untuk mengindahkan tata tertib akan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam 

laboratorium baik keselamatan alat maupun pengguna, untuk itu perlu 

dibuat peraturan-peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan harus ditaati selalu pada 

setiap kegiatan di dalam laboratorium. 

 

2. Mengenali Potensi Bahaya 

Dalam pekerjaan sehari-hari pengelola dan penggunalaboratorium IPA selalu 

dihadapkan pada bahaya-bahaya tertentu, misalnya bahaya infeksi, reagensia yang 

toksik, peralatan listrik maupun gelas yang digunakan secara rutin. Secara garis besar 

bahaya yang dihadapi dalam laboratorium dapat digolongkan dalam: 

a. Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak. 

b. Bahan beracun, korosif dan kaustik. 

c. Bahaya radiasi. 

d. Luka bakar. 

e. Syok akibat aliran listrik. 

f. Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. 

g. Bahaya infeksi dari kuman, virus atau parasit.  

Pada umumnya bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha 

pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan serta penerapan disiplin kerja. 

Beberapa peristiwa yang pernah terjadi di laboratorium yang menimbulkan cacat 

bahkan meninggal dunia dapat merupakan cermin bagi setiap orang untuk 

meningkatkan kewaspadaannya ketika bekerja di laboratorium. Peristiwa-peristiwa 

tersebut kadang-kadang terlalu pahit untuk dikenang, namun meninggalkan kesan 

pendidikan yang baik, agar tidak melakukan kesalahan dua kali pada peristiwa yang 

sama. 
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Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan 

perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah 

dalam membawa, menggunakan dan menyimpan alat dan bahan di laboratorium IPA 

dapat menyebabkan kerusakan alat dan bahan, terjadinya kecelakaan kerja serta dapat 

menimbulkan penyakit. Cara memperlakukan alat dan bahan di laboratorium IPA 

secara tepat dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan.  

Berikut siklus K3 berkaitan dengan pengguna (laboran/praktikan), alat, dan 

bahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Siklus K3 Berkaitan Penggunaan Alat dan Bahan 

 

3. Menjaga Keselamatan Alat 

a. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di 

laboratorium 

1) Aman 

Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Alat yang mudah 

dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari 

terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan 

sehingga fungsinya berkurang. 

2) Mudah dicari 

Untuk memudahkan mencari letak masing–masing alat dan bahan, perlu diberi 

tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat 

(lemari, rak atau laci). 

3) Mudah diambil 

Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti 

lemari, rak dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang 

tersedia. 

  

KESEHATAN 

(HEALTH) 

 PROSES 

 

KESELAMATAN 

(SAFETY) 

 

PENGGUNA 

BAHAN ALAT 
LINGKUNGAN  

(ENVIRONMENT) 
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b. Cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok 

bahasan, golongan percobaan dan bahan pembuat alat  

1) Pengelompokan alat–alat Fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti: Gaya 

dan Usaha (Mekanika), Panas, Bunyi, Gelombang, Optik, Magnet, Listrik,  dan 

Alat Reparasi. 

2) Pengelompokan alat-alat Biologi menurut golongan percobaannya, seperti: 

Anatomi, Fisiologi, Ekologi, dan Morfologi. 

3) Pengelompokan alat-alat Kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut 

seperti: logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. 

Jika alat laboratorium dibuat dari beberapa bahan, alat itu dimasukkan ke 

dalam kelompok bahan yang banyak digunakan. 

c.  Penyimpanan alat dan bahan selain berdasar hal–hal di atas, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan yaitu: 

1) Mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan 

dipasangi lampu yang selalu menyala untuk menjaga agar udara tetap kering 

dan mencegah tumbuhnya jamur. 

2) Alat berbentuk set, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak 

terpasang. 

3) Ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya higrometer, neraca lengan, dan 

beaker glass. 

4) Alat yang memiliki bobot relatif berat, disimpan pada tempat yang tingginya 

tidak melebihi tinggi bahu. 

5) Penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut 

abjad. 

6) Zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci, zat kimia 

yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi 

yang baik. 

 

4. Menjaga Keselamatan Bahan 

 
Gambar 2.7. Lambang Karakteristik Bahan Terkait Keselamatan Kerja 

 

a.   Cara menyimpan bahan laboratorium IPA  

Cara menyimpan bahan laboratorium IPA dengan memperhatikan kaidah 

penyimpanan, seperti halnya pada penyimpanan alat laboratorium. Sifat masing-

masing bahan harus diketahui sebelum melakukan penyimpanan, seperti: 
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1) Bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol 

plastik. 

2) Bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol 

kaca. 

3) Bahan yang dapat berubah ketika terkenan matahari langsung, sebaiknya 

disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan 

bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dalam 

disimpan dalam botol berwarna bening. 

4) Bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan 

lainnya. 

5) Penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan 

dapat pula menggunakan botol berkran. Pengambilan bahan kimia dari botol 

sebaiknya secukupnya saja sesuai kebutuhan praktikum pada saat itu. Sisa 

bahan praktikum disimpam dalam botol kecil, jangan dikembalikan pada botol 

induk. Hal ini untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk karena 

bahan sisa praktikum mungkin sudah rusak atau tidak murni lagi. 

6) Bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing 

bahan. 

 

b.   Penyimpanan  Bahan Kimia Berbahaya 

Mengelompokkan bahan kimia berbahaya di dalam penyimpanannya mutlak 

diperlukan, sehingga tempat/ruangan yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

dan aman.  Mengabaikan sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan yang disimpan akan 

mengandung bahaya seperti kebakaran, peledakan, mengeluarkan gas/uap/debu 

beracun, dan berbagai kombinasi dari pengaruh tersebut. 

Penyimpanan bahan kimia berbahaya sebagai berikut: 

1) Bahan kimia beracun (Toxic) 

Bahan ini dalam kondisi normal atau dalam kondisi kecelakaan ataupun 

dalam kondisi kedua-duanya dapat berbahaya terhadap kehidupan 

sekelilingnya.  Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, 

tempat yang ada peredaran udara, jauh dari bahaya kebakaran dan bahan yang 

inkompatibel (tidak dapat dicampur) harus dipisahkan satu sama lainnya. 

Jika panas mengakibatkan proses penguraian pada bahan tersebut maka 

tempat penyimpanan harus sejuk dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena 

sinar matahari langsung dan jauh dari sumber panas 

2) Bahan kimia korosif (Corrosive) 

Beberapa jenis dari bahan ini mudah menguap sedangkan lainnya dapat 

bereaksi dahsyat dengan uap air.  Uap dari asam dapat menyerang/merusak 

bahan struktur dan peralatan selain itu beracun untuk tenaga manusia.  Bahan 

ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang 

cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap.  Wadah/kemasan dari 

bahan ini harus ditangani dengan hati-hati, dalam keadaan tertutup dan 
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dipasang label.  Semua logam disekeliling tempat penyimpanan harus dicat 

dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. 

Penyimpanannya harus terpisah dari bangunan lain dengan dinding dan 

lantai yang tahan terhadap bahan korosif, memiliki perlengkapan saluran 

pembuangan untuk tumpahan, dan memiliki ventilasi yang baik.  Pada tempat 

penyimpanan harus tersedia pancaran air untuk pertolongan pertama bagi yang 

terkena bahan tersebut. 

3) Bahan Kimia Mudah Terbakar (Flammable) 

Praktis semua pembakaran terjadi antara oksigen dan bahan bakar dalam 

bentuk uapnya atau beberapa lainnya dalam keadaan bubuk halus.  Api dari 

bahan padat berkembang secara pelan, sedangkan api dari cairan menyebar 

secara cepat dan sering terlihat seperti meledak.  Dalam penyimpanannya 

harus diperhatikan sebagai berikut: 

a)  Disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan 

tidak sengaja pada waktu ada uap dari bahan bakar dan udara. 

b)  Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup, sehingga 

bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah 

percikan api. 

c) Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya 

kebakarannya. 

d)  Tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan 

yang mudah menjadi panas dengan sendirinya atau bahan yang bereaksi 

dengan udara atau uap air yang lambat laun menjadi panas. 

e)  Di tempat penyimpanan tersedia alat-alat pemadam api dan mudah dicapai 

f)   Singkirkan semua sumber api dari tempat penyimpanan. 

g)   Di daerah penyimpanan dipasang tanda dilarang merokok. 

h)  Pada daerah penyimpanan dipasang sambungan tanah/arde serta 

dilengkapi alat deteksi asap atau api otomatis dan diperiksa secara 

periodik. 

4) Bahan Kimia Mudah Peledak (Explosive)  

Terhadap bahan tersebut ketentuan penyimpananya sangat ketat, letak 

tempat penyimpanan harus berjarak minimum 60[meter] dari sumber tenaga, 

terowongan, lubang tambang, bendungan, jalan raya dan bangunan, agar 

pengaruh ledakan sekecil mungkin.  Ruang penyimpanan harus merupakan 

bangunan yang kokoh dan tahan api, lantainya terbuat dari bahan yang tidak 

menimbulkan loncatan api, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari 

kelembaban, dan tetap terkunci sekalipun tidak digunakan.  Untuk penerangan 

harus dipakai penerangan alam atau lampu listrik yang dapat dibawa atau 

penerangan yang bersumber dari luar tempat penyimpanan.  Penyimpanan 

tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang di dalamnya terdapat oli, 

gemuk, bensin, bahan sisa yang dapat terbakar, api terbuka atau nyala 

api.  Daerah tempat penyimpanan harus bebas dari rumput kering, sampah, 
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atau material yang mudah terbakar, ada baiknya memanfaatkan perlindungan 

alam seperti bukit, tanah cekung belukar atau hutan lebat. 

5) Bahan Kimia Oksidator (Oxidation) 

Bahan ini adalah sumber oksigen dan dapat memberikan oksigen pada 

suatu reaksi meskipun dalam keadaan tidak ada udara.  Beberapa bahan 

oksidator memerlukan panas sebelum menghasilkan oksigen, sedangkan jenis 

lainnya dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak pada suhu 

kamar.  Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap 

dingin, ada peredaran udara, dan gedungnya harus tahan api.  Bahan ini harus 

dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar dan bahan yang 

memiliki titik api rendah. 

Alat-alat pemadam kebakaran biasanya kurang efektif dalam 

memadamkan kebakaran pada bahan ini, baik penutupan ataupun pengasapan, 

hal ini dikarenakan bahan oksidator menyediakan oksigen sendiri. 

 

5. Menjaga Keselamatan Pengguna 

Kecelakaan dapat terjadi dalam setiap kegiatan manusia. Kecelakaan merupakan suatu 

kejadian di luar kemampuan manusia, terjadi dalam sekejap dan dapat menimbulkan 

kerusakan baik jasmani maupun jiwa. Kegiatan yang membahayakan sering terjadi di 

laboratorium, tetapi hal ini tidak harus membuat kita takut untuk melakukan kegiatan 

di laboratorium. 

a. Sumber Terjadinya Kecelakaan 

Terjadinya kecelakaan dapat disebakan oleh banyak hal, tetapi dari analisis 

terjadinya kecelakaan menunjukkan bahwa hal-hal berikut adalah sebab-sebab 

terjadinya kecelakaan di laboratrorium: 

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan 

proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan di laboratorium. 

2. Kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya 

pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. 

3. Kurangnya bimbingan terhadap peserta didik yang sedang melakukan kegiatan 

laboratorium. 

4. Kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan 

pelindung kegiatan laboratorium. 

5. Kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya 

harus ditaati. 

6. Tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau 

menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. 

7. Tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. 

Terjadinya kecelakaan di laboratorium dapat dikurangi sampai tingkat paling 

minimal jika setiap orang yang menggunakan laboratorium mengetahui 

tanggung jawabnya. 
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b. Kecelakaan yang Sering Terjadi di Laboratorium 

1) Luka bakar 

2) Luka karena benda tajam dan benda tumpul 

3) Cedera pada mata, seperti: 

- kelilipan (benda kecil masuk mata) 

- luka di mata 

- luka kelopak mata 

- tersiram bahan kimia 

4)  Keracunan 

 

c. Perlengkapan Keselamatan Kerja 

Perlengkapan keselamatan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat-alat 

laboratorium dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. 

2. Perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk 

mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. 

Dalam bekerja juga perlu menggunakan perlengkapan keselamatan pribadi 

sebagai perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa 

perlengkapan pribadi yang biasa digunakan adalah: 

1. Jas laboratorium, untuk mencegah kotornya pakaian. 

2. Pelindung lengan, tangan, dan jari untuk perlindungan dari panas, bahan kimia, 

dan bahaya lain. 

3. Pelindung mata digunakan untuk mencegah mata dari percikan bahan kimia. 

4. Respirator dan lemari uap. 

5. Sepatu pengaman, untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya 

kaki oleh benda-benda berat. 

6. Layar pelindung digunakan jika kita ragu akan terjadinya ledakan dari bahan 

kimia dan alat-alat hampa udara. 

 

6. Tindakan Penanganan Kebakaran di Laboratorium  

  
Gambar 2.8. Pemadaman Kebakaran 

 

Di laboratorium sangat mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran dilaboratorium dapat 

disebabkan oleh arus pendek, pemanasan zat yang mudah terbakar atau kertas yang 
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berserakan di atas meja pada saat ada api. Untuk menghindari hal tersebut lakukan hal 

berikut.  

a.  Hindari penggunaan kabel yang bertumpuk pada satu stop kontak  

b.  Gunakan penangas bila hendak memanaskan zat kimia yang mudah terbakar  

c.  Bila hendak bekerja dengan menggunakan pembakaran (api) jauhkan alat/bahan 

yang mudah terbakar (misal kertas, alkohol) dan bagi peserta didikperempuan yang 

berambut panjang, rambut harus diikat. 

d.  Gunakan alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. 

Ditinjau dari aspek kimia, api merupakan proses oksidasi gas yang berlangsung 

“hebat” sambil melepaskan energi yang cukup besar sehingga gas yang bereaksi 

tersebut memancarkan cahaya. Api atau kebakaran dapat terjadi jika tiga faktor berada 

secara bersamaan pada suatu saat. Ketiga faktor tersebut adalah:  

a. Bahan bakar, yaitu bahan yang dapat bereaksi hebat dengan oksigen, yang 

menimbulkan gejala berupa api. Bahan bakar dapat berupa zat padat, zat cair, atau 

gas.  

b. Oksigen, biasanya dari udara ( 1/5 bagian udara adalah oksigen) tetapi dapat juga 

berasal dari bahan kimia yang bereaksi sambil menghasilkan oksigen. Oksigen 

inilah yang nantinya bersenyawa (bereaksi) dengan bahan bakar, jika suhu 

mencapai tinggi tertentu. Tanpa oksigen, kebakaran tidak dapat terjadi.  

c. Kalor yang cukup mengakibatkan suhu naik mencapai suhu tertentu yang disebut 

suhu penyulutan (ignition temperature). Di bawah suhu ini reaksi oksidasi disertai 

cahaya tidak dapat terjadi. Sekali reaksi terjadi, energi kalor yang ditimbulkan oleh 

reaksi, biasanya sudah mencukupi untuk mempertahankan reaksi, yang berarti 

mempertahankan kebakaran, sampai bahan bakar atau oksigen habis.  

Ketiga faktor tersebut di atas disebut sebagai “Segitiga api”. Berdasarkan konsep 

segitiga api, maka untuk memadamkan api adalah menghilangkan salah satu (atau 

lebih dari satu) dari ketiga faktor yang memungkinkan api itu ada, yaitu:  

a.   Menghentikan pasokan bahan bakar  

b.  Menurunkan suhu sampai di bawah suhu penyulutan  

c.  Menghentikan pasokan oksigen. Bila di laboratorium terjadi kebakaran, harus 

segera diatasi dengan caraseksama dan jangan panik. Gunakan alat pemadam 

kebakaran yang telah disediakan.  

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Jika baju/pakaian yang terbakar, korban harus merebahkan dirinya sambil 

berguling-guling. Jika ada selimut tutuplah pada apinya agar cepat padam. Jangan 

sekali-kali membiarkan korban berlari-lari karena akan memungkinkan terjadinya 

kebakaran yang lebih besar.  

b. Jika terjadi kebakaran kecil, misalnya terbakarnya larutan dalam gelas kimia atau 

dalam penangas, tutuplah bagian yang terkena api dengan karung atau kain basah.  

c. Jika terjadi kebakaran yang besar, gunakan alat pemadam kebakaran (diperlukan 

pelatihan cara memadamkan kebakaran dengan menggunakan tabung pemadam 

kebakaran jenis ABC untuk sumber kebakaran berasal dari kayu, kertas, minyak 
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maupun hubungan pendek). Kemudian sumber-sumber yang dapat menimbulkan 

api, misalnya listrik, gas, kompor, agar segera dimatikan dan jauhkan bahan-bahan 

yang mudah terbakar.  

d. Jika terjadi kebakaran karena zat yang mudah terbakar (pelarut organik) untuk 

mematikan jangan menggunakan air, karena hal itu akan menyebabkan apinya lebih 

besar dan menyebar mengikuti air. Untuk mematikannya gunakanlah pasir atau 

tabung pemadam kebakaran jenis ABC bisa serbuk atau busa.  

 

Klasifikasi Kebakaran 

Kebakaran dapat digolongkan menjadi 3 kelas, yaitu:  

a. Kelas A, merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan- bahan “biasa” yang 

mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet dan plastik 

b. Kelas B, merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan yang mudah terbakar, 

meliputi cairan, seperti minyak tanah, bensin, alkohol.  

c. Kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik.  

 

7. Jenis Jenis Pemadam Kebakaran 

Di laboratorium IPA perlu disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat di 

bawa atau dipindah-pindah. Alat pemadam seperti ini berbentuk tabung yang dapat 

digantungkan di dinding laboratorium atau bagian lain bangunan yang mudah 

dijangkau dan jangan diletakkan di almari yang dikunci. Alat pemadam kebakaran 

tersebut mempunyai berbagai jenis. Penggunaan jenis pemadam kebakaran bergantung 

pada bahan yang terbakar. Jika bahan yang terbakar berbeda maka akan berbeda pula 

penggunaaan jenis pemadam kebakaran. Namun pada saat sekarang tersedia alat 

pemadam kebakaran yang bisa mengatasi kebakaran dari berbagai sifat bahan yang 

terbakar yang disebut dengan alat pemadam multipurpose. 

Beberapa jenis alat pemadam kebakaran: 

a. Pemadam Kebakaran Jenis Air 

Pemadam jenis air ini bekerja atas dasar pendinginan. Suhu benda yang terbakar 

dapat diturunkan. Bentuk yang sederhana dari pemadam kebakaran jenis air ini 

adalah air yang disiramkan dengan menggunakan ember. Akan tetapi ada pula alat 

pemadam kebakaran jenis air yang tersimpan dalam tabung atau silinder. Tabung 

itu berisi kira-kira 10 liter air. Di dalam tabung atau silinder itu terdapat silinder 

lain yang berisi karbondioksida yang bertekanan. Pada waktu digunakan silinder 

yangberisi karbondioksida itu dibocorkan dengan jalan ditusuk sehingga 

karbondioksida akan mendesak air dan air akan keluar dengan deras. Sekali 

dijalankan, semprotan air itu tidak dapat dihentikan dan alat ini bersifat sekali 

pakai. Ada pula alat pemadam kebakaran jenis air yang menggunakan larutan 

natrium bikarbonat (NaHCO3) yang disimpan dalam tabung logam. Dalam tabung 

logam itu terdapat pula asam sulfat yang di tempatkan dalam satu wadah. Pada 

waktu digunakan, asam sulfat bereaksi dengan natrium bikarbonat dan 

menimbulkan karbondioksida. Karbondioksida ini yang mendesak dan 

menyemprotkan air (larutan) itu keluar melalui selang (pipa). 
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b. Pemadam Kebakaran Jenis Karbondioksida 

Pemadam kebakaran jenis ini bekerja atas dasar mengurangi persediaan oksigen. 

Karena massa jenis gas karbondioksida lebih besar daripada massa jenis udara, 

maka gas ini dapat membentuk suatu selimut yang mencegah bahan berhubungan 

dengan udara (oksigen).Tabung pemadam ini dilengkapi dengan penyalur/selang 

gas yang ujungnya berbentuk corong yang terbuat dari plastik/karet. Melalui 

corong ini gas diarahkan ke api yang hendak dipadamkan. Semprotan gas 

karbondioksida ini sangat dingin dan dapat membekukan uap air di udara yang 

melewati gas itu, sehingga terbentuk sejenis kabut putih, kabut ini berfungsi 

menghalangi oksigen berhubungan dengan bahan bakar. 

c. Pemadam Kebakaran Jenis Busa 

Alat pemadam kebakaran ini mengandung larutan bahan-bahanyang bila 

bercampur/bereaksi dapat menimbulkan busa. Busa ini yang dapat menghalangi 

udara (oksigen) berhubungan dengan bahan bakar.Dalam hal ini terjadi sedikit 

pendinginan agar berhasil memadamkan api,dalam pelaksanaannya lapisan busa 

yang menutupi api tidak terputus-putus. Jadi bahan bakar itu betul-betul terselimuti 

dengan lapisan busa, sehingga bahan bakar dapat terisolasi dari oksigen di udara. 

d. Pemadam Kebakaran Jenis Serbuk 

Serbuk yang digunakan adalah pasir atau bahan kimia kering, yaitu natrium 

bikarbonat. Jenis pemadam kebakaran ini merupakan pemadam kebakaran yang 

paling sederhana. Penggunaannya adalah dengan disiramkan pada nyala api yang 

akan dipadamkan sampai tertimbun sehingga udara tidak dapat masuk ke bahan 

yang sedang terbakar. Lapisan natrium bikarbonat menyelimuti api saat 

karbondioksida mendorongnya keluar. Karbondioksida keluar karena picu ditekan. 

Pemanasan terhadap natrium bikarbonat oleh api yang ada menyebabkan terjadinya 

karbondioksida. Persamaan Reaksi: 2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O + CO2  

Catatan: 

“Siapkan pasir dalam ember di laboratorium untuk digunakan sewaktu- waktu 

ketika diperlukan” 

e. Pemadam Kebakaran Jenis Selimut 

Selimut yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk memadamkan 

kebakaran adalah karung/kain basah. Selimut ini ditutupkan pada nyala api yang 

hendak dipadamkan, dengan demikian penyediaan oksigen dihentikan. Selain 

karung/kain dapat pula digunakan bahan serat yang tahan api. Selimut pemadam 

kebakaran, kebanyakan terbuat dari bahan kaca serat (fiber glass) yang bersifat 

agak lemas. Selimut yang terbuat dari asbes tidak digunakan lagi karena dapat 

menimbulkan kanker jika terhirup serat-seratnya.  
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8. Mengoperasikan alat Pemadam Kebakaran Jenis tabung  

Perlu diketahui bahwa alat-alat pemadam kebakaran yang telah dibahas hanya 

mampu memadamkan kebakaran-kebakaran kecil saja dan sekali pakai. Kebakaran 

besar harus ditangani oleh unit-unit pemadam kebakaran. Beberapa hal yang perlu 

diketahui dalam mengoperasikan alat pemadam kebakaran jenis tabung, sebagai 

berikut. 

a. Alat perangkat tabung pemadam kebakaran jenis multipurpose terbuat dari logam 

dengan komponen pemadam kebakaran sebagai berikut;  

1) tabung, tempat menyimpan serbuk zat, di dalamnya terdapat pula tabung gas 

yang berisi CO2  

2)  alat picu  

3)  kunci pengaman  

4)  selang karet/plastik. 

b. Bahan tabung pemadam kebakaran berisi serbuk Natriumbikarbonat (NaHCO3), 

dan gas karbondioksida (CO2). 

c. Hati-hati ketika menggunakan alat pemadan, karena serbuk yang dikeluarkan dapat 

menyebabkan iritasi pada mata maupun hidung. 

d. Langkah Kerja;   

1)  Lepaskan selang karet dari dinding tabung alat pemadam.  

2)  Cabut kunci pengaman (segel) pada tabung alat pemadam.  

3)  Arahkan selang pada titik apinya.  

4) Tekan picu tabung dan pegang ujung selang sambil diputar-putar mengarah pada 

titik kebakaran dengan jarak 2-3 meter. 

5)  Sebaiknya tabung pemadam kebakaran digunakan 1x pemakaian dan perhatikan 

masa kadaluwarsanya. 

 

9. Contoh Perangkat Pencegahan Kecelakaan 

a. Contoh keamanan kerja di laboratorium 

1) Rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum.  

2) Gunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk melindungi mata,   

jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk 

melindungi kaki.  

3) Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi.  

4) Wanita/pria yang berambut panjang,  rambut  harus diikat.  

5) Dilarang makan, minum dan merokok di laboratorium.  

6) Jagalah kebersihan meja praktikum, apabila meja praktikum  basah segera  

keringkan dengan lap basah.  

7) Hindari kontak langsung dengan bahan kimia.  

8) Hindari mengisap langsung uap bahan kimia.  

9) Bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar.  

10) Pastikan kran gas tidak bocor apabila hendak mengunakan bunsen.  

11) Pastikan kran air dan gas selalu dalam keadaan tertutup pada sebelum dan 

sesudah praktikum selesai.  
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b. Contoh aturan kerja di laboratorium 

1) Dilarang bekerja sendirian di laboratorium, minimal ada yang mengawasi.  

2) Dilarang bermain-main dengan peralatan laboratorium dan bahan Kimia.  

3) Persiapkanlah hal yang perlu sebelum masuk laboratorium  seperti buku kerja, 

jenis percobaan, jenis bahan, jenis  peralatan, dan cara membuang limbah sisa 

percobaan.  

4) Dilarang makan, minum dan merokok di laboratorium.  

5) Jagalah kebersihan meja praktikum, apabila meja praktikum  basah segera 

keringkan dengan lap basah.  

6) Jangan membuat keteledoran antar sesama teman.  

7) Pencatatan data dalam setiap percobaan selengkap-lengkapnya. Jawablah 

pertanyaan pada penuntun praktikum untuk menila kesiapan anda dalam 

memahami percobaan.  

8) Berdiskusi adalah  hal yang baik dilakukan untuk   memahami  lebih lanjut 

percobaan yang dilakukan.  

9)  Mengembalikan alat percobaan ketempat semula dalam keadaan  bersih. 

 

10. Tindakan Keselamatan 

a. Tindakan Penyelamatan Karena Bahaya Radioaktif 

1) Jangan panik 

2) Jauhi sumber radiasi pada jarak yang dianggap aman  

3) Hindari bersentuhan dengan bahan yang terkontaminasi radiasi 

4) Jangan mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi radiasi 

 

b. Tindakan Penyelamatan Terkena Bahan Kimia  

1) Jangan panik.  

2) Mintalah bantuan rekan anda yang berada didekat anda.  

3) Lihat data MSDS.  

4) Bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung tersebut (cuci bagian yang 

mengalami kontak langsung tersebut dengan air apabila memungkinkan).  

5) Bila kulit terkena bahan kimia, janganlah digaruk agar tidak tersebar.  

6) Bawa ketempat yang cukup oksigen. 

7) Hubungi paramedik secepatnya(dokter, rumah sakit). 

 

c. Tindakan Penyelamatan Karena Gempa Bumi  

1) Jangan panik.  

2) Sebaiknya berlindung dibagian yang kuat seperti bawah meja, kolong kasur, 

dan almari.  

3) Jauhi bangunan yang tinggi, tempat penyimpanan zat kimia, dan kaca.  

4) Perhatikan bahaya lain seperti kebakaran akibat kebocoran gas,tersengat 

listrik.  

5) Jangan gunakan lift.  
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6) Hubungi pemadam kebakaran, polisi dan lain-lain.  

7) Evakuasi peserta didik dilapangan terbuka yang jauh dari bangunan untuk 

menjaga adanya gempa susulan.  

 

d. Pokok-Pokok Tindakan PPPK 

Pertolongan pertama pada kecelakaan dimaksudkan untuk memberikan 

perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih lanjut diberikan 

oleh dokter. Tindakan yang diambil dalam PPPK tidak dimaksudkan untuk 

memberikan pertolongan sampai selesai. Hal-hal yang belum dapat diselesaikan 

harus diserahkan kepada dokter. Namun demikian usaha yang dilakukan dalam 

PPPK harus semaksimal mungkin dan ditujukan untuk: 

1) Menyelamatkan jiwa korban. 

2) Meringankan penderitaan korban serta mencegah terjadinya cedera yang lebih 

parah. 

3) Mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih pasti 

dapat diberikan. 

 

        Kecelakaan biasanya datang ketika kita tidak siap menghadapinya. 

Kekagetan yang ditimbulkan oleh peristiwa mendadak itu dan rasa takut melihat 

akibatnya membuat orang cepat panik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam melakukan tindakan PPPK, yaitu: 

1) Jangan panik tidak berarti boleh lamban. Bertindaklah cekatan tetapi tetap 

tenang. 

2) Perhatikan pernapasan korban. Jika terhenti segera kerjakanlah pernapasan 

buatan dari mulut ke mulut. 

3) Hentikan pendarahan. 

4) Perhatikan tanda-tanda shock. 

5) Jangan memindahkan korban terburu-buru. 

6) Hubungi tim medis 

 

D. Sanitasi dan Penanganan Limbah Laboratorium 

Limbah diartikan sebagai buangan sisa-sisa atau hasil sampingan yang berasal dari 

kegiatan laboratorium dari semua aktivitas yang dilakukan di laboratorium. Bentuk zat 

buangan dapat digolongkan menjadi gas, padat dan cair. Untuk bahan buangan yang 

berupa zat cair dapat dibedakan jenis zat buangan yang bersifat khemis dan non khemis. 
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1. Klasifikasi Limbah 

Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi: 

a. Limbah umum 

Berdasarkan fasa limbah yang dihasilkan, limbah umum dibedakan atas: 

1) Limbah padat 

Limbah padat di laboratorium relatif kecil, biasanya berupa endapan atau 

kertas saring terpakai, sehingga masih dapat diatasi. Limbah padat dibedakan 

menjadi: limbah padat infeksius (pembawa infeksi) dan non infeksius (tidak 

menyebabkan infeksi) 

2) Limbah gas 

 Limbah yang berupa gas umumnya dalam jumlah kecil, sehingga relatif masih 

aman untuk dibuang langsung di udara, contohnya limbah yang dihasilkan 

dari penggunaan generator, sterilisasi dengan etilen oksida atau dari 

thermometer yang pecah (uap air raksa). 

3) Limbah cair 

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair 

(Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001). Umumnya laboratorium 

berlokasi di sekitar kawasan hunian, sehingga akumulasi limbah cair yang 

meresap ke dalam air tanah dapat membahayakan lingkungan sekitar. Limbah 

cair terbagi atas: 

 Limbah cair infeksius  

 Limbah cair domestik (aktivitas rumah tangga) 

 Limbah cair kimia (aktivitas sintesa atau reaksi kimia) 

 

b. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya 

atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak 

langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau 

membahayakan kesehatan manusia. Limbah beracun dibagi menjadi: 

 Limbah mudah meledak 

 Limbah mudah terbakar. 

 Limbah reaktif 

 Limbah beracun 

 Limbah yang menyebabkan infeksi 

 Limbah yang bersifat korosif 

 

Berdasarkan sifat kimia bahan, limbah dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, 

yaitu: 

1. Limbah organik 

Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang besifat organik seperti limbah 

sayuran dan buah buahan dari kegiatan rumah tangga, atau limbah kayu dari 

kegiatan industri. Limbah ini mudah diuraikan melalui proses yang alami, 

misalnya pembusukan oleh bakteri. 
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2. Limbah anorganik 

Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat di uraikan 

dan tidak dapat diperbaharui. Contoh yang paling banyak dilingkungan kita 

adalah limbah plastik. Limbah ini tidak dapat diuraikan melalui proses yang 

alami, sehingga jumlahnya terus bertambah dan mencemari lingkungan. 

 

Bahan buangan yang bersifat khemis adalah semua bahan buangan yang hasil 

kegiatan laboratorium yang berupa zat kimia, contohnya asam sulfat. Bahan 

buangan yang bersifat non khemis bisanya bersifat organik, contohnya air sisa 

cucian segala alat-alat atau perabot yang tidak menggunakan bahan kimia.  

Kedua bahan buangan yang berupa cairan tersebut sebaiknya dipisahkan atau 

menggunakan saluran-saluran yang terpisah dan akhirnya mengalir pada lubang 

pembuangan yang terpisah pula. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan 

pengelolaan limbah selanjutnya, karena masing-masing limbah memerlukan cara 

pengolahan dan pengelolaan masing-masing.  

Berikut ini adalah contoh gambar penampang wadah buangan limbah cair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Diagram Proses Pengolahan Air Limbah dengan Proses Aerasi Kontak  

(http://najihandrianto.blogspot.com/2011/09/teknologi- pengolahan-limbah.html). 

2. Langkah Praktis untuk Mengelola dan Mengurangi Limbah di Laboratorium  

a. Penggunaan kembali limbah laboratorium berupa bahan kimia yang telah 

digunakan, setelah melalui prosedur daur ulang yang sesuai (hal ini paling sesuai 

untuk pelarut yang telah digunakan). Pelarut organik seperti etanol, aseton, 

kloroform, dan dietil eter dikumpulkan di dalam laboratorium secara terpisah dan 

dilakukan destilasi. 

b. Sebelum melakukan reaksi kimia, dilakukan perhitungan mol reaktan-reaktan 

yang bereaksi secara tepat sehingga tidak menimbulkan residu berupa sisa bahan 

kimia. Selain menghemat bahan yang ada, hal ini juga akan mengurangi limbah 

yang dihasilkan. 

c. Pembuangan langsung dari laboratorium. Metoda pembuangan langsung ini dapat 

diterapkan untuk bahan-bahan kimia yang dapat larut dalam air. Bahan-bahan 

kimia yang dapat larut dalam air dibuang langsung melalui bak pembuangan 

http://najihandrianto.blogspot.com/2011/09/teknologi-
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limbah laboratorium. Untuk bahan kimia sisa yang mengandung asam atau basa 

harus dilakukan penetralan, selanjutnya baru bisa dibuang. Untuk bahan kimia sisa 

yang mengandung logam-logam berat dan beracun seperti Pb, Hg, Cd, dan 

sebagainya, endapannya harus dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian cairannya 

dinetralkan dan dibuang. 

d. Dengan pembakaran terbuka. Metoda pembakaran terbuka dapat diterapkan untuk 

bahan-bahan organik yang kadar racunnya rendah dan tidak terlalu berbahaya. 

Bahan-bahan organik tersebut dibakar di tempat yang aman dan jauh dari 

pemukiman penduduk. 

e. Pembakaran dalan insenerator. Metoda pembakaran dalam insenerator dapat 

diterapkan untuk bahan-bahan toksik yang jika dibakar di tempat terbuka akan 

menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat toksik. 

f. Dikubur di dalam tanah dengan perlindungan tertentu agar tidak merembes ke 

badan air. Metoda ini dapat diterapkan untuk zat-zat padat yang reaktif dan 

beracun. 

3. Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Laboratorium 

Limbah kimia pertama-tama dikumpulkan dan disimpan sementara dalam atau 

dekat dengan laboratorium. Limbah seringkali kemudian dipindahkan ke area pusat 

pengumpulan limbah di sekolah, sebelum akhirnya dibuang ke tempat lain.  

Pertimbangan keselamatan harus diprioritaskan saat membuat sistem 

pengumpulan limbah sementara di laboratorium. Khusus untuk limbah organik, 

panduannya adalah sebagai berikut: 

a. Pemberian label pada wadah limbah. Beri label pada setiap wadah limbah 

berbahaya, sesuai dengan jenis bahayanya (misal: mudah terbakar, korosif). 

b. Simpan limbah dalam wadah yang berlabel jelas, di lokasi yang ditetapkan yang 

tidak mengganggu beroperasinya  laboratorium secara normal. Dalam beberapa 

kasus, penyimpanan limbah memerlukan ventilasi yang baik. 

c. Untuk beberapa jenis limbah kimia yang berbeda, limbah bisa dikumpulkan dalam 

satu wadah yang sama. Limbah yang dicampur harus kompatibel secara kimiawi, 

untuk memastikan tidak terjadi pembentukan panas atau reaksi. 

d. Sebelum dikumpulkan, dilakukan pengecekan sifat limbah (asam atau basa) 

e. Dilakukan penetralan terhadap larutan asam atau basa, menggunakan zat penetral 

yang sesuai 

f. Bentuk, ukuran dan bahan wadah harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 

yang hendak dikemas 

g. Pemilihan wadah yang tepat untuk mengeliminasi kebocoran. 

1) Wadah untuk limbah cair. Gunakan wadah pengaman dari plastik (misal; 

polietilen), atau bahan dari logam (misal: baja anti karat, baja galvanis) untuk 

cairan yang mudah terbakar. Jangan menyimpan bahan yang korosif dalam 

wadah yang terbuat dari logam. 

2) Wadah untuk limbah air. Kumpulkan limbah air secara terpisah dari limbah 

pelarut organik. Sebagian laboratorium ada yang dilengkapi dengan fasilitas 

penanganan limbah air, yang memungkinkan adanya pembuangan limbah air 
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ke pipa drainase. Kumpulkan limbah air yang tidak boleh dibuang ke pipa 

drainase dalam wadah yang tahan terhadap korosi. 

3) Wadah untuk limbah padat. Tempatkan limbah kimia padat (hasil reaksi 

kimia) di dalam wadah yang berlabel tepat, untuk menunggu proses 

pembuangan. 

 

Contoh beberapa kemasan untuk limbah asam dan basa: 

Kemasan kombinasi, 10l dengan inliner 

1) Corong untuk kemasan baja nirkarat 

2) Corong untuk kemasan Kombinasi 

3) Corong untuk kemasan PE 

 

1                                     2                                  3 

 
 

Gambar 2.10. Limbah Pelarut Organik (http://lansida.blogspot.com/2011/04/ 

pengelolaan-limbah-laboratorium.html) 

 

Khusus untuk limbah pelarut organik yang secara umum bersifat mudah terbakar, 

perlakuan wadah/penampungnya adalah sebagai berikut:  

1) Hindari sumber nyala (api terbuka, loncatan listrik, elektris statis, permukaan 

panas) 

2) Grounding (“bumikan”) wadah penampungan 

Persyaratan wadah limbah pelarut organik: 

1) Harus dalam kondisi baik, tidak rusak, bebas dari korosi dan kebocoran.  

2) Bentuk, ukuran dan bahan wadah harus sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang 

hendak dikemas.  

3) Terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP atau PVC), atau bahan logam (teflon, baja, 

karbon, SS304, SS316 atau SS440) dan tidak bereaksi bereaksi dengan limbah B3 

yang disimpannya. 

http://3.bp.blogspot.com/-sQeYpQjokH8/TZdpfah_-eI/AAAAAAAAApg/RWavDoDMYy8/s1600/kemasan+utk+limbah.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0bJw9yKPPIU/TZdsM5RXDkI/AAAAAAAAApk/InOS3AD19Iw/s1600/wadah+penampung.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sQeYpQjokH8/TZdpfah_-eI/AAAAAAAAApg/RWavDoDMYy8/s1600/kemasan+utk+limbah.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0bJw9yKPPIU/TZdsM5RXDkI/AAAAAAAAApk/InOS3AD19Iw/s1600/wadah+penampung.jpg
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Penanganan khusus untuk  pengemasan limbah B3: 

1) Limbah yang tidak saling cocok, disimpan dalam kemasan berbeda. 

2) Jumlah pengisian volume limbah harus mempertimbangkan terjadinya 

pengembangan volume, pembentukan gas atau kenaikan tekanan selama 

penyimpanan.  

3) Ganti kemasan yang mengalami kerusakan permanen (korosi atau bocor) dengan 

kemasan lain.  

4) Kemasan yang telah berisi limbah ditandai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

5) Kegiatan pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai 

bagian pengelolaan limbah. 

Daftar beberapa jenis senyawa yang inkompatibel (tidak boleh dicampur), dapat dilihat 

pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Daftar Senyawa Kimia, serta Akibatnya jika Dicampur dengan Senyawa 

Lain yang Inkompatibel 

 

 

Senyawa 

 

 

Tidak boleh dicampur dengan 

Eksplosif atau 

menghasilkan 

panas, gas atau 

substansi yang 

mudah menyala 

Menghasilkan 

gas toksik, atau 

tidak stabil 

atau substansi 

berbahaya 

Asam asetat Alkohol, asam kromat, etilen 

glikol, asam nitrat, asam 

perklorat, peroksida, 

permanganat 

 

x 

 

Asetat 

anhidrat 

Asam kromat, etilen glikol, 

asam nitrat, asam perklorat, 

peroksida, permanganate, 

alkohol, air: senyawa yang 

mengandung hidroksil 

x  

Aseton Campuran asam nitrat / asam 

sulfat pekat 

x  

Asetilen Halogen, tembaga dan alloy 

nya, silver dan mercury, garam 

logam berat 

x  

Logam alkali Air, asam, alkohol, halogen, 

asam halida, oksigen udara, 

garam, hidrokarbon 

terhalogenasi, seluruh 

oksidator, karbondioksida 

x  

Alkil 

aluminium 

Air, udara, alkohol x  

Aluminium 

klorida 

Air, alkohol, hidrida x  
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Senyawa 

 

 

Tidak boleh dicampur dengan 

Eksplosif atau 

menghasilkan 

panas, gas atau 

substansi yang 

mudah menyala 

Menghasilkan 

gas toksik, atau 

tidak stabil 

atau substansi 

berbahaya 

Bubuk 

Aluminium 

Semua agen oksidator, asam, 

alkali, hidrokarbon halogenasi, 

peroksida 

x  

Amoniak dan 

alkil amina 

yang 

lebih rendah 

Halogen, bubuk logam, asam, 

merkuri (dari termometer), 

kalsium hipoklorit, asam 

fluoride 

x  

Ammonium 

nitrat 

Asam, bubuk logam, cairan 

mudah menyala, klorat, nitrat, 

sulfur, senyawa organik 

bercabang atau material 

mudah menyala 

x  

Senyawa 

arsenik 

Senyawa pereduksi  x 
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BAB III 

FUNGSI, OPERASI DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM 

 

 

A. Manfaat dan Fungsi Laboratorium  

1. Manfaat dan Fungsi Laboratorium untuk Mendukung Pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013 

Berdasarkan Kurikulum 2013 seorang guru, khususnya guru IPA, dituntut 

memiliki kreativitas untuk mengembangkan topik-topik praktikum yang  belum 

tercakup di dalam petunjuk praktikum yang ada, tetapi harus dipraktikkan sesuai   

kompetensi dasar yang ada dalam silabus.  Dengan demikian, pendekatan saintifik 

dapat diterapkan dengan mengoptimalkan penggunaan alat dan bahan yang tersedia di 

laboratorium. Karena itu, manfaat laboratorium IPA dalam implementasi Kurikulum 

2013 menjadi sangat penting. Laboratorium merupakan pusat proses belajar mengajar 

untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, atau penelitian. Adapun manfaat 

laboratorium IPA di sekolah diantaranya adalah:  

a. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk merangsang peserta didik agar 

mampu memunculkan berbagai permasalahan terkait gejala, fakta, fenomena 

alamiah dan  sekaligus sebagai tempat untuk melakukan pengamatan, percobaan, 

bernalar, dan mengambil kesimpulan untuk memecahkan permasalahan tersebut.  

b. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan dan sikap 

ilmiah serta kebiasaan menemukan pemecahan masalah untuk mengembangkan 

daya inovasi dan kreativitas peserta didik.  

c. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat meningkatkan motivasi peserta 

didik untuk memperdalam pengetahuan dari suatu fakta yang diselidiki atau 

diamatinya.  

d. Laboratorium sekolah berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik 

bersikap cermat, bersikap sabar dan jujur, berpikir kritis dan cekatan.  

e. Laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Laboratorium mempunyai fungsi  yang sangat banyak, baik di   bidang 

penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Secara umum laboratorium berfungsi sebagai 

tempat untuk menguatkan/memberi kepastian keterangan (informasi), menentukan 

hubungan  sebab akibat (causalitas),  membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau 

fenomena-fenomena tertentu,  membuat hukum  atau dalil dari suatu fenomena 

apabila sudah dibuktikan kebenarannya, mempraktikkan sesuatu yang diketahui, 

mengembangkan keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah 

dalam memecahkan problem dan untuk melaksanakan penelitian perorangan 

(individual research). 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006:15) fungsi dari ruangan 

Laboratorium IPA adalah sebagai tempat pembelajaran, tempat peragaan, dan 

tempat praktik IPA. Secara garis besar fungsi laboratorium adalah sebagai berikut: 

a. Melengkapi pelajaran teori yang telah diterima dengan praktik sebagai bagian 
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yang tidak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. 

b. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi peserta didik 

c. Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah 

dari sesuatu obyek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

d. Menambah keterampilan dalam mempergunakan alat media yang tersedia untuk 

mencari dan menentukan kebenaran ilmiah. 

e. Memupuk rasa ingin tahu sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan.  

f. Memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai keterampilan yang diperoleh, 

penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja dilaboratorium. 

Secara khusus fungsi laboratorium sebagai pelaksanaan didaktik pendidikan 

dikategorikan kedalam tiga kelompok yaitu:(1) fungsi yang memberikan 

peningkatan pengetahuan, (2) fungsi yang memberikan peningkatan keterampilan, 

dan (3) fungsi yang memberikan penumbuhan sikap positif. Fungsi laboratorium 

yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan (keterampilan intelektual) 

diantaranya meningkatkan kemampuan-kemampuan berikut: 

a. Pemahaman 

Pemahaman yang dapat diperoleh peserta didik dari fungsi didaktik 

diantaranya adalah; penggunaan alat, teknik pengukuran, faktor kesalahan 

pengukuran, prosedur eksperimen, sumber kecelakaan eksperimen. 

b. Merancang Percobaan 

Kemampuan-kemampuan yang dapat dilatihkan dalam merancang 

percobaan diantaranya adalah; mengidentifikasi informasi, mengemukakan 

hipotesis, merancang prosedur percobaan, menentukan alat  dan bahan, 

merancang pencatatan data. 

c.  Melakukan Percobaan 

Kemampuan peserta didik dalam melakukan percobaan diantaranya adalah; 

mengidentifikasi data yang relevan dan tidak relevan, klasifikasi data, mengolah 

data, menganalisis data, mengidentifikasi hubungan sebab akibat, 

menghubungkan berbagai faktor atau fenomena, menginterpretasikan data, 

menyimpulkan hasil percobaan. 

Fungsi laboratorium yang berkaitan dengan keterampilan fisik   diantaranya 

melatih dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam hal mengenali; cara 

kerja alat, keterbatasan kerja alat, kapasitas alat, ketelitian alat, mengkalibrasi alat, 

menyiapkan alat, merangkai alat, menggunakan alat, memperbaiki alat, menyimpan 

alat, membersihkan alat, dan menangani keselamatan kerja. 

Fungsi laboratorium yang berkaitan dengan menumbuhkan  sikap positif 

diantaranya; objektif,  toleran/menerima pandangan orang lain, keingintahuan tinggi, 

cermat, teliti, kooperatif, partisipatif, kreatif, kritis, terbuka, tekun, mau 

bekerjakeras, memiliki motif berprestasi, ulet (tidak mudah menyerah), percaya diri, 

memiliki kepedulian, menyadari  kelemahan dan keunggulan diri, taat pada aturan. 

Pengembangan sikap  ilmiah yang ditekankan pada pembelajaran di 

laboratorium akan lebih bermakna jika percobaan yang dikembangkan memiliki 
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konteks keseharian peserta didik, atau hal-hal yang mudah ditemui peserta didik 

dikehidupannya sehari-hari. 

Contoh: 

Pengamatan sifat-sifat kimia dalam pembuatan kue (Khamidinal, 2009) 

Bahan membuat kue biasanya terdiri dari soda kue (baking soda), cuka, gula dan 

bahan  kimia  lainnya. Dari kegiatan  ini dapat dikembangkan kemampuan berpikir 

kritis untuk mencari tinjauan ilmiah melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

 Apa rumus kimia dan sifat kimia dari soda kue? 

 Mengapa zat tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuatan kue?  

 Mengapa zat tersebut dapat digunakan untuk bahan memadamkan api?  

 Mengapa zat tersebut dapat digunakan untuk bahan minuman penyegar?  

 Mengapa zat tersebut menjadi perhatian dalam industri minuman? 

Pertanyaaan di atas mendorong sikap kreatif peserta didik untuk mencari informasi 

dari berbagai sumber (literatur, internet, praktisi dan lain-lain). 

Contoh jawaban yang diperoleh adalah: 

Rumus kimia soda kue adalah NaHCO3, merupakan garam bersifat basa (garam dari 

basa kuat dengan asam lemah). Jika baking soda kita reaksikan dengan asam cuka 

maka terjadilah persamaan reaksi sebagai berikut: 

                   NaHCO3+CH3COOH CH3COONa+CO2 +H2O 

GasCO2 yang terbentuk dapat mengembangkan kue, dan karena sifat CO2 yang tidak 

terbakar serta mempunyai massa jenis yang jauh lebih besar dari oksigen maka dapat 

digunakan untuk memadamkan api dalam skala yang kecil. Sedangkan jika soda kue 

direaksikan dengan asam sitrat akan terjadi persamaan reaksi kimia sebagai berikut: 

                  3NaHCO3 + C3H2OH (COOH)3    C3H2OH (COONa)3 + 3CO2 + 3 H2O 

Gas CO2 yang terbentuk jika dicampurkan pada pengolahan minuman dapat 

menyebabkan minuman jad iterasa segar dan sifat endotermis akan menyebabkan 

rasa dingin pada tenggorokan ketika kita minum. Dari persamaan kimia sederhana 

inilah para kreator produk minuman terinspirasi untuk mengembangkan usaha 

minuman penyegar, minuman dalam bentuk serbuk sehingga mampu mengantarkan 

banyak pengusaha mencapai kesuksesan luar biasa. 

Dari satu contoh fenomena tersebut kelihatan dengan jelas bahwa produk makanan 

seperti kue, minuman penyegar, minuman serbuk dapat berkembang dari sebuah 

inovasi atau rekayasa produk yang didasari sebuah persamaan kimia yang sangat 

sederhana. Jika fenomena ini kita kemas dalam sebuah proses pembelajaran dengan 

mendatangkan praktisi yang kompeten serta berpengalaman dalam manajemen dan 

pemasaran sebuah produk maka tidaklah berlebihan jika konsep ini menjadi salah 

satu rujukan dalam inovasi pembelajaran.  
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2. Manfaat dan Fungsi Laboratorium untuk Kegiatan Pengembangan Potensi 

Peserta Didik 

Setiap peserta didik akan mengalami perkembangan mulai sejak bayi sampai 

menjadi manusia dewasa. Pada masa kanak-kanak, peserta didik senantiasa 

melakukan usaha penyesuaian terhadap lingkungannya, terutama lingkungan 

sekolahnya dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membangun segi pengetahuan, 

sikap  dan keterampilan diperlukan adanya pendidikan sehingga dapat berpengaruh 

besar terhadap perkembangan mereka kelak.  

Aspek perkembangan dalam diri peserta didik tidak lepas pada pertumbuhannya. 

Perbedaannya pertumbuhan berkaitan dengan penyempurnaan struktur dan aspek-

aspek jasmaniah atau fisik. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan aspek-aspek 

psikis atau rohaniah dan makna kematangan. Perkembangan ini dilihat dari aspek 

pengetahuan, sikap  dan keterampilan.   

Proses pengetahuan meliputi aspek-aspek; persepsi, ingatan, pikiran, penalaran 

dan pemecahan masalah. Jadi sebaiknya pada peserta didik dapat diberikan stimulasi 

yang sesuai dengan karakteristik dan umurnya sehingga pengetahuannya dapat 

berkembang dengan maksimal. Kegiatan laboratorium adalah upaya untuk 

menghasilkan stimulasi melalui proses pengamatan, percobaan, analisis data dan 

penyimpulan tentang gejala, fakta atau fenomena alamiah. Kegiatan ini dapat di 

desain sebagai kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler seperti Kelompok 

Ilmiah Remaja (KIR). Dengan stimulasi tersebut maka memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan daya ciptanya secara bebas baik dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan peserta didik maupun dengan berbagai cerita 

yang mereka ungkapkan.  

Pengembangan pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membantu meletakkan dasar kemampuan dan pembentukan karakter peserta didik di 

kehidupan kelak, oleh sebab itu sebaiknya pengetahuan  peserta didik harus sering 

dan selalu diasah oleh bermacam-macam kegiatan yang dapat mengembangkan 

pengetahuannya secara optimal, seperti kegiatan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan sarana dan prasarana laboratorium.  

Selain mengembangkan aspek pengetahuan, kegiatan laboratorium juga berperan 

dalam perkembangan sikap peserta didik. Perkembangan sikap merupakan 

perkembangan yang meliputi emosi atau perasaan yang dimiliki peserta didik dan 

perlu mendapatkan perhatian. Menurut Patty F (1992: 128), bahwa emosi merupakan 

reaksi individu terhadap suatu perubahan pada situasi yang terjadi secara tiba-tiba. 

Reaksi tersebut dapat berupa terkejut, takut, sedih, marah, atau gembira, cinta, ingin 

tahu terhadap suatu kejadian. Menurut Krathwol (2002: 213), bahwa sikap meliputi 

kegiatan menerima, merespon, menilai, mengorganisasikan, dan melakukan 

karakterisasi.  

Perkembangan sikap akan terlihat ketika peserta didik belajar kelompok, dalam 

kegiatan praktikum atau kegiatan percobaan di laboratorium. Dengan bekerja secara 

tim dan mengevaluasi keberhasilan sendiri oleh kelompok, merupakan iklim yang 

bagus dimana setiap anggota kelompok menginginkan semuanya memperoleh 
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keberhasilan. Contohnya partisipasi peserta didik dalam kerja kelompok, dan 

menghargai pendapat peserta didik.  

Tidak kalah pentingnya, kegiatan percobaan dan praktikum di laboratorium, 

mampu mendorong perkembangan keterampilan  peserta didik. Perkembangan 

keterampilan ini diantaranya adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan 

tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkordinasi antara susunan syaraf pusat, dan 

otot. Proses koordinasi motorik dimulai dengan gerakan-gerakan kasar (gross 

movement) yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, 

berjalan, lari, meloncat, dan lainnya. Setelah itu dilanjutkan dengan kordinasi halus 

(finer coordination) yang melibatkan otot-otot halus dalam fungsi meraih, memegang, 

melempar, menulis, menggambar, mewarna, dan lainnya yang keduanya (motorik 

kasar dan halus diperlukan dalam kehidupan sehari-hari). Kemampuan-kemampuan 

ini akan mengarah pada terbentuknya keterampilan (skill) yang nantinya akan 

bermanfaat saat peserta didik ketika berada pada luar lingkungan lembaga pendidikan.  

Pemberdayaan potensi yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan  

melalui kegiatan di laboratorium IPA  akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter 

dan sebagai titik awal dari pembentukan SDM yang berkualitas yang memiliki 

wawasan, intelekual, kepribadian, bertanggung jawab, serta semangat mandiri. 

Kemampuan hidup tersebut tidak lain adalah agar peserta didik mempunyai 

keterampilan hidup (life skill) dan siap menerima pendidikan selanjutnya. 

 

B. Pemanfaatan KIT Praktikum IPA 

Pembelajaran percobaan IPA yang efektif dan efisien seharusnya dilakukan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam membaca dan menjelaskan 

fenomena atau gejala alam, agar konsep-konsep yang dipelajari peserta didik dari 

percobaan itu benar-benar dipahami peserta didik dan kompetensi peserta didik dalam 

membaca dan menjelaskan alam meningkat dengan baik. Alat peraga (KIT IPA) 

merupakan alat yang efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam 

membaca objek dan peristiwa, menerapkan konsep-konsep IPA di alam, dan 

menyelesaikan persoalan persoalan yang relevan. Keoptimalan alat peraga tergantung 

pada bagaimana kita memanfaatkan alat itu. Alat yang bagaimanapun baiknya akan 

kurang bermanfaat bagi peserta didik, jika kita tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan 

alat itu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik seoptimal mungkin. Cara optimal 

untuk memanfaatkan alat peraga adalah meminta peserta didik untuk meragakan dan 

menjelaskan semua objek dan peristiwa yang terdapat pada alat peraga yang dicoba 

peserta didik tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan bimbingan.  

 

Untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan alat itu, semua 

pertanyaan bimbingan diganti dengan prosedur berpikir dan bekerja yang harus dipahami 

dan dilakukan peserta didik. Percobaan IPA pada dasarnya disusun berdasarkan tujuan 

percobaan yang diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum 2013. 

Data apa yang akan dicari dan bagaimana pencatatan dan pengolahan datanya bergantung 

pada jenis analisis dari KIT yang akan digunakan dalam percobaan tersebut. Berdasarkan 
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IPA Dasar, IPA Terapan dan teknologi percobaan IPA dengan menggunakan KIT IPA 

yang telah didistribusikan dibeberapa SMP/MTs dikelompokkan sebagai berikut: 

1.  Kit Mekanika 

2.  Kit Hidrostatika dan Panas 

3.  Kit Optika 

4.  Kit Listrik dan Magnet 

Dalam setiap KIT IPA tersebut di atas disertai  petunjuk manual meliputi cara 

merangkai alat, alat dan bahan yang tersedia. Jika dalam merangkai alat percobaan  ada 

alat dan bahan yang kurang maka  dapat diambil dari kit yang lain atau harus 

menyediakan sendiri seperti catu daya, spirtus dan lain-lain. 

Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 percobaan KIT IPA tersebut di atas dapat 

digunakan untuk mencapai  kompetensi dasar yang relevan. Berikut Kompetensi Dasar 

IPA pada Kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud Nomo 24 Tahun 2016 Lampiran 

06 dan petunjuk penggunaan kit yang relevan. 
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Tabel 3.1. Pemanfaatan KIT Materi IPA SMP Berbasis Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 

 

KELAS KD AKTIVITAS PESERTA ALAT DAN BAHAN PROSEDUR KERJA 

VII 3.4 Menganalisis konsep 

suhu, pemuaian, kalor, 

perpindahan kalor, dan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

termasuk mekanisme 

menjaga kestabilan suhu 

tubuh pada manusia dan 

hewan 

1.Peserta mengamati gejala 

pemuaian (salah satunya 

gas/udara) menggunaan 

peralatan sederhana (balon 

karet, pembakar spiritus, 

beaker glass,air), mencatat 

fenomena yang muncul dan 

melaporkan hasil pengamatan 

2.Peserta melakukan eksperimen 

sederhana tentang perambatan 

panas (secara konduksi) pada 

berbagaimacam logam 

(misalnya: aluminium, tembaga, 

seng, besi) dan melaporkan 

hasilnya 

3.Peserta mengidentifikasi dan 

menyelidiki pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan 

perubahan wujud benda 

menggunakan lilin 

(parafin/malam), termometer, 

statif, beaker glass, pembakar 

spiritus, kaki tigadan air melalui 

kegiatan eksperimen sederhana, 

mencatat hasilnya dan 

melaporkan hasilnya. 

1. Termometer 

raksa/alkohol 

2. Balon 

3. Lilin 

4. Berbagai contoh 

potongan logam 

5. Pembakar spiritus 

6. Kakitiga 

7. Statif 

8. Tabung reaksi 

9. Beaker glass 

(tahanpanas) 

10.Air 

11.Kertas milimeter 

blok 

12.Stopwatch 

13.Korek api 

KIT HIDROSTATIK DAN KALOR 

1. Tutupkan beaker glass kosong (berisi 

udara) dengan balon kemudian 

celupkan bagian bawah beaker glass 

tersebut dalam air yang dipanaskan, 

amati keadaan balon setelah beberapa 

ruangan udara dipanaskan. 

2. Panaskan batang alumunium, 

tembaga, seng dan salah satu 

ujungnya  dengan menggunakan lilin, 

kemudian tempelkan 3 alat ukur suhu 

pada tiga posisi posisi yang berbeda 

salah satu pada ujung logam. Amati 

bahan mana yang temperaturnya 

cepat naik. 

3. Panaskan es, lilin dan parafin dan 

amati perubahan wujud yang terjadi. 

 

4.4  Melakukan percobaan 

untuk menyelidiki 

pengaruh kalor terhadap 

suhu dan wujud benda 

serta perpindahan kalor 
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KELAS KD AKTIVITASPESERTA ALAT DAN BAHAN PROSEDUR KERJA 

VIII 3.2 Menganalisis gerak 

lurus, pengaruh gaya 

terhadap gerak 

berdasarkan Hukum 

Newton, dan 

penerapannya pada 

gerak benda dan gerak 

makhluk hidup 

 

1.Peserta mengidentifikasi dan 

membedakan jenis-jenis gerak 

menggunakan kit mekanika 

2.Peserta melakukan eksperimen 

sederhana terkait gerak lurus 

menggunakan Kit 

3.Peserta mengamati, 

mengidentifikasi, 

mengelompokkan jenis-jenis 

pesawat sederhana menggunakan 

contoh-contoh di lingkungan 

sekitar dan melaporkan hasilnya 

4.Peserta menentukan keuntungan 

mekanik berbagai jenis pesawat 

sederhana 

1. Kit Mekanika 

2. Stopwatch 

3. Gunting 

4. Stapler 

5. Pisau 

6. Obeng 

7. Sendok 

KIT MEKANIKA 

1. Aktivitas 1 dan 2 gunakan troli pada 

kit mekanika untuk membedakan GLB 

dan GLBB menggunakan tiker timer. 

Jika lintasan titik berjarak sama berarti 

GLB sedangkan jika semakin lama 

titik titik semakin merapat berarti 

GLBB dipercepat sedang jika 

sebaliknya berarti GLBB diperlambat. 

Rangkaian alat dapat dilihat dalam 

buku manual kit. 

2. Gantungkan katrol pada statif, lilitkan 

benang dengan ujung yang satu diberi 

beban sedang ujung yang lain 

dipasang dinamometer, bandingkan 

berat beban dengan gaya yang 

tertunjuk pada dinamometer. 

Gabungkan  2 katrol salah satu katrol 

dapat bergerak lihat petunjuk manual 

di kit ukur massa beban dan lihat gaya 

yang terbaca pada dinamometer. 

 

3.3 Menjelaskan konsep 

usaha, pesawat 

sederhana, dan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

termasuk kerja otot 

pada struktur rangka 

manusia 

 
4.2 Menyajikan hasil 

penyelidikan pengaruh 

gaya terhadap gerak 

benda 

4.3 Menyajikan hasil 

penyelidikan atau 

pemecahan masalah 

tentang manfaat 

penggunaan pesawat 

sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari 
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KELAS KD AKTIVITASPESERTA ALAT DAN BAHAN PROSEDUR KERJA 

VIII 3.12 Menganalisis sifat-sifat 

cahaya, pembentukan 

bayangan pada bidang 

datar dan lengkung 

serta penerapannya 

untuk menjelaskan 

proses penglihatan 

manusia, mata 

serangga, dan prinsip 

kerja alat optik 

 

4.12 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

pembentukan 

bayangan pada cermin 

dan lensa 

 

1.Peserta melakukan eksperimen 

untuk membedakan bayangan 

maya dan bayangan nyata 

menggunakan KitOptik. 

 

2.Peserta melakukan eksperimen 

untuk menyelidiki gejala 

pemantulan dan pembiasan. 

1. Lensa cekung, 

cembung dan datar 

cembung. 

2. Cermin cekung, 

cembung dan datar 

3. Sumber cahaya, 

power supply 

4. Rel meja optik 

5. Meja lintasan sinar 

6. Kisi 4 goresan 

7. Layar 

8. Lilin 

 

KIT OPTIK 

1. Menggunakan lensa cekung dan 

cembung untuk menentukan bayangan 

nyata dan maya. 

2. Pasang sumber cahaya halogen, kisi 4 

goresan dan meja lintasan sinar. 

Letakkan cermin cekung, cembung 

dan datar serta lensa cembung, cekung 

pada meja sinar dan amati 

pembentukan sinar pantul dan biasnya. 

VIII 4.8 Menyajikan data hasil 

percobaan untuk 

menyelidiki tekanan 

zat cair pada 

kedalaman tertentu, 

gaya apung, dan 

kapilaritas, misalnya 

dalam batang 

tumbuhan 

1.Peserta melakukan eksperimen 

untuk menunjukkan dan 

menyelidiki besarnya tekanan zat 

cair pada kedalaman tertentu dan 

hukum Pascal 

 

2.Peserta melakukan eksperimen 

untuk menunjukkan konsep 

terapung, melayang dan 

tenggelam (prinsip kapal selam) 

1. Air 

2. Tabung reaksi 

3. Selang plastik 

4.  Alat suntik diameter 

berbeda 

 

KIT Hidrostatik dan Kalor 

Aktivitas 1 dan 2 Hubungkan 2 piston 

(suntikan luas A berbeda) dengan selang 

yang diisi dengan air kemudian tekan 

piston besar dan kecil dan rasakan 

perbedaan gaya yang diberikan.  



52 
 

KELAS KD AKTIVITASPESERTA ALAT DAN BAHAN PROSEDUR KERJA 

IX 4.4 Menyajikan hasil 

pengamatan tentang 

gejala listrik statis 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

1.Peserta melakukan 

demonstrasi dan eksperimen 

untuk menyelidiki muatan 

listrik statis berdasarkan 

prinsip elektrostatis 

sederhana 

1.Mistar plastik 

2.Kertas 

3.Aluminiumfoil 

(kertas 

grenjeng) 

4.Bekas 

kemasan 

botol mineral 

5.Balon 

6.Kainwol, kainsutera 

KIT LISTRIK DAN MAGNET 

Buat elekstroskop dengan menggunakan 

botol mineral bagian tutupnya dipasang 2 

helai alumunium foil, gosok balon dengan 

rambut kemudian dekatkan pada ujung 

alumunium foil dan amati gerakan 2 helai 

alumunium foil tersebut.  

IX 3.5 Menerapkan konsep 

rangkaian listrik, 

energi dan daya listrik, 

sumber energi listrik 

dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk 

sumber energi listrik 

alternatif, serta 

berbagai upaya 

menghemat energi 

listrik 

4.5 Menyajikan hasil 

rancangan dan   

pengukuran berbagai 

rangkaian listrik 

4.6 Membuat karya 

sederhana yang 

memanfaatkan prinsip 

elektromagnet dan/atau 

induksi elektromagnetik 

1.Peserta melakukan eksperimen 

untuk menunjukkan rangkaian 

listrik terbuka dan rangkaian 

listrik tertutup menggunakan Kit 

 

2.Peserta melakukan eksperim 

enuntuk menyelidiki 

karakteristik rangkaian listrik 

terkait hukum Ohm dan hukum 

Kirchhoff menggunakan Kit 

 

3.Peserta melakukan eksperimen 

untuk menunjukkan induksi 

elektromagnetik dan prinsip 

elektromagnetik menggunakan 

Kit 

1. Bola Lampu 

2. Power Supply 

3. Multimeter 

4. Meja Elektronik 

5. Kabel penghubung 

6. Magnet Batang 

7. Jarum Kompas 

9. Lilitan Kawat 

 

KIT LISTRIK DAN MAGNET 

Sambungkan bola lampu dan tegangan 

DC dalam rangkaian tertutup ukur kuat 

arus secara seri dan beda potensial secara 

paralel pada rangkaian lampu dengan 

multimeter, buktikan persamaan hukum 

OHM. Lihat petunjuk manual KIT 

LISTRIK DAN MAGNET untuk 

melakukan percobaan yang lain. 
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C. Pemanfaatan Alat Laboratorium Non Kit 

 Alat alat laboratorium yang digunakan untuk praktikum IPA, ada yang sudah 

dikemas dalam bentuk Kit, namun sebagian besar untuk IPA Fisika. Banyak alat 

di luar KIT yang bisa digunakan untuk kegiatan praktikum IPA sesuai dengan 

apa yang diamanatkan dalam KD sebagaicontoh: 

1. Menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk 

fotosintesis. 

2. Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada 

tumbuhan. 

3. Menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah 

lingkungan. 

4. Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi 

ekosistem. 

 

Berikut akan diberikan 1 contoh kegiatan praktikum yang yang sesuai dengan 

salah satu KD di atas sehingga  guru dapat memperoleh gambaran alat-alat non- 

KIT untuk pembelajaran 

 

CONTOH PERCOBAAN DI LABORATORIUM 

Pencemaran Air 

a. Kompetensi Dasar 

3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi 

ekosistem 

b. Tujuan 

1) Peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar 

berdasarkan bau, warna, dan ada tidaknya endapan. 

2) Peserta didik dapat mengamati mobilitas ikan serta frekuensi ikan 

membuka dan menutup mulut yang berada di air sumur, air sungai, air 

kolam, dan air bekas cucian pakaian 

3) Peserta didik dapat mengukur dan mengetahui pH air dan 

membandingkan pH air sumur, air sungai, air kolam, dan air bekas 

cucian pakaian 

4) Peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai sampel air ke dalam 

golongan air tercemar atau air tidak tercemar. 

5) Peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang ciri-ciri air tercemar 

dan tidak tercemar dan dampaknya terhadap makhluk hidup. 

c.   Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi 

1) Karakter yang dikembangkan  

a) Sikap peduli lingkungan 
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b) Menghargai mahluk hidup; hewan dan tumbuhan 

c) Ketelitian, disiplin dalam membuang sampah 

2) Literasi yang dikembangkan 

a) Kemampuan menganalisis lingkungan dan mencari referensi untuk 

mengatasi permasalahan yang ada 

b) Membuat narasi laporan tentang pencemaran lingkungan 

d. Peralatan dan Bahan  

1. Peralatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Peralatan untuk Menguji Pencemaran Air 
 

2. Bahan 

Sampel air (sumur, kolam, sungai, limbah sabun/bekas cucian pakaian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bahan untuk Menguji Pencemaran Air 
 

e.   Cara Kerja 

1) Ukurlah sampel air yang akan diteliti menggunakan gelas ukur masing-

masing 1000 ml. 

2) Masukkan sampel air yang telah diukur pada langkah 1 ke dalam toples 

yang telah diberi label. 

 

 

 

 

 

 
Toples berwarna bening Indikator universal         Gelas ukur 

 
Air sumur, air sungai, air kolam                           Ikan nila (bursaikan.com) 

    air limbah sabun/bekas cucian  pakaian                         

A B C D E 
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3) Amati masing-masing sampel air dan catat warna, bau serta ada tidaknya 

endapan masing-masing sampel. Catat hasilnya pada tabel 

4) Ukurlah pH masing-masing sampel air dengan menggunakan indikator 

universal.  Catat hasilnya pada tabel 

5) Bagaimana cara menggunakan indikator universal? 

 

Celupkan bagian ujung pH stick 

ke dalam sampel larutan ± 5 detik. 

Cocokkan warna yang 

terlihat pada pH stick 

dengan tabel warna. 

Itulah besar pH larutan 

sampel.  

 

 

 

 

 

f. Data Pengamatan 

1. Pengamatan fisika-kimiawi air 

No Kode Nama Sumber Air Warna Bau Endapan pH 

1 A      

2 B      

3 C      

4 D      

 

2.  Pengamatan tingkah laku ikan 

Toples 

Tingkah laku ikan 

Pergerakan Frekuensi membuka mulut  

(per menit) 

A   

B   

C   

D   

 

D. Percobaan IPA dengan Alat/Bahan dari Lingkungan 

1. Lingkungan  sebagai Media Belajar   

 Objek, gejala, dan persoalan yang ada disekitar kita jumlahnya sangat 

melimpah, namun kita cenderung kurang cermat dan tidak gampang tertarik 

dengan gejala alam dan dianggap sudah biasa. Gejala yang nampak dari objek 

di sekitar kita sering terabaikan dan tidak dianggap sebagai sebuah persoalan. 

Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan karena kita belum terbiasa dan tidak 

terlatih untuk menangkap gejala sebagai sebuah daya tarik.   Rasa tertarik 
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harus mulai ditumbuhkan untuk mengarahkan perhatian dan pikiran 

seseorang melalui pendekatan saintifik.   

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. Menurut Slameto (2003) “Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

lingkungan sangat penting pengaruhnya terhadap kemampuan peserta didik 

dalam menguasai sesuatu yang sedang dipelajarinya.  

Potensi lingkungan sebagai media belajar perlu dikenali melalui kegiatan 

inventarisasi, yang meliputi kegiatan mengumpulkan sejumlah informasi  

yang dapat dijadikan acuan sewaktu-waktu guru akan memanfaatkan 

lingkungan sebagai media belajar. Beberapa informasi penting yang terkait 

dengan program pembelajaran dapat ditelusuri melalui Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 24Tahun 2016 

Lampiran 06 dan dapat dibuat klasifikasi potensi lingkungan untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran.  

 

2. Contoh Percobaan IPA Menggunakan Bahan dari Lingkungan 

Berikut adalah beberapa contoh percobaan IPA yang menggunakan bahan 

limbah dari lingkungan. 

 

CONTOH LEMBAR KERJA PERCOBAAN IPA (FISIKA) 

DENGAN ALAT/BAHAN DARI LINGKUNGAN 

 

1. Percobaan Listrik Statis 

a. Kompetensi Dasar 

4.4 Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam 

kehidupan sehari-hari 

b. Tujuan 

Membuktikan gaya tolak-menolak dan tarik menarik antara dua 

bendabermuatan listrik 

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi 

1)   Karakter yang dikembangkan  

a) Menerapkan prinsip keselamatan kerja 

b) Kemampuan bekerja dalam kelompok 

c) Ketelitian dan disiplin dalam melaksanakan percobaan 

2) Literasi yang dikembangkan 

a) Kemampuan menganalisis partikel mikroskopis yang berperan 

besar dalam sistem kehidupan  
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b) Membuat narasi laporan tentang percobaan listrik statis 

d. Alat dan bahan 

a. Botol minuman plastik 

b. Sedotan plastik 

e. Prosedur 

a. Gosokkan sedotan plastik searah secara berulang dengan jari tangan. 

b. Letakkan sedotan plastik di atas tutup botol minuman, usahakan 

setimbang dan mudah bergerak (lihat Gambar 1 a)  

 
(a)                                     (b) 

Gambar 3.4. Rangkaian Percobaan Elektrostatik 

c. Dekatkan telapak tangan yang tadi digunakan untuk menggosok sedotan 

pada salah satu ujung sedotan (b) 

d. Gerakkan telapak tangan yang didekatkan pada ujung sedotan ke arah 

maju atau mundur atau melingkar. 

e. Amati sedotan plastik yang didekati telapak tangan yang tadi digunakan 

untuk menggosok sedotan. 

 

f. Diskusikan 

a. Coba anda amati interaksi antara sedotan plastik dengan telapak tangan 

ketika didekatkan pada salah satu ujungnya dan digerakkan maju atau 

mundur? 

b. Buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena di atas! 

c. Coba gosokkan dua sedotan sekaligus dengan telapak tangan  secara 

berulang dan searah kemudian letakkan  satu sedotan di atas botol dan 

yang lain didekatkan, apa yang terjadi dengan dua sedotan tersebut. 

d. Mengapa hal ini dapat terjadi? 

e. Lakukan penggosokkan sedotan 20x, 30x, 40x, dst kemudian amati 

kekuatan gaya tarik atau tolak dari gerakan yang terjadi dan berikan 

alasan mengapa hal itu bisa terjadi. 

  



58 
 

f. Isilah tabel pengamatan di bawah ini! 

No Jumlah Penggosokan Kekuatan gaya 

tarik/tolak 

Keterangan 

    

    

    

g. Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas dan komunikasikan hasil 

temuan kepada teman yang lain. 

 

2. Percobaan Elektroskop Sederhana 

a. Kompetensi Dasar 

4.6 Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet 

dan/atau induksi elektromagnetik 

b. Tujuan 

1. Membuat elektroskop sederhana  

2. Mendeteksi benda bermuatan listrik 

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi 

1) Karakter yang dikembangkan  

a) Kerja keras untuk menghasilkan karya 

b) Menerapkan prinsip keselamatan kerja 

c) Kemampuan bekerja dalam kelompok 

d) Ketelitian dan disiplin dalam melaksanakan percobaan 

2) Literasi yang dikembangkan 

a) Kemampuan mengidentifikasi jenis muatan berbasis referensi  

b) Membuat narasi laporan tentang percobaan elektroskop 

c) Kemampuan membuat kesimpulan 

d. Alat dan bahan 

1. Botol minuman plastik  5. Aluminium foil 

2. Balon    6. Lilin 

3. Obeng     7. Korek api 

4. Gunting 

e. Prosedur 

1. Siapkan botol kemasan minuman yang sudah dikosongkan dan 

dikeringkan. 
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2. Buatlah lubang pada tutup botol minuman plastik dengan bantuan 

obeng, hati-hati ketika menggunakan obeng sebab ujung obeng tajam 

(perhatikan Gambar 3.5) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Cara Melubangi Tutup Botol Minuman Plastik 

3. Ambilah aluminium foil dan memotongnya secara vertikal dengan lebar 

 1 cm, atau jika tidak tersedia aluminium foil dapat menggunakan 

kertas rokok yang telah dibakar pada sisi yang tidak mengkilap (lihat 

Gambar 3.6 dan 3.7). 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6.Membakar Sisi Kertas yang Tidak Mengkilap pada Kertas Rokok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7. Membuat Aluminium Foil dari Kertas Rokok  
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4. Lipatlah guntingan aluminium foil dan memilin ujung lipatannya 

(perhatikan Gambar 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.8. Melipat dan Memilin Ujung Lipatan Aluminium Foil 

5. Bukalah tutup botol minuman plastik dan masukkan ujung aluminium 

foil yang telah dipilin pada bagian tutup botol yang dilubangi serta 

bagian yang tidak dipilin biarkan menggantung dan tutupkan kembali 

botol minuman plastik (perhatikan Gambar 3.9) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Memasukkan Lipatan Aluminium dalam Botol Minuman Plastik. 

6. Tiuplah balon dan mengikatnya kemudian menggosok-gosokkan balon 

secara berulang ke rambut yang kering (tidak berminyak) beberapa saat 

7. Dekatkan balon yang telah digosokkan pada rambut tadi ke ujung 

aluminium foil ditutup botol minuman plastik. 

8. Gerakkan balon mendekati dan menjauhi ujung aluminium foil pada 

tutup botol. 

9. Amati ujung aluminium foil di bagian dalam botol minuman plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Balon Digerakkan Mendekati dan Menjauhi Ujung Aluminium 

Foil di Tutup Botol Minuman Plastik 
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f. Diskusikan 

1. Coba anda amati apa yang terjadi pada ujung aluminium foil dalam 

botol minuman plastik ketika balon yang sudah digosok-gosokkan ke 

rambut digerakkan mendekati dan menjauhi ujung aluminium foil di 

tutup botol bagian luar. 

2. Buatlah pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena di atas! 

3. Cobalah divariasi lama penggosokan balon dengan rambut kemudian 

anda dekatkan dengan ujung elektroskop. Apakah ada perbedaan jarak 

tolakan kedua daun elektroskop? 

4. Mengapa hal ini dapat terjadi ? 

No Jumlah Gosokan Jarak bukaan daun 

elektroskop 

Keterangan 

    

    

    

    

5. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang anda lakukan. 

6. Komunikasikan hasil percobaan yang anda lakukan kepada teman lain. 

 

3. Percobaan Kapasitas Kalor 

a. Kompetensi Dasar 

4.4 Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu 

dan wujud benda serta perpindahan kalor 

b. Tujuan 

Menunjukkan kapasitas panas suatu zat atau bahan tertentu 

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi 

1) Karakter yang dikembangkan  

a) Disiplin dalam mengikuti prosedur percobaan 

b) Menerapkan prinsip keselamatan kerja 

c) Kemampuan bekerja dalam kelompok 

d) Ketelitian dan disiplin dalam melaksanakan percobaan 

2) Literasi yang dikembangkan 

a) Kemampuan membandingkan hasil percobaan dengan referensi  

b) Membuat narasi laporan tentang percobaan kapasitas panas zat 

c) Kemampuan membuat kesimpulan 
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d. Alat dan bahan 

1. Dua buah Balon 

2. Air 

3. Korek api 

4. 2 lembar kertas 

5. Potongan besi cor beton 

e. Prosedur 

1. Memasukkan sedikit air ke salah satu balon, meniup dan mengikatnya 

(pastikan udara tidak keluar/balon tidak bocor). 

2. Meniup balon yang tidak diisi air dan mengikatnya sehingga udara tidak 

keluar dari dalam balon. 

3. Menyalakan lilin dengan korek api. 

4. Mengambil balon yang tidak diisi air dan sudah ditiup tadi kemudian 

mendekatkannya ke atas api lilin (korek api) yang menyala (lihat 

Gambar 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.11. Mendekatkan Kedua Balon di Atas Api 

5. Mengamati gejala yang terjadi ketika balon yang tidak diisi dengan air 

dan sudah ditiup tadi didekatkan dengan api. 

6. Mengambil balon yang diisi dengan sedikit air dan sudah ditiup tadi 

kemudian mendekatkannya ke atas api dari lilin yang menyala. 

7. Mengamati gejala yang terjadi ketika balon yang diisi dengan sedikit air 

dan sudah ditiup tadi didekatkan dengan api. 

f. Diskusikan 

1. Amati apa yang terjadi pada balon yang tidak diisi air dan sudah ditiup 

ketika didekatkan dengan nyala api korek api? Mengapa demikian? 

2. Amati apa yang terjadi pada balon yang diisi sedikit air dan sudah ditiup 

ketika didekatkan dengan nyala api korek api? Mengapa demikian? 

3. Buatlah pertanyaan berdasarkan fenomena di atas! 

4. Cobalah anda lipat selembar kertas dan biarkan ujung kertas tetap 

melengkung bakarlah ujung lengkungan kertas tersebut dengan korek api 

(hati-hati dengan bara api yang membakar kertas). Ambilah selembar 

kertas kemudian lipatkan pada permukaan batang besi (kertas menempel 
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pada permukaan besi) bakarlah bagian kertas yang menempel pada besi 

tersebut dengan api apa yang terjadi dengan kertas ini? 

5. Kesimpulan apa yang anda dapatkan dari fenomena di atas seperti dengan 

adanya air dalam balon ketika dipanaskan tidak meledak dan kertas yang 

menempel pada besi jika dibakar tidak terbakar ? 

6. Komunikasikan hasil percobaan anda kepada teman yang lain. 

 

4. Perubahan Fisika dan Perubahan Kimia 

a. Kompetensi Dasar 

3.3 Menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), 

sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan 

sehari-hari 

b. Tujuan Percobaan 

Siswa mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan 

benar setelah melakukan  percobaan sederhana. 

c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi 

1) Karakter yang dikembangkan  

a) Ketelitian dalam pengamatan dan mengumpulkan data 

b)  Disiplin dalam mengikuti prosedur percobaan 

c) Menerapkan prinsip keselamatan kerja 

d) Kemampuan bekerja dalam kelompok 

2) Literasi yang dikembangkan 

a) Kemampuan membandingkan hasil percobaandengan referensi  

b) Membuat narasi laporan tentang percobaan perubahan fisika dan 

perubahan kimia 

c) Kemampuan membuat kesimpulan 

d. Alat dan Bahan 

Alat  :  Botol kaca bekas minuman  

   Mortar Balon Karet 

   Termometer Sendok makan 

Bahan  :  Air Cuka dapur 

   Es batu Cangkang telur 

   Garam dapur Soda kue 

e. Prosedur Percobaan 

1. Perubahan Fisika 

a. Masukkan sekitar 100 mL air ke dalam gelas. Catat suhunya dan amati 

apa yang terjadi pada dinding luar gelas. 

b. Tambahkan 4 bongkahan kecil es batu. Biarkan selama 5 menit. Catat 

suhunya dan amati apa yang terjadi pada dinding luar gelas. 
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c. Tambahkan 6 bongkahan  es batu dan 3 sendok makan garam dapur. 

Aduk perlahan-lahan selama 10 menit. Catat suhunya dan amati apa 

yang terjadi pada dinding luar gelas. 

d. Catat hasil pengamatan pada lembar kegiatan. 

 

2. Perubahan Kimia 

a. Reaksi antara cangkang telur dengan cuka dapur 

1) Masukkan sekitar 25 mL cuka dapur ke dalam botol kaca bekas 

minuman. 

2) Gerus cangkang telur menjadi butiran/serpihan kecil . 

3) Masukkan setengah sendok makan cangkang telur yang sudah 

dihaluskan ke dalam balon karet. 

4) Pasang balon karet ke mulut botol. 

5) Jatuhkan cangkang telur dari balon karet ke dalam larutan cuka 

dapur. 

6) Biarkan beberapa saat dan amati apa yang terjadi. 

7) Catat hasil pengamatan pada lembar kegiatan. 

 

b. Reaksi antara soda kue dengan cuka dapur 

1) Masukkan sekitar 25 mL cuka dapur ke dalam botol kaca bekas. 

2) Masukkan setengah sendok makan soda kue ke dalam balon karet. 

3) Pasang balon karet ke mulut botol. 

4) Jatuhkan soda kue dari balon karet ke dalam larutan cuka dapur. 

5) Biarkan beberapa saat dan amati apa yang terjadi. 

6) Catat hasil pengamatan pada lembar kegiatan. 

 

Data Pengamatan 

1.   Perubahan Fisika 

No Campuran Suhu (C) Hasil Pengamatan 

1 Air   

2 Air + es batu   

3 Air + es batu + garam dapur   

    

 

2.   Perubahan Kimia 

No Campuran Hasil Pengamatan 

1 Cangkang telur + cuka dapur  

2 Soda kue + cuka dapur  
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f. Diskusikan 

1. Amati  percobaan di atas. 

2. Buatlah pertanyaan berdasar hasil pengamatan anda dari percobaan 1 dan 

2. 

3. Cobalah menambahkan garam dapur ke dalam air (pada percobaan 1), 

mengapa ketika garam dapur ditambahkan ke air akan dapat 

membekukan titik-titik air di luar gelas? 

4. Amati posisi balon yang menutup botol. Perkirakan gas apa yang 

dihasilkan ketika cuka dapur bereaksi dengan cangkang telur dan soda 

kue? Tuliskan reaksi kimianya!  

5. Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas dan komunikasikan kepada 

teman-temanmu. 
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BAB IV 

PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT IPA 

 

 

A. Pengertian, Jenis, dan Objek Perawatan dan Perbaikan Alat IPA 

Kegiatan laboratorium merupakan bagian integral pembelajaran IPA. Kerja 

Laboratorium menempatkan peserta didik dalam scientific inquiri di posisi ingin 

tahu, membuat prediksi, mengamati, mengorganisasi data, analisis data, 

mengevaluasi, dan mengungkapkan atau mempresentasikan hasil kerja 

laboratoriumnya. 

Demikian penting dan sentralnya fungsi laboratorium dalam pembelajaran 

IPA, maka merawat sarana prasarana laboratorium IPA termasuk alat-alat IPA, 

merupakan suatu kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara baik dan benar agar alat-alat yang ada selalu dapat dipergunakan secara 

optimal dalam kerja laboratorium. 

1. Pengertian Perawatan dan Perbaikan Alat Laboratorium 

Perawatan dan perbaikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan, meningkatkan, dan mengembalikan peralatan dalam 

kondisi yang baik agar siap digunakan. Perawatan alat laboratorium 

dimaksudkan  sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak 

rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik dan siap digunakan. Perbaikan 

alat laboratorium dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur/menyetel atau 

memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah rusak atau kurang 

berfungsi atau kurang layak sehingga siap digunakan untuk kegiatan praktik. 

Perawatan dan perbaikan alat laboratorium merupakan bagian dari 

pengelolaan laboratorium yang dilakukan untuk menjaga agar alat-alat 

laboratorium dapat dipergunakan sesuai dengan batas usia pemakaiannya. 

Kegiatannya meliputi: membersihkan alat, memeriksa hasil kerja dan unjuk 

kerja alat, memperbaiki bagian yang rusak, mengganti bagian yang hilang, 

menyimpan alat sesuai dengan daftar inventaris, dan memeriksa ketersediaan 

alat. Kegiatan perawatan sebaiknya dijadwalkan dan tercatat sehingga dapat 

memberikan informasi tentang riwayat alat sejak pembelian, pemakaian, dan 

pemeliharaan sampai habis  masa pakainya. 

 

2. Jenis perawatan 

Jenis perawatan alat laboratorium dapat ditinjau berdasarkan 

perencanaannya dan berdasarkan jenis pekerjaaan perawatannya. Berdasarkan 

perencanaannya, perawatan alat laboratorium IPA dapat dibagi menjadi 2 

jenis, yaitu perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. 
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a. Perawatan terencana 

Perawatan terencana adalah perawatan yang terprogram, terorganisir, dan 

terjadwal, ada anggaran, dilaksanakan sesuai rencana, ada monev 

(monitoring dan evaluasi). Perawatan terencana mmencakup perawatan 

preventif dan perawatan korektif. Perawatan ini bersifat pencegahan. 

Dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, serta monitoring. Tujuan dari perawatan terencana adalah 

untuk mencegah terjadinya gangguan, kemacetan atau kerusakan alat   

lab. 

b. Perawatan tidak terencana 

Perawatan tidak terencana adalah perawatan yang bersifat perbaikan 

terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi perawatan 

tidak terencana dimaksudkan untuk mengembalikan alat laboratorium 

pada kondisi standar, sehingga dapat berfungsi normal. 

 

Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaannya, perawatan alat   

laboratorium dibagi menjadi:  

a. Perawatan yang sesuai dengan bahan dasar pembuatan alat 

1) Mengetahui bahan dasar gelas beker, tahan terhadap pemanasan atau 

tidak.  

2) Alat yang terbuat dari logam/besi segera dibersihkan atau dilakukan 

perawatan sesudah dipakai agar tidak timbul karat, misalnya 

memberikan minyak ringan. 

b. Perawatan yang sesuai dengan berat. 

Alat-alat yang berat harus disimpan pada bagian paling bawah, sedang 

peralatan yang lebih ringan dapat diletakkan pada bagian di atasnya. 

c. Perawatan yang sesuai dengan kepekaan alat terhadap pengaruh 

lingkungan 

Contoh:  alat-alat optik, lensa, cermin, teropong dan sebagainya memiliki 

perbedaan kepekaan terhadap lingkungan (misal: kelembapan agar tidak 

tumbuh jamur) dibanding alat-alat elektronik (misal: sumber tegangan, 

voltmeter, amperemeter, multimeter, dan lain-lain) 

d. Perawatan alat terhadap pengaruh bahan kimia 

Sebaiknya laboratorium IPA dilengkapi juga dengan almari asam 

walaupun tidak mengharuskan. 

e. Perawatan sesuai pengaruh alat terhadap yang lainnya 

Peralatan logam terpisah dengan peralatan dari kaca, seperti peralatan 

optik dan stopwatch. Alat-alat elektronik tertentu harus terpisah dengan 
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sumber-sumber magnetik yang kuat. Menyimpan magnet jangan sampai 

kutub-kutub magnetiknya terbuka. 

f. Perawatan sesuai dengan harga alat 

Peralatan berharga mahal sebaiknya disimpan terpisah. Seperti CRO, 

mikroskop, teropong bintang, kamera, dan lain sebagainya.  

g. Perawatan alat dalam bentuk set (kit) 

Alat dalam kit disusun kembali ke tempat semula, sesuai dengan ruang 

dalam kit (menurut petunjuk gambar susunan kit). Jangan menempatkan 

salah satu peralatan kit di luar kotak kit. 

 

3. Tujuan perawatan peralatan laboratorium 

Tujuan perawatan peralatan laboratorium adalah: 

a. Agar  peralatan laboratorium selalu prima, siap dipakai secara optimal. 

b. Memperpanjang umur pemakaian peralatan. 

c. Menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran. 

d. Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. 

e. Mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. 

f. Menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. 

g. Menghindari terjadinya kerusakan yang lebih parah/fatal.  

 

4. Objek perawatan laboratorium 

Objek laboratorium yang perlu dirawat antara lain: 

a.  Ruang laboratorium, termasuk kebersihan lantai, kelembaban, ventilasi, 

penerangan. 

b.  Perabot atau meubeler laboratorium, seperti almari, meja percobaan, 

meja kerja, rak, kursi. 

c.  Perlengkapan administrasi dan dokumentasi laboratorium, seperti 

komputer baik hardware maupun software dan buku-buku manual. 

d.  Sumber jaringan listrik, stop kontak, sekering, dan lampu. 

e.   Peralatan dan mesin-mesin pelatihan. 

f.   Aparatus dan perlengkapan percobaan. 

g.  Instrumen dan alat-alat ukur. 

h.  Spesimen dan bahan-bahan untuk praktikum. 

 

B. Perawatan dan Perbaikan Alat Laboratorium IPA (Fisika) 

Kegiatan dalam perawatan dan perbaikan alat laboratorium IPA Fisika antara lain 

sebagai berikut: 

1) Petunjuk perakitan kit atau penggunaan alat ukur harus disediakan dan 

mudah dibaca. 

2) Berhati-hatilah dalam mengambil atau membuka wadah/ kotak kit. 
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3) Berhati-hatilah menaruh wadah berisi cairan di dalam lemari atau kotak kit.  

4) Endapan kapur pada tabung Erlenmeyer, tabung reaksi, dan bejana lain dapat 

dihilangkan dengan cara mengisikan larutan asam cuka ke dalamnya, 

dikocok-kocok, jika perlu dipanaskan. 

5) Untuk menghilangkan jelaga dari gelas atau barang logam, anda dapat 

menggunakan larutan garam pekat. Dengan menggunakan lap atau kuas 

sapukan larutan itu di atas daerah berjelaga, biarkan kering dan kemudian 

sikatlah sampai bersih. 

6) Apabila alkohol di dalam pipa kapiler termometer terputus, anda dapat 

secara hati-hati memanaskannya pada minyak goreng hingga isi alkohol 

dalam kapiler mencapai batas atas pipa. Setelah itu didinginkan bersamaan 

dengan dinginnya minyak goreng. 

7) Kosongkan pembakar spiritus sebelum dikembalikan ke kotak penyimpan. 

8) Penyimpanan magnet dilakukan dengan cara meletakkan magnet-magnet 

berpasangan agar gaya magnet tidak mudah berkurang. 

9) Putuskan hubungan rangkaian listrik, jika tidak diperlukan. 

10) Jangan meregangkan neraca pegas sampai berlebihan agar kelenturan pegas 

tetap terjaga. 

11) Jangan menjatuhkan magnet, karena magnet dapat pecah atau gaya 

magnetnya dapat hilang. 

12) Lepaslah alat-alat yang telah selesai digunakan. 

13) Setelah selesai dipakai, bersihkan semua komponen alat yang kotor. 

14) Setelah selesai dipakai, keringkan komponen alat yang basah dengan lap 

atau tisu (misalnya tabung Erlenmeyer, bejana, bak plastik, selang, dan 

sebagainya). 

15) Kembalikan semua alat ke dalam kotak penyimpan yang sesuai. 

16) Simpanlah kotak kit di tempat yang aman. 

17) Baterai yang telah dipakai tidak harus menjadi sampah biasa, tetapi 

sebaiknya dikirimkan ke tempat khusus daur ulang (bila ada). 

18) Bagian plastik yang pecah dan memiliki tanda untuk didaur ulang diberikan 

ke tempat daur ulang (bila ada), sehingga dapat digunakan untuk pembuatan 

produk baru. 

 

C. Perawatan dan Perbaikan Alat Laboratorium IPA (Biologi) 

1. Mikroskop 

Pemeliharaan alat laboratorium diperlukan dalam rangka 

kesinambungan kegiatan laboratorium, termasuk dalam hal ini pemeliharaan 

mikroskop. Keawetan mikroskop dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu usia 

mikroskop, intensitas pemakaian, dan perilaku pemakai. Agar penggunaan 

mikroskop lebih bertahan lama, terdapat beberapa ketentuan dalam hal 

perawatan, yaitu: 
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a. Disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap 

asam. Tempat penyesuaian yang sesuai ialah kotak mikroskop yang 

dilengkapi dengan silica gel yang bersifat higroskopis sehingga 

lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab atau diletakkan dalam lemari 

yang diberi lampu untuk mencegah tumbuhnya jamur. 

b. Bagian mikroskop non optik, terbuat dari logam atau plastik, dapat 

dibersihkan dengan menggunakan kain fanel. Untuk membersihkan debu 

yang terselip di bagian mikroskop, dapat digunakan kuas kecil atau kuas 

lensa kamera. 

c. Lensa-lensa mikroskop (okuler, objektif, dan kondensor) dibersihkan 

dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Hindari 

membersihkan lensa dengan menggunakan sapu tangan atau lap kain. 

d. Sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan xilol 

atau alkohol. Pada penggunaan xilol harus hati-hati, jangan sampai cairan 

xilol menempel pada bagian mikroskop non optik karena akan merusak 

cat atau merusak bahan plastik, dan juga hindari menggunakan larutan 

xilol pada bagian lensa. 

e. Sebelum menyimpan, bersihkan mikroskop selalu, terutama bersihkan 

semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus 

tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel 

halus pada lensa dapat mengaburkan dan menyebabkan goresan sehingga 

dapat menurunkan ketajaman lensa.  

f. Meja mikroskop sebelum disimpan, diatur lagi dan lensa objektif 

dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi 

semula, kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan intensitasnya 

lalu dimatikan (apabila mikroskop listrik). 

Beberapa petunjuk penggunaan mikroskop dengan menerapkan prinsip 

perawatan, agar dapat bertahan lebih lama, yaitu: 

a. Selama menggunakan perbesaran kuat, dilarang menggerakkan alat 

pemutar kasar, sebab semakin kuat/besar kekuatan lensa, panjang tubus 

lensa objektif semakin panjang sehingga jarak antara lensa objektif 

dengan gelas objek semakin dekat. Menggerakkan pemutar kasar, ada 

kemungkinan lensa objektif dan gelas objek saling bersentuhan, hal ini 

dapat berakibat lensa atau gelas objek pecah.  

b. Untuk lensa objektif dengan perbesaran 100x, biasanya perlu 

penambahan minyak imersi, agar lensa objektif yang digunakan semakin 

tebal sehingga lebih sulit ditembus cahaya, tanpa minyak imersi dapat 

mengalami kesulitan untuk menemukan bayangan objek. Untuk 

membersihkan minyak imersi yang menempel pada lensa objektif 

digunakan xilol yang diteteskan pada kertas lensa, kemudian dioleskan 
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pada lensa objektif sampai tidak ada lagi minyak imersi yang menempel 

pada lensa objektif.  

c. Selama penggunaan mikroskop sebaiknya meja objek tetap diatur dalam 

posisi datar, agar menghindarkan adanya air atau larutan lainnya yang 

tumpah dan mengotori mikroskop.  

d. Dilarang menyentuh lensa dengan jari tangan atau kain yang kasar, kotor, 

basah atau berminyak.  

e. Reflektor mudah terlepas, maka saat memindahkan mikroskop, pegang 

tangkainya menggunakan tangan kiri. Topang bagian kaki mikroskop 

dengan tapak tangan kanan (atau sebaliknya).  

Cara penyimpanan mikroskop agar menambah daya awet dengan 

menyimpan dalam lemari tertutup yang dihangatkan dengan lampu listrik 10 

watt, agar suhu dalam lemari lebih tinggi 5C dari suhu kamar. Lemari yang 

dapat menyimpan 1-4 mikroskop cukup diberi 1 buah lampu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Almari Penyimpan Mikroskop (http://service-

mikroskop.blogspot.com) 

Perawatan rutin mikroskop sangat disarankan untuk menjaga kinerja 

dan mengurangi kemungkinan kerusakan pada mikroskop. Secara umum 

dalam keadaan normal. Mikroskop cahaya dapat bekerja secara optimal 

selama 200 jam penggunaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bagian-bagian Lensa Mikroskop yang Rutin Dibersihkan 

(Sumber: http://www.service-mikroskop.com) 

  

http://2.bp.blogspot.com/-ekZvEOTrnM4/TIR_L8h6rXI/AAAAAAAABC0/z1Ycqh0SKk0/s1600/CRIM0157.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-oaFlTqV1pLo/TISEiGO3HLI/AAAAAAAABDs/s9notcruF7U/s1600/CRIM0161.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ekZvEOTrnM4/TIR_L8h6rXI/AAAAAAAABC0/z1Ycqh0SKk0/s1600/CRIM0157.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-oaFlTqV1pLo/TISEiGO3HLI/AAAAAAAABDs/s9notcruF7U/s1600/CRIM0161.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ekZvEOTrnM4/TIR_L8h6rXI/AAAAAAAABC0/z1Ycqh0SKk0/s1600/CRIM0157.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-oaFlTqV1pLo/TISEiGO3HLI/AAAAAAAABDs/s9notcruF7U/s1600/CRIM0161.JPG
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Secara rinci tahapan persiapan, perawatan dasar, dan perawatan bagian 

optikal mikroskop diuraikan di bawah ini. 

a. Persiapan 

1) Pilih tempat yang cukup luas dan datar sehingga alat dan bagian 

mikroskop yang dibersihkan dapat diletakan secara sistematik dan 

terjangkau. 

2) Bersihkan tempat tersebut dari bahan yang dapat mengganggu atau 

merusak mikroskop. 

3) Cawan petri adalah tempat yang ideal untuk meletakkan bagian-

bagian kecil dari mikroskop yang akan dibersihkan. 

4) Baca dengan teliti buku petunjuk dan pastikan alat-alat yang 

dibutuhkan telah tersedia. 

5) Sebagian mikroskop memiliki bagian mekanikal yang cukup rumit 

sehingga apabila tidak yakin dapat melakukan perawatan, cukup 

lakukan untuk bagian optikalnya saja. 

b. Perawatan dasar 

1) Langkah yang paling penting dalam perawatan mikroskop adalah 

mencegah kerusakan. Mengetahui dan melakukan prosedur yang baik 

membawa, menangani, menggunakan dan menyimpan adalah yang 

terpenting untuk menghindari kerusakan pada mikroskop. 

2) Mikroskop selalu tertutup dengan plastik penutup, bila tidak 

digunakan walaupun disimpan di dalam lemari tertutup. 

3) Jangan pernah menyimpan mikroskop tanpa lensa okuler atau 

penutup tabung okuler. 

4) Setelah selesai menggunakan dengan lampu listrik, padamkan lampu 

dan diamkan beberapa menit dengan tetap tersambung pada saluran 

listrik untuk proses “cooling down” yang bermanfaat untuk 

mengoptimalkan penggunaan lampu mikroskop. 

5) Apabila menggunakan minyak emersi, bersihkan lensa obyektif 

sebelum penyimpanan. 

6) Jangan simpan mikroskop di dekat zat kimia yang bersifat korosif. 

c. Perawatan bagian optikal 

 Permukaan semua lensa terbuat dari kaca lunak dan sangat mudah 

tergores. Jangan gunakan benda tajam dan keras untuk membersihkan 

lensa. 

1) Permukaan lensa okuler dan obyektif  

a) Gunakan sikat halus dan aspirator untuk membersihkan debu dan 

kotoran. 

b) Bersihkan permukaan lensa dengan kertas lensa/kain halus yang 

sudah diberi cairan khusus dengan gerakan memutar lalu 
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keringkan menggunakan kain halus kering dengan gerakan 

memutar. 

c) Selalu bersihkan segera minyak emersi dari permukaan lensa 

obyektif setelah digunakan. 

d) Apabila ada sisa minyak emersi yang mengering bersihkan 

menggunakan kertas lensa yang diolesi alkohol. 

e) Untuk menentukan lensa mana yang perlu dibersihkan, cari 

lapangan pandang pada sebuah kaca obyek yang bersih, lalu putar 

lensa okuler atau obyektif satu per satu, apabila kotoran yang 

terlihat ikut berputar maka kotoran itu berada di lensa. 

2) Lensa obyektif 

a) Selalu gunakan kertas lensa/kain halus. 

b) Lepaskan lensa obyektif dari bagian mikroskop bila masih terlihat 

kotoran setelah permukaan obyektif dibersihkan. 

c) Bersihkan bagian dalam lensa dengan cara yang sama seperti 

membersihkan bagian permukaan. Membuka bagian tengah lensa 

obyektif hanya boleh dilakukan oleh teknisi yang sudah terlatih. 

 

Untuk membersihkan mikroskop, dibutuhkan tisu lensa, kunci allen, 

obeng lembut, lup tukang arloji, sikat halus, tang berujung runcing, dan 

penghembus debu. 

  

Gambar 4.3. Perangkat untuk Perawatan Mikroskop 

                      (http://www.natwiss.ph-karlsruhe.de/BIO/medien/mikroskopie) 

 

Proses membersihkan mikroskop meliputi: 

a. Membersihkan lensa okuler 

1) Tiup dengan perlahan guna menghilangkan debu dari lensa. 

2) Bersihkan lensa mata/lensa okuler dengan lens paper yang telah 

dibasahi dengan larutan pembersih lensa. 
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3) Bersihkan dengan gerakan memutar pada lensa okuler dengan 

kertas lensa (lens paper). 

4) Jika diperlukan ulangi pembersihan cara kering. 

 
Gambar4.4. Perbaikan Ringan Lensa Okuler 

b. Membersihkan lensa obyektif 

1) Melembabkan lens paper dengan larutan pembersih. 

2) Membersihkan dengan lembut melalui gerakan melingkar dari 

dalam ke luar. 

3) Membersihkan dengan tisu kering atau dengan lens paper. 

4) Jangan pernah memindahkan lensa obyektif dari nosepiece. 

c. Membersihkan stage mikroskop 

1) Membersihkan stage mikroskop menggunakan larutan pembersih 

yang dibasahi pada kain halus. 

2) Keringkan stage secara menyeluruh.  

3) Ulangi kedua langkah, jika diperlukan. 

d. Membersihkan badan mikroskop 

1) Lepaskan steker mikroskop dari sumber tegangan. 

2) Basahi kapas penyeka dengan larutan pembersih. 

3) Bersihkan badan mikroskop guna memindahkan debu, kotoran, dan 

minyak. 

4) Ulangi langkah 1 s.d 3, jika diperlukan. 

e. Membersihkan kondensor 

1) Melepas steker mikroskop dari sumber tegangan. 

2) Bersihkan kondensor dan lensa auxiliary dengan menggunakan 

lens paper yang terlebih dahulu dilembabkan dengan larutan 

pembersih lensa. 

3) Bersihkan dengan kain penyeka kering. 

 

Lampu pada mikroskop cahaya umumnya dapat digunakan secara 

optimal selama 100 jam penggunaan. Apabila akan mengganti, pastikan 

lampu harus dalam keadaan dingin, jangan sentuh lampu yang baru dengan 
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tangan langsung karena akan mengurangi kualitas dan masa 

penggunaannya. Ikuti petunjuk pabrik untuk penggantian bohlam (terdapat 

pada petunjuk pengantian lampu).  

 Cara penggantian lampu pada mikroskop yaitu: 

a. Lepaskan steker mikroskop dari sumber tegangan. 

b. Temukan penempatan bohlam. 

c. Gunakan tisu guna menutupi bohlam atau suatu alat untuk 

memindahkan bohlam dari mikroskop. 

d. Cek nomor model bohlam untuk memastikan penggunaan bohlam pada 

waktu penggantian benar. 

e. Untuk penggantian bohlam lindungi dengan kertas lensa atau dengan 

alat yang sesuai. 

f. Jangan pernah menyentuh bohlam dengan jari. 

 

Kerusakan yang umum terjadi adalah tabung mikroskop yang turun ke 

bawah sehingga fokus pengamatan tidak akan tercapai. Bagian bodi yang 

sering bermasalah yaitu pada sendi inklinasi yaitu penyatu/ penghubung 

antara bagian bodi mikroskop dengan bagian kaki. Permasalahan dapat 

berupa penyetelan engsel yang melemah sehingga sambungan bagian bodi 

mikroskop dan bagian kaki menjadi tidak kuat. 

 
Gambar 4.5. Bagian Mekanik yang Sering Rusak 

 Berikut teknik pengerjaan perbaikan mikroskop, secara sederhana 

yang dapat dilakukan:  

a. Pelepasan semua komponen/bagian optik yang menempel pada bagian 

mekanik seperti  lensa, kondensor dan atau diafragma, dan cermin. 

b. Perbaikan dan penyetelan fungsi-fungsi bagian mekanik yang 

mengalami kerusakan seperti tabung (untuk jenis mikroskop cahaya), 

makrometer/pengatur kasar dan mikrometer/pengatur halus yang 

mengalami kerusakan. 

c. Pembersihan bagian-bagian optik/lensa dengan cara di bongkar bagian-

bagian lensa baik lensa okuler, lensa objektif, kondensor, dan cermin. 
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d. Pembersihan bagian bodi dengan pengkilap atau pembersih lainnya 

sesuai dengan tingkat kekotoran mikroskop. 

e. Pemasangan bagian optik ke bagian mekanik. 

f. Pengecekan dengan menggunakan slide preparat mikroskop. 

g. Pemberian label/tanda bahwa mikroskop sudah diservis (tanggal servis, 

dan identitas reparator). 

h. Memberi penutup dengan plastik untuk meminimalkan kena 

kotoran/debu dari luar. 

 

Salah satu alat pendukung dalam penggunaan mikroskop adalah kaca 

preparat, karena itu pengelola laboratorium harus mengetahui cara 

perawatan kaca preparat yang benar. 

Cara membersihkan kaca preparat: 

a. Kaca obyek dipegang dengan tangan kiri, jari telunjuk dan jari tengah 

tangan kanan dibasahi dengan air dan dibilaskan pada kaca obyek. 

Kemudian kedua jari pada tangan kanan diberi sabun dan dibilaskan 

pada kaca obyek. 

b. Setelah dilakukan pembersihan dengan menggunakan sabun, kemudian 

kaca obyek dibilas dengan menggunakan etanol 95%. Halini 

dimaksudkan agar kaca obyek steril. 

c. Kaca obyek lalu ditiriskan untuk membuang kelebihan etanol, 

kemudian diserap dengan kertas serap agar tidak menimbulkan goresan 

pada kaca obyek. 

d. Setelah kaca obyek steril dan bersih, kaca obyek hanya boleh dipegang 

pada bagian sisi-sisinya saja. Hal ini bertujuan agar lemakpada tangan 

tidak menempel pada kaca obyek. Kemudian padabagian bawah 

permukaan kaca obyek digambar lingkaran dan diberi keterangan 

supaya pengamatan pada mikroskop nantinya akan lebih mudah. 

 

2. Termometer 

Termometer yang ada di SMP ada beberapa jenis, yaitu termometer 

umum (berisi raksa atau alkohol), termometer klinis/badan, termometer 

dinding, dan termometer maksimum-minimum. Masing-masing termometer 

itu mempunyai rentang skala yang berbeda. 
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Gambar 4.6. Berbagai Jenis Termometer 

 

Beberapa masalahyang sering timbul pada penggunaan termometer misalnya: 

a. Pecah saat akan diambil/digunakan. 

b. Skala termometer pudar atau terhapus. 

c. Cairan dalam termometer terpisah/patah. 

 

Terhadap ketiga permasalahan yang sering dialami pada penggunaan 

termometer dapat diselesaikan melalui: 

a. Menjaga termometer agar tidak pecah. 

b. Untuk  menjaga  agar  termometer  tidak terjatuh saat diambil, pada ujung 

atas termometer  hendaknya diberi benang (benang kasur) atau tali rafia. 

c. Pada waktu termometer digunakan mengukur suhu cairan, termometer 

hendaknya tidak digunakan sebagai pengaduk. Ketika digunakan 

mengukur cairan, bola termometer tidak disentuhkan pada dasar wadah. 

d. Disimpan selalu dalam bungkusnya (berupa selubung plastik) ataupada 

kotaknya yang terbuat dari dos. Simpan termometer secara horisontal di 

lemari atau laci. 

Jika terdapat tandas kala pada termometer pudar atau terhapus, untuk 

memperjelas kembali dapat dilakukan dengan cara pengetesan (cara 

permanen) dan menghitamkan dengan timbal pensil atau pensil lunak (cara 

sementara). Jika cairan dalam termometer itu terpisah/patah, untuk 

menyambungkannya kembali dapat dilakukan dengan cara merendam 

termometer dengan campuran es, air, dan garam (jika perlu dalam CO2) 

kering. Jikahal ini tidak berhasil, letakkan termometer dalam freezer sampai 

cairan dalam termometer bergabung kembali. Apabila dengan cara di  atas 

masih belum berhasil panaskan termometer dalam air. Pemanasan dilakukan 

dalam pemanas minyak, namun tetap berhati-hati, jangan memanaskan 

melewati kapasitas termometer. 

Cara membersihkan termometer; 

a. Persiapan bahan dan alat, terdiri dari: larutan sabun, larutan desinfektan 
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5%, air bersih, dan kertas tissu. 

b. Prosedur 

1) Memegang termometer dengan tangan kiri dan ambil kertas tissu 

kemudian basahi dengan air sabun. 

2) Lap termometer memakai kertas tissu tersebut dengan gerakan 

memutar dari atas ke arah reservoir. 

3) Masukkan termometer dalam larutan desinfektan 5% selama 3 menit. 

4) Lap dengan tissu dari atas ke arah reservoir.  

5) Masukkan termometer ke dalam air bersih. 

6) Mengeringkan termometer dengan tissu dengan cara memutar dari 

reservoir ke atas.  

 

3. Alat Pembedah 

Alat pembedah digunakan untuk praktik pembedahan hewan. 

 

Gambar4.7. Seperangkat Alat Pembedah 

 

Alat pembedah berada dalam dompet kulit yang berisi alat-alat sebagai 

berikut:  

a. Pinset (berujung lancip) digunakan untuk mengambil atau menarik 

bagian alat-alat tubuh dari hewan yang dibedah, memisahkan organ yang 

satu dengan yang lain. 

b. Tangkai pisau bedah dan daun pisau bedah. 

Daun pisau bedah dipasang pada tangkai pisau bedah dan digunakan 

untuk menguliti hewan yang dibedah, memotong bagian-bagian tubuh 

dan sebagainya.  Daun pisau dan tangkai pisau merupakan satu kesatuan. 

Pisau tersebut ada dua macam, yaitu yang berujung lancip dan yang 

berujung tak lancip. Model ini dapat diasah sedang yang lepas umumnya 

dibuang saja bila sudah tumpul. 

c. Gunting bedah (lurus), digunakan untuk menggunting bagian-bagian alat 

tubuh yang akan diamati, seperti usus, jantung, pembuluh darah, dan 

sebagainya. Umumnya digunakan untuk mengadakan bukaan pertama 

pada bagian tubuh yang akan diperiksa. 

d. Paku bedah bertangkai (berujung lurus) digunakan untuk memakukan 
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(merentang) bagian-bagian alat tubuh pada papan bedah. Juga dapat 

digunakan untuk memisahkan bagian alat tubuh yang sangat kecil dan 

halus. 

e. Jarum bertangkai (ujung bengkok, tumpul), digunakan untuk mengangkat 

bagian alat- alat  tubuh  yang  terletak  di  bagian  bawah, untuk 

menelusuri urat atau pembuluh agar tidak rusak. 

 

Alat-alat yang sudah selesai digunakan harus dicuci bersih dengan 

alkohol atau disinfektan agar alat-alat tidak berbau amis. Supaya tidak rusak 

atau berkarat perlu dikeringkan dengan menggunakan lap kering. Sesudah 

kering, kemudian disimpan kembali dalam dompet. Apabila tidak ada 

alkohol, alat-alat itu harus direbus selama kuranglebih 5 (lima) menit dalam 

air mendidih. 

Komponen pendukung dari alat-alat bedah adalah panci atau papan 

bedah. Panci atau papan untuk tempat pembedahan diisi dengan lilin atau 

telenan bedah dari gabus. Panci bedah terbuat dari aluminium dengan panjang 

kurang lebih 25cm, lebar 20cm dan dalam 5cm. Papan bedah terbuat dari 

kayu. Papan ini  tersedia dalam dua ukuran yaitu 25cm x 20cm x 5cm dan 50 

cm x 40 cm x 5 cm. 

 

4. Preparat Awetan 

Preparat adalah objek yang diamati dengan mikroskop. Secara umum 

preparat dibedakan menjadi 2 yaitu preparat basah dan preparat awetan. 

Pembuatan preparat basah dilakukan dengan cara pengirisan konvensional, 

yaitu diiris tipis dengan silet yang baru atau cutter yang tipis dan tajam, 

preparat yang dihasilkan tidak dapat tersimpan lama. Preparat awetan dibuat 

pada waktu melakukan praktikum mikroteknik tumbuhan dan hewan, preparat 

yang dihasilkan dapat disimpan cukup lama. 

Caramerawat preparat awetan, yaitu: 

a. Menyimpan preparat ditempat yang bersih dan bebas debu karena jika 

berdebu akan mengganggu proses pengamatan. 

b. Mengambil preparat dari mikroskop dengan cara yang benar, yaitu 

dengan menaikkan tubus terlebih dahulu dengan memutar pengatur kasar 

kemudian membuka penjepit dan mengambil preparat dari meja 

mikroskop. 

c. Memegang preparat dengan cara yang benar agar kaca dari preparat tetap 

bersih. 

d. Sifatnya mudah pecah sehingga harus dijaga dari benturan, setelah 

dipakai dibersihkan, disimpan dalam kotak khusus yang kering. 
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D. Perawatan dan Perbaikan Alat Laboratorium IPA (Kimia) 

Perawatan bahan-bahan kimia dalam laboratorium pada prinsipnya lebih 

ditekankan pada cara dan tempat penyimpanan. Saat mengelola bahan kimia di 

laboratorium, tidak semua risiko bisa ditiadakan. Namun, keselamatan dan 

keamanan laboratorium ditingkatkan melalui penilaian risiko berdasarkan 

informasi dan pengelolaan risiko yang cermat. Pengelolaan masa pakai bahan 

kimia yang cermat tidak hanya meminimalkan risiko terhadap manusia dan 

lingkungan, tetapi juga mengurangi biaya. Bahan-bahan kimia yang terdapat 

dalam laboratorium IPA dibagi dalam tiga kelompok yaitu bahan beracun, bahan 

yang mudah terbakar, dan bahan yang mudah meledak. 

1. Bahan Beracun 

Bahan kimia yang merupakan racun dan berbahaya bagi kesehatan 

manusia dibagi 4 kelompok, yaitu: 

a. Kelompok gas yang meracuni badan dengan mengadakan perangsangan 

secara kimiawi, terutama pada selaput lendir saluran pernapasan, jaringan 

paru-paru, selaput lendir mata, serta rongga mulut. Kelompok ini antara 

lain: sulfur dioksida (SO2), amoniak (NH3), nitrogen dioksida (NO2), 

nitrogen tetraoksida (NO4), klor (Cl2), fosgen-karbonil klorida (COCl2), 

dan asam fluorida (HF). 

b. Kelompok gas yang secara kimiawi meracuni darah, sistem pernapasan, 

dan sistem syaraf. Misal: karbon monoksida (CO), hidrogen sianida 

(HCN), dan hidrogen sulfida (H2S). 

c. Kelompok gas yang dapat mengganggu pernapasan, dalam hal ini 

mengganggu penyerapan oksigen ke dalam tubuh di dalam paru-paru. 

Misal: karbon dioksida (CO2), nitrogen (N2), metana (CH4). 

d. Kelompok gas atau uap yang mempunyai daya pembius, daya 

anesthesia, atau daya narkotik. Misal: eter, kloroform, benzena, 

karbontetraklorida, dan trikloretilen.  

 

2. Bahan yang Mudah Terbakar 

Banyak bahan kimia yang dapat terbakar dengan sendirinya, terbakar 

jika kena udara, kena panas, kena api, atau jika bercampur dengan bahan 

kimia lain. Fosfor (P) putih, fosfin (PH3), alkil logam, boran (BH3) akan 

terbakar sendiri jika kena udara. Pipa air, tabung kaca yang panas akan 

menyalakan karbondisulfida (CS2). Bunga api dapat menyalakan bermacam-

macam gas. 

Berdasarkan mudahnya terbakar cairan organik dibagi tiga kelas, yaitu: 

a. Cairan yang dapat terbakar di bawah suhu -4
o
C. Misal: karbondisulfida 

(CS2), eter (C2H5O C2H5), benzena (C6H6), dan aseton (CH3COCH3). 

b. Cairan yang dapat terbakar pada suhu antara -4C sampai 20C. Misal: 

etanol (C2H5OH), metanol (CH3OH). 
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c. Cairan yang dapat terbakar pada suhu antara 21C sampai 93,5C.  

Misal: kerosen (minyak tanah), terpentin, naftalena (C10H8). 

Selain itu beberapa bahan kimia tidak boleh bercampur dengan bahan lain 

seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. Beberapa Bahan Kimia yang Tidak Boleh Bercampur dengan 

Bahan Lain 

Bahan Tidak boleh bercampur 

Na, K Karbontetraklorida, karbondioksida, air 

Mg, serbuk Al Karbontetraklorida, karbondioksida, alkil 

halogenida, halogen 

Asam asetat (CH3COOH) Asam nitrat, peroksida, permanganat, 

glikol, senyawa hidroksil 

Amonium nitrat (NH4NO3) Asam, cairan yang mudah terbakar, 

serbuk logam, belerang, klorat, serbuk 

zat organik 

Brom (Br2), klor (Cl2) Amoniak, gas petroleum, hidrogen, 

natrium, benzena, serbuk logam, garam 

amonium, asam, belerang, senyawa 

organik halus 

Hidrogen peroksida (H2O2) Gas oksidator, asam nitrat berasap 

Hidrogen sulfida (H2S) Hampir semua logam serta garamnya, 

alkohol, zat organik, zat yang mudah 

terbakar 

Propana (C3H8), benzena 

(C6H6) 

Fluor, klor, brom, natrium peroksida 

Iodium (I2) Gas asetilena, amoniak, hidrogen  

Air raksa (Hg) Gas asetilena, amoniak 

Asam nitrat (HNO3) Asam asetat, hidrogen sulfida, gas dan 

cairan yang mudah terbakar 

Kalium klorat (KClO3) Asam sulfat dan asam-asam lain, semua 

zat organik 

Kalium permanganat 

(KMnO4) 

Asam sulfat, gliserol, glukol 

Natrium peroksida (Na2O2) Etanol, metanol, asam asetat pekat, 

karbondisulfida, gliserol, etil asetat 

Asam sulfat (H2SO4) Kalium klorat, kalium perklorat, klorat 

dan perklorat dari logam-logam ringan 

lainnya 
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3. Bahan yang Mudah Meledak 

Pada reaksi kimia terjadi perubahan zat yang disertai pembebasan atau 

penyerapan energi. Menurut hukum kekekalan energi, energi dapat diubah 

dari satu bentuk menjadi bentuk lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan atau 

dimusnahkan. Energi yang dibebaskan pada reaksi kimia berasal dari energi 

yang disimpan di dalam zat-zat yang bereaksi, sedangkan energi yang diserap 

akan disimpan di dalam zat-zat yang dihasilkan.  

Dalam kebanyakan reaksi kimia, energi dibebaskan atau diserap dalam 

bentuk kalor. Energi yang disimpan di dalam zat diubah menjadi kalor atau 

sebaliknya. Reaksi yang disertai pembebasan kalor disebut reaksi eksoterm, 

sedangkan reaksi yang disertai penyerapan kalor disebut reaksi endoterm. 

Banyak reaksi eksoterm antara gas dengan serbuk zat-zat padat yang 

dapat meledak dengan dahsyat. Kecepatan reaksi zat-zat seperti itu sangat 

tergantung pada komposisi dan bentuk dari campurannya. 

Kombinasi bahan-bahan kimia yang sering meledak yaitu: 

a. Natrium atau kalium dengan air  

b. Amonium nitrat, serbuk seng dengan air  

c. Kalium nitrat dengan natrium asetat  

d. Nitrat dengan ester  

e. Peroksida dengan magnesium, seng atau aluminium 

f. Klorat dengan asam sulfat 

g. Asam nitrat dengan seng, magnesium atau logam lain 

h. Halogen dengan amoniak 

i. Merkuri oksida dengan sulfur 

j. Fosfor dengan asam nitrat, suatu nitrat atau klorat 

Pengelola laboratorium harus mengusahakan agar bahan yang satu 

tersimpan jauh dari bahan lain yang dapat menimbulkan ledakan. Bahan-

bahan yang mudah terbakar atau meledak sebaiknya disimpan dalam satu 

tempat/kamar yang terpisah dari ruang praktik peserta didik. Sedangkan 

bahan-bahan yang korosif atau beracun yang mudah menguap   sebaiknya 

disimpan dalam almari asam yang tersedia dalam laboratorium. 

Dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan suatu bahan kimia, 

diperlukan beberapa pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan 

dengan karakteristik bahan kimia tersebut. Perawatan terhadap bahan kimia 

salah satunya didasarkan pada keadaan fasanya, yaitu padat, cair, larutan 

dangas. 

a. Padatan biasa, tidak higroskopis, dan tidak menyublim 

Perawatan untuk zat padatan ini dengan cara menempatkannya pada 

botol bermulut lebar atau stoples yang bertutup baik. Usahakan label tidak 

mudah lepas dan huruf tidak mudah luntur atau pudar. Botol  yang 

berdebu sebaiknya dilap. Pengambilan dengan sendok plastik. Untuk 
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penggunaan langsung gunakan botol kecil bermulut lebar. Hindarkan 

kemungkinan masuknya debu dan air maupun kelembaban. Contoh: 

amilum dan natrium karbonat. 

b. Padatan higroskopis 

Ditempatkan dalam tempat bertutup atau tempat lain dan ditutup 

rapat dan wadah serta tutup plastik (bukan kaca) Contoh: NaOH dan 

KOH. 

c. Padatan mudah menguap/menyublim 

Tempatkan dalam botol gelas atau plastik yang ditutup rapat, juga 

tidak boleh terlalu penuh, sisakan ruangan sekitar seperempatnya untuk 

kemudahan penyubliman. Contoh: iodium, amonium karbonat, dan 

kamper. 

d. Padatan peka cahaya 

Tempatkan pada botol gelap atau tidak tembus cahaya. Tutup rapat-

rapat. Contoh: perak nitrat, kalium permanganat, kaliumiodida, larutan 

HCl, dan H2SO4. 

e. Padatan pekaair 

Peka air maksudnya mudah bereaksi dengan air. Contoh: logam 

kalium dan logam natrium. Kedua logam tersebut harus disimpan dengan 

merendamnya dengan minyak tanah dalam botol gelas. 

f. Padatan pekaoksigen/udara 

Pekaoksigen/udara maksudnya mudah bereaksi dengan oksigen dari 

udara. Contoh: fosfor. Harus disimpan dengan merendamnya dalam air 

pada botol terbuat dari gelas. Tempat dari kaleng tidak disarankan 

karena mudah bocor, yang bila hal ini terjadi, dapat terjadi kebakaran. 

g. Cairan/larutan biasa 

Harus  ditutup  rapat untuk menghindarkan pengotoran. Pergunakan 

pipet yang khusus dan bersih waktu pengembilan isinya, atau dengan 

jalan menuangkan langsung dengan etiket botol menghadap telapak 

tangan untuk menghindari lunturnya etiket tersebut. Contoh: Alkohol, 

asam asetat, larutan garam. Isibotol tidak boleh penuh, sisakan ruangan 

sekitar ¼ bagian untuk memberi kesempatan uap berkondensasi 

h. Cairan mudah terbakar 

Jauhkan botolnya dari api. Contoh: eter, metanol, etanol, bensin, 

minyak tanah 

i.  Gas 

Jauhkan tabung dari api atau panas.Gunakan kran dengan 

pemutarnya yang baik, jangan sampai ada yang bocor. Lebih baik 

ditempatkan ditempat yang dingin. Contoh: gas elpiji, oksigen, helium, 

dan nitrogen 
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4. Bahan Kimia Ramah Lingkungan untuk Setiap Laboratorium 

Bahan kimia ramah lingkungan merupakan falsafah perancangan produk 

dan proses yang mengurangi atau meniadakan penggunaan dan terciptanya 

bahan berbahaya. Dua belas prinsip bahan kimia ramah lingkungan dalam 

daftar berikut bisa diterapkan ke semua laboratorium dan digunakan sebagai 

panduan untuk merancang dan melaksanakan eksperimen yang bijak. 

Dua belas (12) prinsip bahan kimia ramah lingkungan (Green 

Chemistry): 

a. Cegah limbah. Rancang sintesis kimia yang tidak menyisakan limbah 

apa pun yang harus diolah atau dibersihkan. 

b. Rancang bahan kimia dan produk yang lebih aman. Rancang produk 

kimia yang sangat efektif, namun hanya mengandung sedikit racun atau 

tidak sama sekali. 

c. Rancang sintesis bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya. Rancang 

sintesis untuk menggunakan dan menghasilkan zat dengan toksisitas 

rendah atau tidak beracun sama sekali bagi manusia dan lingkungan. 

d. Gunakan bahan mentah yang dapat diperbarui. Hindari 

menghabiskan bahan mentah dan bahan mentah untuk industri. Bahan 

mentah untuk industri yang dapat diperbarui dibuat dari produk pertanian 

atau limbah dari proses lainnya. Bahan mentah untuk industri yang tidak 

dapat diperbarui ditambang atau terbuat dari  bahan bakar fosil (yaitu, 

minyak tanah, gas alam, batu bara). 

e. Gunakan katalis, bukan reagen stoikiometrik. Katalis digunakan 

dalam jumlah kecil dan dapat melakukan reaksi tunggal beberapa kali. 

Katalis tersebut sebaiknya reagen stoikiometrik, yang digunakan dalam 

jumlah berlebihan dan hanya bekerja sekali. 

f. Hindari derivatif kimia. Derivatif menggunakan reagen tambahan dan 

menghasilkan limbah. Hindari menggunakan kelompok penghambat atau 

pelindung atau modifikasi apa pun. 

g. Gunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Hindari 

menggunakan pelarut, bahan pemisah, atau bahan kimia tambahan 

lainnya. Jika bahan ini diperlukan, gunakan bahan kimia yang tidak 

berbahaya. 

h. Tingkatkan efisiensi energi. Jalankan reaksi kimia pada suhu ruang dan 

tekanan bila memungkinkan. 

i. Rancang bahan kimia dan produk agar terurai setelah digunakan. 

Produk kimia yang terurai menjadi zat yang tidak berbahaya setelah 

digunakan tidak berakumulasi di lingkungan. 

j. Analisis langsung (dalam waktu nyata) untuk menghindari polusi. 

Sertakan pemantauan dan kendali langsung (waktu nyata) dalam proses 
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selama sintesis untuk membatasi atau menghilangkan pembentukan 

produk sampingan. 

k. Batasi potensi terjadinya kecelakaan. Rancang bahan kimia dan 

bentuknya  (padat, cair, atau gas) untuk meminimalkan potensi terjadinya 

kecelakaan akibat bahan kimia, termasuk ledakan, kebakaran, dan 

pelepasan ke lingkungan. 

 

5. Membeli Bahan Kimia 

Bagian dari pembelian bahan kimia adalah analisis masa pakai dan 

biayanya. Biaya pembelian hanyalah bagian awalnya. Biaya penanganan, dari 

segi manusia dan keuangan, serta biaya pembuangan juga harus 

diperhitungkan. Tanpa analisis ini, pesanan bisa jadi rangkap dan bahan 

kimia tak terpakai bisa jadi bagian signifikan dari limbah berbahaya di 

laboratorium. 

Ada beberapa alasan untuk memesan bahan kimia sesuai kebutuhan dan 

dalam wadah kecil. 

a. Ukuran kemasan kecil utamanya mengurangi risiko kerusakan. 

b. Wadah yang lebih kecil mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan 

pemaparan terhadap bahan berbahaya. 

c. Inventaris ukuran tunggal mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan. 

d. Wadah kecil lebih cepat habis, sehingga mengurangi peluang terurainya 

senyawa reaktif. 

e. Wadah besar sering kali harus dibagi. Ini memerlukan peralatan lain, 

seperti wadah pemindah yang lebih kecil, corong, pompa, dan label, serta 

peralatan kerja tambahan dan peralatan pelindung diri (PPE), untuk 

mengantisipasi bahaya yang ditimbulkan. 

f. Biaya pembuangan wadah kecil dari bahan berbahaya yang tidak 

digunakan lebih kecil. 
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BAB V 

EVALUASI PEMANFAATAN LABORATORIUM 

 

Sebagaimana lazimnya suatu program yang berkaitan dengan pembelajaran, 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium ini juga perlu dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat fungsi laboratorium yang sangat penting dalam 

mengembangkan pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains untuk 

mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum 2013.  Evaluasi adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan laboratorium secara keseluruhan 

dan  memerlukan perhatian yang lebih oleh semua pihak yang terkait. Pada dasarnya 

monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka pembinaan laboratorium sekolah 

sehingga dapat terus menerus melakukan perbaikan yang dilakukan  baik oleh pusat 

maupun daerah. 

A. Monitoring Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium  

Monitoring adalah suatu kegiatan, bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium, apakah sesuai 

dengan yang direncanakan atau tidak, sejauhmana kendala dan hambatan 

ditemui, dan bagaimana upaya-upaya yang sudah dan harus ditempuh untuk 

mengatasi kendala dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran menggunakan laboratorium. Monitoring berpusat kepada 

pengontrolan selama program berjalan dan lebih bersifat klinis. Melalui 

monitoring ini dapat diperoleh umpan balik bagi sekolah atau pihak lain yang 

terkait untuk mensukseskan ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, penting untuk 

dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah (termasuk komite sekolah) 

melakukan monitoring ini sesuai dengan kapasitas dan tugas tanggungjawabnya 

masing-masing. 

Beberapa aspek yang merupakan fokus monitoring adalah: (a) program-

program kerja laboratorium, (b) proses manajerial di laboratorium sekolah, (c) 

peran serta orang tua peserta didik/komite sekolah/daerah, dan (d)  aspek-aspek 

lain yang terkait dengan proses pemanfaatan laboratorium sekolah. 

Monitoring sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun 

oleh pihak dinas pendidikan di daerah, dan diharapkan frekuensi monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan oleh sekolah dengan melibatkan pengelola laboratorium 

sekolah, lebih dari sekali setahun. 
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B. Evaluasi Hasil Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium  

Kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh pengelola laboratorium. Kegiatan evaluasi ini 

dilakukan pada waktu akhir tahun kegiatan/akhir tahun ajaran. Pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi pada umumnya setelah program berjalan (sekitar bulan 

ke 10 atau 11) dari mulai laboratorium melaksanakan program-programnya dan 

target pencapaian  paling tidak 80 – 90% dari program sudah terlaksana.  

Tujuan utama kegiatan evaluasi ini antara lain: (a) untuk mengetahui 

tingkat keterlaksanaan program, (b) untuk mengetahui keberhasilan program, (c) 

untuk memperoleh bahan masukan dalam perencanaan pengelolaan dan 

pemanfaatan laboratorium tahun berikutnya, (d) untuk mengetahui kendala-

kendala dalam pelaksanaan program, dan (e) secara umum untuk melakukan 

pembinaan bagi pengelola laboratorium agar pada tahun berikutnya diperoleh 

hasil yang lebih baik/meningkat secara signifikan. 

Secara substansi, pada dasarnya evaluasi ini adalah evaluasi kinerja 

pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium, yang tertuang dalam penilaian 

kinerja guru dengan tugas tambahan Kepala Laboratorium, yang dikeluarkan 

oleh Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendiknas 

2012. Secara khusus evaluasi terhadap kinerja Kepala Laboratorium meliputi 

evaluasi terhadap kompetensi Kepribadian, Sosial, Pengorganisasian 

Guru/Laboran/Teknisi, Pengelolaan dan Administrasi, Pengelolaan Pemantauan 

dan Evaluasi, Pengembangan dan Inovasi, serta Pengelolaan Lingkungan dan 

K3.  

Materi yang dijadikan bahan untuk melakukan evaluasihasil pengelolaan 

dan pemanfaatan laboratorium meliputi aspek-aspek pembelajaran yang 

menggunakan laboratorium, aspek kegiatan  penelitian, percobaan, dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang memanfaatkan laboratorium misalnya Kelompok Ilmiah 

Remaja (KIR). Beberapa aspek pokok pembelajaran yang merupakan kisi-kisi 

yang dikembangkan dalam instrumen evaluasi antara lain kesesuaian dengan 

kurikulum (KI, KD, indikator, silabus, RPP, dan perangkat penilaian, serta 

pendukung lainnya), pengembangan dan pelaksanaan proses pembelajaran di 

laboratorium, pengembangan sarana dan prasarana/fasilitas, pengembangan 

SDM (guru, teknisi, laboran dan lain-lain.), pengembangan manajemen sekolah, 

sumber dana dan besarnya dana bantuan operasional sekolah untuk 

laboratorium. 

Secara metodologis, evaluasi ini dilakukan menggunakan pendekatan 

expost facto, yaitu mengungkap apa saja yang telah terjadi dan dilakukan oleh 

sekolah/pihak lain terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium. 

Untuk kelengkapan data agar lebih komprehensif, maka instrumen juga 

dikembangkan dalam bentuk isian terbuka (kualitatif dan kuantitatif). Sumber 
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data diambil dari kepala pengelolan laboratorium, teknisi, laboran, guru, peserta 

didik, dan komite sekolah. Selanjutnya hasil analisis dari data evaluasi ini akan 

disampaikan kembali ke sekolah dan pihak lain terkait untuk dipergunakan 

sebagai masukan dan perbaikan program pengelolaan dan pemanfaatan 

laboratorium tahun berikutnya. 

 

C. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan 

1. Tim Monitoring dan Evaluasi Internal Sekolah 

Sekolah melakukan monitoring dan evaluasi pada semua program 

pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

akhir program kegiatan untuk mengetahui keberhasilan program dilihat dari 

berbagai aspek. Indikator-indikator penilaian disesuaikan dengan rencana 

program yang direncanakan melalui rapat sekolah, sehingga yang lebih 

diprioritaskan adalah implementasi program sekolah yang mencerminkan 

pelaksanaan pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains sesuai 

Kurikulum 2013. 

2. Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota  

Selain sekolah, sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi, Tim ME dari 

Dinas Pendidikan kabupaten/Kota, juga diharapkan mampu melakukan 

evaluasi secara eksternal. Tim ini pada umumnya justru sangat berperan 

dalam memberikan masukan-masukan ke tim internal di sekolah, dengan 

asumsi bahwa mereka yang paling memungkinkan melihat perkembangan 

laboratorium sekolah dari segala aspek. Dari sisi birokrasi tim 

kabupaten/kota sangat memungkinkan untuk melakukan pembinaan secara 

terus menerus, bahkan dengan pembinaan tersebut dimungkinkan apabila 

terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program secara 

dini dapat diidentifikasi, sehingga kesalahan-kesalahan yang fatal dapat 

dihindari.  

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Laporan monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk melihat kemajuan 

pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium sekolah secara komprehensif. 

Di samping itu secara keseluruhan juga dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul atau yang terjadi di masing-

masing laboratorium sekolah. Khusus untuk laporan monitoring 

dimaksudkan untuk meminimalisir  penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi pada saat program masih berjalan. Dengan demikian program-

program dapat berjalan sesuai dengan rencana.  
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BAB VI 

TUGAS DAN FUNGSI BIROKRASI DALAM PENGGUNAAN PEDOMAN 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM 

 

 

Program  pembinaan bagi pengelola laboratorium sekolah agar dapat 

memanfaatkan laboratorium sebagai tempat yang penting dalam mengembangkan 

pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains sesuai Kurikulum 2013 

merupakan program yang dianggap penting oleh Direktorat Pembinaan SMP. 

Program ini merupakan program nasional, sehingga semua pihak berperanserta 

sesuai dengan peran dan fungsinya. Berikut ini diuraikan secara singkat tugas dan 

fungsi atau peran serta untuk masing-masing pihak, dari tingkat sekolah sampai pada 

tingkat Direktorat Pembinaan SMP. 

A. Sekolah 

Pada tingkat sekolah, sekolah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:  

1. Menerima kunjungan Direktorat Pembinaan SMP/Dinas Pendidikan 

Provinsi/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota jikadilaksanakan verifikasi 

lapangan.  

2. Mengikuti workshop tentang pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium 

IPA, yang diberikan oleh Tim dari Direktorat Pembinaan SMP atau Dinas 

Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

3. Menyusun program kerja laboratorium sekolah sesuai dengan panduan ini 

dan mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  

4. Melaksanakan program-program kerja laboratorium yang telah disusun 

dengan sebaik-baiknya dan menyusun serta mengirimkan laporan dan atau 

ringkasan laporan, sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini. 

 

B. Pengawas 

Tugas dan fungsi pengawas sekolah, baik dari tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota  adalah: 

1. Memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada sekolah dalam 

berbagai aspek demi keberhasilan sekolah dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan laboratorium sekolah. 

2. Membantu mengarahkan dan membimbing dalam membuat rencana kerja 

laboratorium. 

3. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan laboratorium 

untuk mengetahui tentang kendala yang dihadapi dalam upaya membantu 

mencari jalan keluarnya, serta untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan 

program dan hasil-hasil yang dicapai. 
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4. Memberikan masukan-masukan kepada sekolah tentang berbagai aspek 

pembelajaran yang disesuaikan dengan Kurikulum 2013. 

 

C. Komite Sekolah 

Tugas dan fungsi Komite Sekolah pada dasarnya adalah sama dengan yang 

digariskan pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yaitu: 

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan danpelaksanaan kebijakan 

pendidikan. 

2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikanlainnya dari masyarakat 

baikperorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku 

kepentingan lainnya melaluiupaya kreatif dan inovatif. 

3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuaidengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasidari peserta didik, 

orangtua/wali, dan masyarakatserta hasil pengamatan Komite Sekolah atas 

kinerjasekolah. 

 

D. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sebagai pembina sekolah Sekolah, 

kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:  

1. Melakukan diskusi konsultatif dengan Direktorat Pembinaan SMP dan atau 

Dinas Pendidikan Provinsi tentang pengelolaan dan pemanfaatan 

laboratorium sekolah yang akan dilakukan pembinaan. 

2. Bersama dengan Direktorat Pembinaan SMP/Dinas Pendidikan Provinsi 

memberikan usulan/masukan (data pendukung/portofolio), berkaitan dengan 

kinerja laboratorium sekolah untuk dilakukan pembinaan. 

3. Bersama dengan Direktorat Pembinaan SMP/Dinas Pendidikan Provinsi 

melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan 

pemanfaatan laboratorium sekolah. 

 

E. Dinas Pendidikan Provinsi 

Dinas Pendidikan Provinsi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, sebagai 

pembina sekolah, di tingkat provinsi memiliki tugas dan fungsi bersama 

Direktorat Pembinaan SMP dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap sekolah  termasuk 

pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium. 

 

F. Direktorat Pembinaan SMP 

Direktorat Pembinaan SMP sebagai pembina di tingkat pusat memiliki tugas dan 

fungsi sebagai berikut:  



 

91 

1. Menyusun panduan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium. 

2. Melakukan pelatihan bagi pengelola laboratorium sekolah agar memenuhi 

kompetensi minimal yang dipersyaratkan. 

3. Melakukan sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium sekolah. 

4. Melakukan lokakarya tentang konsep laboratorium sekolah yang baik,  

penyusunan program kerja laboratorium, pembinaan bagi laboratorium 

sekolah  dan kegiatan monitoring dan evaluasi.   

5. Bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium sekolah. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi dan memandu atau 

memberikan tuntunan kepada guru, pengelola laboratorium, dan pengelola sekolah 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan laboratorium lebih maksimal, khususnya 

dalam mendukung implementasi Kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pendekatan saintifik dan keterampilan proses sains. Sebuah buku panduan dikatakan 

berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut dapat dipahami 

dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya. Buku “Panduan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Laboratorium ” ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan laboratorium baik untuk 

kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler untuk serta menjadi panduan 

kepada para pengelola tentang cara merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

laboratorium baik yang menggunakan Kit, non Kit, maupun menggunakan alat dan 

bahan dari lingkungan sekitar sekolah. Peran guru dan pengelola laboratorium  di sini 

adalah sebagai fasilitator penyampaian informasi yang terdapat di dalam buku agar 

dapat sampai kepada peserta didik. 

Buku panduan ini juga diharapkan dapat digunakan untuk merencanakan dan 

melaksanakan pendekatan saintifik dan pengembangan keterampilan proses sains, 

khususnya pada mata pelajaran IPA, baik yang dilaksanakan secara indoor (dalam 

laboratorium) maupun outdoor (menggunakan lingkungan sekitar sekolah). Selain itu 

juga memberikan wawasan tambahan kepada guru dan peserta didik bahwa ada 

varian percobaan yang mungkin belum pernah mereka tahu yaitu percobaan berbasis 

lingkungan.  

 

Saran dan Ucapan Terimakasih  

Panduan ini tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pihak pengguna 

di sekolah tampa dukungan dan bantuan dari pemerintah melalui instansi yang terkait 

langsung dengan terselenggaranya kegiatan laboratorium di sekolah. Banyak pihak 

yang telah mendukung  dan berpartisipasi dalam penyusunan Panduan Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Laboratorium ini, untuk perlu disampaikan secara terimakasih 

secara khusus kepada: 

1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagai fasilitator  dan perencana 

penggunaan anggaran untuk penulisan pedoman ini. 

2. Dinas Pendidikan atau dinas lain sebagai representasi Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai penanggungjawab terlaksananya kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan pengguna anggaran yang berkaitan dengan berbagai 

kegiatan laboratorium di sekolah. 
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3. Seluruh komponen sekolah yang menjadi pelaksana kegiatan laboratorium, 

semoga tetap memiliki keyakinan dan dukungan yang tinggi bahwa laboratorium 

adalah salah satu tempat pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik 

yang sangat strategis dan perlu didukung secara maksimal.  

4. Seluruh komponen masyarakat yang peduli dengan pendidikan semoga terus 

bersemangat untuk berpartisipasi untuk membantu pengembangan kualitas 

pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium sekolah, 

baik sumbangan pemikiran, jasa, maupun dukungan pendanaan yang sangat besar 

artinya untuk berkontribusi menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas. 
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GLOSARIUM 

 

Administrasi laboratorium: suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan 

aktivitas laboratorium, supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat 

terorganisir dengan sistematis. 

Keselamatan kerja: usaha-usaha pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja 

yang tepat secara efektif dan efisien sehingga terjadinya kecelakaan dapat dicegah. 

KIT IPA: Alat peraga IPA yang efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta 

didik dalam membaca objek dan peristiwa, menerapkan konsep-konsep IPA di alam, 

dan menyelesaikan persoalan persoalan yang relevan. 

Laboratorium: adalah suatu tempat peserta didik atau praktikan melakukan 

percobaan.  

Laboran: merupakan Unit PelaksanaTeknis yang bertanggungjawab menyediakan 

fasilitas laboratorium untuk kegiatan praktikum/percobaan dalam pembelajaran 

matapelajaran IPA 

Optimalisasi Laboratorium: optimalisasi laboratorium adalah suatu usaha untuk 

mengoptimasikan pemakaian laboratorium sehingga dapat memberikan manfaat 

sebesar-besarnya untuk menunjang pencapaian tujuan proses belajar mengajar yang 

menggunakan laboratorium. 

Proses Ilmiah: kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan menyajikan. 

Pengelolaan Laboratorium: aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang 

menjaga keberlanjutan fungsinya untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan 

keselamatan kerja.  

SOP alat-alat IPA: Standar operasional penggunaan alat-alat IPA 

Discovery learning:Kegiatan pembelajaran dengancara mengajak peserta didik 

sebagai subjek belajar berinteraksi dengan objek atau benda-benda yang dipelajari 

sehingga menemukan (discovery). Kegiatan pembelajaran yang sering dilakukan 

dalam model pembelajaran IPA. 

Inventarisasi:proses pencatatan supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium 

dapat terorganisir dengan sistematis.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot 

1.1 

 

Kursi 1 buah/siswa, 

ditambah 1 

buah/guru 

Kuat, stabil, aman dan mudah dipindahkan. 

1.2 

 

Meja siswa 

 

1 buah/7 siswa Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 

untuk menampung kegiatan siswa secara 

berkelompok maksimum 7 orang 

1.3 

 

Meja demonstrasi 

 

1 buah/lab 

 

Kuat, stabil, dan aman. Luas meja 

memungkinkan untuk melakukan 

demonstrasi dan menampung peralatan dan 

bahan yang diperlukan. Tinggi meja 

memungkinkan seluruh siswa dapat 

mengamati percobaan yang 

didemonstrasikan. 

1.4 Meja persiapan 1 buah/lab Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 

untuk menyiapkan materi percobaan. 

1.5 Lemari alat 1 buah/lab Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 

untuk menampung semua alat. Tertutup dan 

dapat dikunci. 

1.6 Lemari bahan 1 buah/lab Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai 

untuk menampung semua bahan dan tidak 

mudah berkarat. Tertutup dan dapat dikunci. 

1.7 

 

Bak cuci 

 

1 buah/2 kelom-

pok, ditambah 1 

buah di ruang 

persiapan. 

Tersedia air bersih dalam jumlah memadai. 

 

 

2 Peralatan Pendidikan 

2.1 Mistar 6 buah/lab Panjang minimum 50 cm, ketelitian 1 mm. 

2.2 Jangka sorong 6 buah/lab Ketelitian 0,1 mm. 

2.3 Timbangan 3 buah/lab Memiliki ketelitian berbeda. 

2.4 Stopwatch 6 buah/lab Ketelitian 0,2 detik. 

2.5 Rol meter 1 buah/lab Panjang minimum 5 m, ketelitian 1 mm. 

2.6 Termometer 100 C 6 buah/lab Ketelitian 0,5 derajat. 

2.7 Gelas ukur 6 buah/lab Ketelitian 1 ml. 

2.8 Massa logam 3 buah/lab Dari jenis yang berbeda, minimum massa 

20 g. 

2.9 

 

Multimeter AC/DC,    

10 kilo ohm/volt 

 

6 buah/lab 

 

 

Dapat mengukur tegangan, arus, dan 

hambatan. Batas minimum ukur arus 

100mA-5 A. Batas minimum ukur tegangan 

untuk DC 100mV-50 V. Batas minimum 

ukur tegangan untuk AC 0-250 V. 
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No Jenis Rasio Deskripsi 

2.10 Batang magnet 6 buah/lab Dilengkapi dengan potongan berbagai jenis 

logam. 

2.11 Globe 

 

1 buah/lab 

 

Memiliki penyangga dan dapat diputar. 

Diameter minimum 50 cm. Dapat 

memanfaatkan globe yang terdapat di ruang 

perpustakaan. 

2.12 Model tata surya 1 buah/lab Dapat menunjukkan terjadinya gerhana. 

Masing-masing planet dapat diputar 

mengelilingi matahari. 

2.13 Garpu tala 6 buah/lab Bahan baja, memiliki frekuensi berbeda 

dalam rentang audio. 

2.14 Bidang miring 1 buah/lab Kemiringan dan kekasaran permukaan dapat 

diubah-ubah 

2.15 Dinamometer 6 buah/lab Ketelitian 0,1 N/cm. 

2.16 Katrol tetap 2 buah/lab  

2.17 Katrol bergerak 2 buah/lab  

2.18 Balok kayu 3 macam/lab Memiliki massa, luas permukaan, dan 

koefisien gesek berbeda. 

2.19 Percobaan muai 

panjang 

1 set/lab Mampu menunjukkan fenomena dan 

memberikan data pemuaian minimum untuk 

tiga jenis bahan. 

2.20 

 

Percobaan optik 

 

1 set/lab 

 

Mampu menunjukkan fenomena sifat 

bayangan dan mem-berikan data tentang 

keteraturan hubungan antara jarak benda, 

jarak bayangan, dan jarak fokus cermin 

cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan 

lensa cembung. Masing-masing minimum 

dengan tiga nilai jarak fokus. 

2.21 Percobaan rangkaian 

listrik 

1 set/lab Mampu memberikan data hubungan antara 

tegangan, arus, dan hambatan. 

2.22 Gelas kimia 30 buah/lab Berskala, volume 100 ml. 

2.23 Model molekul 

sederhana 

6 set/lab Minimum terdiri dari atom hidrogen, 

oksigen, karbon, belerang, nitrogen, dan 

dapat dirangkai menjadi molekul. 

2.24 Pembakar spiritus 6 buah/lab Kaca dengan sumbu dan tutup. 

2.25 Cawan penguapan 6 buah/lab Bahan keramik, permukaan dalam diglasir. 

2.26 Kaki tiga 6 buah/lab Dilengkapi kawat kasa dan tingginya sesuai 

tinggi pembakar spiritus. 

2.27 Plat tetes 6 buah/lab Minimum ada 6 lubang. 

2.28 Pipet tetes + karet 100 buah/lab Ujung pendek. 

2.29 Mikroskop 

monokuler 

6 buah/lab Minimum tiga nilai perbesaran obyek dan 

dua nilai perbesaran okuler. 

2.30 Kaca pembesar 6 buah/lab Minimum tiga nilai jarak fokus. 

2.31 Poster genetika 1 buah/lab Isi poster jelas terbaca dan berwarna, ukuran 

minimum A1 



 

99 

No Jenis Rasio Deskripsi 

2.32 Model kerangka 

manusia 

1 buah/lab Tinggi minimum 150 cm. 

2.33 Model tubuh 

manusia 

1 buah/lab Tinggi minimum 150 cm. Organ tubuh 

terlihat dan dapat dilepaskan dari model. 

Dapat diamati dengan mudah oleh seluruh 

siswa. 

2.34 

 

Gambar/model 

pencernaan manusia 

1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya jelas terbaca 

dan berwarna dengan ukuran minimum A1.  

Jika berupa model, maka dapat dibongkar 

pasang. 

2.35 

 

Gambar/model 

sistem peredaran 

darah manusia 

1 buah/lab 

 

Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.36 

 

Gambar/model 

sistem pernafasan 

manusia 

1 buah/lab 

 

Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.37 

 

Gambar/model 

jantung manusia 

 

1 buah/lab 

 

Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.38 

 

Gambar/model mata 

manusia 

1 buah/lab 

 

Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.39 Gambar/model 

telinga manusia 

1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.40 

 

Gambar/model 

tenggorokan manusia 

1 buah/lab 

 

Jika berupa gambar, maka isinya jelas 

terbaca dan berwarna dengan ukuran 

minimum A1. Jika berupa model, maka 

dapat dibongkar pasang. 

2.41 Petunjuk percobaan 6 

buah/percobaan 

 

3 Media Pendidikan   

3.1 

 

Papan tulis 

 

1 buah/lab 

 

Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. 

Ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh siswa melihatnya 

dengan jelas. 

4 Perlengkapan Lain  

4.1 Kotak kontak 9 buah/lab 1 buah untuk tiap meja siswa, 2 buah untuk 

meja demo, 2 buah untuk di ruang 

persiapan. 
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4.2 Alat pemadam 

kebakaran 

1 buah/lab Mudah dioperasikan dan Jenis ABC 

4.3 

 

Peralatan P3K 

 

1 buah/lab 

 

Terdiri dari kotak P3K dan isinya tidak 

kadaluarsa termasuk obat P3K untuk luka 

bakar dan luka terbuka. 

4.4 Tempat sampah 1 buah/lab  

4.5 Jam dinding 1 buah/lab  
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Lampiran 2: Daftar Peralatan Laboratorium IPA  Suplemen 

 

Alat-alat laboratorium IPA ada yang bersifat umum dan ada pula yang sangat 

spesifik tergantung kegunaannya. Berikut ini merupakan daftar beberapa alat-alat 

laboratorium IPA yang dikelompokan berdasarkan kegunaannya: 

No Nama Kegunaan 

1. Anemometer mengukur kecepatan angin 

2. Batang pengaduk mengaduk 

3. Botol cuci membilas 

4. Botol reagen menyimpan reagen 

5. Botol tetes meneteskan 

6. Buret titrasi 

7. Corong pemisah memisahkan 

8. Freezer menyimpan bahan-bahan IPA 

9. Fume Hood  (lemari 

asam) 

menyimpan bahan kimia berbahaya  

10. Hemasitometer menghitung jumlah sel darah 

11. Higrometer mengukur kelembaban udara 

12. Insektarium memelihara insekta 

13. Multimeter Mengukur kuat arus, beda potensial dan nilai 

hamabatan 

14. Jala plankton mengambil plankton dari habitatnya 

15. Jala serangga menangkap serangga dari habitatnya 

16. Mikroskop cahaya mengamati benda-benda mikroskopis 

17. Model organ peragaan organ tubuh manusia 

18. Neraca menimbang bahan 

19. pHmeter mengukur pH larutan 

20. Pipet volumetrik mengambil cairan dalam jumlah tertentu sesuai 

kapasitasnya (ukuran 1 ml, 5 ml, dan 10 ml) 

21. Pooter menangkap serangga 

22. Potometer mengukur kecepatan penyerapan air oleh tumbuhan 

23. Psikrometer 

(atmometer) 

mengukur banyaknya penguapan air pada satuan 

luas 

24. Refrigerator menyimpan bahan-bahan IPA 

25. Respirometer mengukur volume udara pernafasan 

26. Sacci disk mengetahui derajat kekeruhan air 

27. Sphygmomanometer mengukur tekanan darah 

28. Tally counter menghitung satu persatu 

29. Terarium mengamati perilaku hewan seperti: katak, reptil, 

burung 
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No Nama Kegunaan 

30. Torso peragaan anatomi tubuh manusia 

31. Trolley membawa alat-alat dan bahan 

32. Vaskulum menyimpan sampel botani yang dikumpulkan pada 

saat kerja lapangan 
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Lampiran 3: Daftar Induk Dokumen Laboratorium 

 

NAMA SEKOLAH 

DAFTAR INDUK DOKUMEN 

 

FRM/Nama sekolah/002-014 

Tanggal, bulan, tahun 

No. No. Dokumen Nama Dokumen Tgl. Berlaku Revisi 

1.   Buku Pedoman Lab IPA   

2.   Daftar Inventaris Sarana Fasilitas   

3.   Daftar Inventaris Peralatan Lab   

4.   Daftar Inventaris Bahan Lab   

5.   Daftar Buku Petunjuk Praktikum   

6.   Daftar Katalog   

7.   Daftar Petunjuk Pengoperasian Alat   

8.   Buku Surat Masuk   

9.   Buku Surat Keluar   

10.   Buku Catatan Peminjaman   

 

 

 Yogyakarta, .........................2015 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Kepala Laboratorium IPA 

 

 

 

 

______________________ ________________________ 
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Lampiran 4: Buku Induk Inventaris Laboratorium 

NAMA SEKOLAH 

DAFTAR INVENTARIS PERALATAN LAB. IPA 

FRM/Nama sekolah/002-012 

Tanggal, bulan, tahun 

No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ALAT OPTIK          

1 Mikroskop cahaya Meiji Mega MIPA 

400/10 

110921 Indonesia XSP 01 2 v - - - 

2 Mikroskop cahaya Yazumi Meiji Mega 

MIPA 400/10 

110921 Indonesia XSP 12 2 v - - - 

3 Mikroskop cahaya Meiji Mega MIPA 

400/10 

BA 

1131/BP 

41 

PT. Mega 

Eltra 

Indonesia 

XSP 

13 

6 v - - - 

4 Mikroskop cahaya Tecnoe Philips 

Harris Int. Ltd.  

110229 Indonesia XSP 03 3 v - - - 

5 Mikroskop cahaya Tecnoe Philips 

Harris Int. Ltd.  

110229 Indonesia XSP 03 1 - - v Perlu 

direparasi 

6 Mikroskop stereo XT-2A series, 

Magnification: 20x, 

40 x 

XT2967 PUDAK XSP 

15 

1 v - - - 

7 Kaca pembesar 75 mm ART No 

8775 

PUDAK       

MEDIA PEMBELAJARAN         



 

105 

No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8 Torso          

9 Model rangka 

manusia 

         

10 Model organ Jantung         

  Telinga manusia         

  Kulit         

  Mata manusia         

11 Carta Hukum Mendel         

  Perkembangan 

tumbuhan vegetatif 

        

  Perkembangan 

tumbuhan generatif 

        

  Perkembangan 

hewan tinggi 

generatif 

        

  Sistem saraf manusia         

  Sistem peredaran 

darah 

        

  Sistem pencernaan         

  Sistem ekskresi         

  Sistem pernapasan         

  Jaringan tumbuhan         

  Cara penyerbukan         

  Otot manusia         
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No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Reproduksi manusia         

  Organisasi 

kehidupan 

        

  Metamorfosis         

  Tahapan 

perkembangan 

manusia 

        

  Alat indera hidung         

  Alat indera lidah         

  Alat indera kulit         

12 Bioplastik Bryophita         

  Pterydophyta         

  Gymnospermae         

  Batang dikotil         

  Akar dikotil         

  Akar monokotil         

  Daun monokotil         

  Daun dikotil         

  Otot polos         

  Otot lurik         

  Otot jantung         

  Sel darah merah         

  Sel darah putih         

  Paramaecium         
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No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Hydra         

  Spirogyra         

  Jamus Aspergilus sp.         

13 Slide preparat Tulang rawan         

  Tulang keras         

14 Kotak preparat Kayu         

  Plastik         

ALAT GELAS          

15 Gelas piala 

(beaker) 

Boro 3.3. GG-17.500         

           

           

16 Labu erlenmeyer          

           

           

           

17 Gelas ukur Kaca         

  Kaca         

  Kaca         

18 Alu porselin          

19 Batang pengaduk 

kaca 

         

20 Botol cuci          

21 Botol reagen          
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No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 Bunsen (lampu 

pembakar spiritus) 

         

23 Cawan petri          

24 Corong kaca          

25 Corong pemisah          

26 Kaca benda (object 

glass) 

         

27 Kaca penutup          

28 Lumpang porselin          

29 Pipa L          

30 Pipa Y          

31 Pipet tetes 

(Pasteur) 

         

32 Pipet volumetric          

33 Tabung reaksi          

KARET          

34 Sumbat karet 

lubang 2 

         

KAYU          

35 Penjepit tabung 

reaksi 

         

36 Rak tabung reaksi          

LOGAM          

37 Dissecting kit (alat          
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No. Nama Barang 
Merk/Model/ 

Spesifikasi 

No. Seri 

Pabrik 
Buatan 

No. 

Kode 

Barang 

Jumlah 

Keadaan Barang 

Keterangan 
Baik 

Kurang 

Baik 
Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

bedah) 

38 Neraca Ohaus, duduk  26109       

  Ohaus, lengan  4513       

39 Pinset          

40 Quadrat Folding          

41 Statif          

42 Tally counter          

43 Tripod          

 

      

 Yogyakarta, ...........................2015 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah Kepala Laboratorium IPA 
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Lampiran-5: Contoh Format Tabel Penunjang Administrasi Laboratorium 

FORMAT A 

DATA GEDUNG DAN RUANGAN LABORATORIUM 

 
NO NAMA GEDUNG LUAS(m

2
) JENIS RUANGAN LUAS IDEAL RINCIAN USULAN 

PENGEMBANGAN 

      

      

      

      

      

      
 

 

                Mengetahui 

              Kepala Sekolah                                                                                                           Kepala Laboratorium 

 

 

 

(………………………………….)                                                                                      (………………………………..) 

 

 

 

 

 



 

111 

FORMAT B-1 

KARTU BARANG LABORATORIUM 

                                                                                 No Kartu  : 

                                                                 Golongan barang : 

                                                                                No induk : 

Spesifikasi  : 

   Nama barang  : 

   Merk   : 

   Ukuran  : 

   Pabrik   : 

   Kode barang  : 

   Lokasi penyimpanan : 

Sisi Depan 

TANGGAL KEADAAN PARAF KETERANGAN 

MASUK KELUAR PERSEDIAAN 

Baik Rusak Baik Rusak Baik Rusak 

         

         

         

         

Sisi Belakang 

No Tgl Tgl 

pemeliharaan/ 

Perbaikan 

Dikerjakan 

oleh 

Biaya Sumber 

dana 

No/Tgl Pemeriksa 

Penanggung Jawab 

Keterangan 

Spk/ 

Kontak 

Berita 

acara 

Nama Tgl Keadaan 
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FORMAT B-2 

DAFTAR BARANG ATAU BUKU INDUK 

 

NO 

URUT 

NO 

INDUK 

NO 

KODE 

NAMA 

BARANG 

SPESIFIKASI JUMLAH KET 

Merk Ukuran Pabrik Baik Rusak 

          

          

          

          

          

 

                                                                                                                              ……………….,   …………………,   2015 

             Mengetahui 

           Kepala Sekolah     Kepala Laboratorium   Laboran/Teknisi 

 

 

 

(…………………………..)           (………………………………..)                  (………………………………) 
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FORMAT E 

PROGRAM KERJA LABORATORIUM 

 

NO HARI/TGL RENCANA KEG PELAKSANAAN DAN HASIL EVALUASI KEG 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                        Mengetahui 

                      Kepala Sekolah                Kepala Laboratorium 

 

 

          (……………………………….)                                                                                  (…………………………………..) 
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Lampiran-6: Contoh Tata tertib di Laboratorium 

TATA TERTIB DI LABORATORIUM IPA 

 

A. BAGI GURU 

1. Berilah penjelasan kepada siswa tentang tata tertib di lab 

2. Awasi siswa yang sedang melaksanakan kegiatan di lab 

3. Usahakan agar siswa bekerja dengan disiplin 

4. Siapkanlah alat dan bahan yang akan dipakai untuk kegiatan 

5. Berikanlah penjelasan setiap alat yang masih asing, mudah rusak, dan 

bahan berbahaya bagi siswa 

6. Beritahukan pada siswa penggunaan alat listrik 

7. Usahakan agar lab tetap bersih, tertib,rapih dan nyaman untuk kegiatan 

8. Etiket pada botol kimia harus benar dan jelas 

9. Berilah peringatan, petunjuk dan larangan agar kegiatan berhasil dengan 

baik 

10. Alat pemadam kebakaran harus
i
selalu siap pakai 

11. Kotak P3K selalu tersedia dan terawat, dan guru harus mampu 

menggunakan isi kotak P3K tersebut 

12. Matikan semua lampu yang tidak digunakan, apabila akan menggunakan 

laboratorium. 

B. BAGI SISWA 

1. Memasuki lab harus seijin dan dibawah pengawasan guru 

2. Hanya melakukan percobaan atau kegiatan yang disetujui guru 

3. Alat dan bahan hanya digunakan di lab, dan mengikuti petunjuk yang ada 

4. Periksa sebelum bekerja apa alat dan bahan sudah tersedia 

5. Laporkan segera bila ada alat yang rusak atau hilang, bahan yang habis 

dan kecelakaan dan atau hal yang dpat menimbulkan kecelakaan 

6. Bacalah etiket pada botol bahan sebelum mengambilnya 

7. Etikat  yang hilang atau rusak harus segera dilaporkan  agar segera diganti 

8. Jangan mencoba mencicipi bahan kimia. 

9. Muntahkan segera bila ada zat yang masuk dalam mulut, lalu berkumur 

dengan air yang banyak 

10. Cuci dengan air sebanyak-banyaknya bilabagian tubuh atau bajuterkena 

asam atau basa 

11. Tutup botol jangan sampai tertukar dengan tutup botol yang lain 

12. Kembalikan alat-alat ketempat semula dalam keadaan bersih 

13. Buanglah sampah pada tempatnya 

14. Jangan membawa alat atau bahan keluar lab 

15. Pembakar hanya dinyalakan bila diperlukan saja 

16. Hati-hati dengan api, matikan gas dan listrik bila meninggalkan lab 

17. Bacalah pengumumuman-pengumuman yang ada dan taati peraturan 

18. Setiap kegiatan, baik percobaan maupun yang lain selalu diakhiri dengan: 

a. Membersihkan tempat, alat yang digunakan, mengecek dan 

mengembalikan ketempat semestinya 

b. Mematikan kran air, gas dan listrik 

c. Mengelap dan mengeringkan meja dan bangku 
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d. Menyerahkan hasil kegiatan  atau laporan kepada guru pembimbing. 

e. Mencuci tangan dengan sabun. 

 

Lampiran 7:  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi dan Kompetensi 

a. Kualifikasi 

1)  Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi kepala laboratorium sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

a)  Jalur guru 

1)  Pendidikan minimal sarjana (S1);  

2)  Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum; 

3)  Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari 

perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.  

b)  Jalur laboran/teknisi 

1)   Pendidikan minimal diploma tiga (D3); 

2)   Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi;  

3)  Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari 

perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2) Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi teknisi laboratorium sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

a) Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang relevan dengan peralatan 

laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

b)  Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan 

tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 

3)  Laboran Sekolah/Madrasah 

Kualifikasi laboran sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

a) Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan jenis 

laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

b)  Memiliki sertifikat laboran sekolah/madrasah dari perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh pemerintah.  
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b. Kompetensi  

1)  Kompetensi Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah  

       Tabel 1. Dimensi Kompetensi Kepala Laboratorium Sekolah 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

1. Kompetensi 

Kepribadian 

1.1  Menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang dewasa, 

mantap, dan 

berakhlak mulia 

1.1.1  Bertindak secara konsisten 

sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan budaya 

nasional Indonesia 

1.1.2  Berperilaku arif 

1.1.3  Berperilaku jujur 

1.1.4  Menunjukkan kemandirian  

1.1.5  Menunjukkan rasa percaya 

diri 

1.1.6  Berupaya meningkatkan 

kemampuan diri 

1.2  Menunjukkan 

komitmen 

terhadap tugas  

1.2.1  Berperilaku disiplin  

1.2.2  Beretos kerja yang tinggi 

1.2.3  Bertanggung jawab terhadap 

tugas 

1.2.4  Tekun, teliti, dan hati-hati 

dalam melaksanakan tugas 

1.2.5  Kreatif dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan 

dengan tugas profesinya  

1.2.6  Berorientasi pada kualitas  

2. Kompetensi 

Sosial 

2.1  Bekerja sama 

dalam pelaksanaan 

tugas  

2.1.1  Menyadari kekuatan dan 

kelemahan baik diri maupun 

stafnya 

2.1.2  Memiliki wawasan tentang 

pihak lain yang dapat diajak 

kerja sama  

2.1.3  Bekerjasama dengan berbagai 

pihak secara efektif 

2.2  Berkomunikasi 

secara lisan dan 

tulisan 

2.2.1  Berkomunikasi dengan 

berbagai pihak secara santun, 

empatik, dan efektif 

2.2.2  Memanfaatkan berbagai 

peralatan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) 

3. Kompetensi 

Manajerial 

3.1  Merencanakan 

kegiatan dan 

pengembangan 

laboratorium 

3.1.1  Menyusun rencana 

pengembangan laboratorium  

3.1.2  Merencanakan pengelolaan 

laboratorium  



 

117 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

sekolah/madrasah 3.1.3  Mengembangkan sistem 

administrasi laboratorium  

3.1.4  Menyusun prosedur operasi 

standar (POS) kerja 

laboratorium  

3.2  Mengelola 

kegiatan 

laboratorium 

sekolah/madrasah  

3.2.1  Mengkoordinasikan kegiatan 

praktikum dengan guru 

3.2.2  Menyusun jadwal kegiatan 

laboratorium 

3.2.3  Memantau pelaksanaan 

kegiatan laboratorium 

3.2.4  Mengevaluasi kegiatan 

laboratorium  

3.2.5  Menyusun laporan kegiatan 

laboratorium  

3.3  Membagi tugas 

teknisi dan laboran 

laboratorium 

sekolah/madrasah 

3.3.1  Merumuskan rincian tugas 

teknisi dan laboran 

3.3.2  Menentukan jadwal kerja 

teknisi dan laboran 

3.3.3  Mensupervisi teknisi dan 

laboran  

3.3.4  Membuat laporan secara 

periodik  

3.4  Memantau sarana 

dan prasarana 

laboratorium 

sekolah/madrasah 

3.4.1  Memantau kondisi dan 

keamanan bahan serta alat 

laboratorium  

3.4.2  Memantau kondisi dan 

keamanan bangunan 

laboratorium  

3.4.3  Membuat laporan bulanan 

dan tahunan tentang kondisi 

dan pemanfaatan 

laboratorium  

3.5  Mengevaluasi 

kinerja teknisi dan 

laboran serta 

kegiatan 

laboratorium 

sekolah/madrasah  

3.5.1  Menilai kinerja teknisi dan 

laboran laboratorium  

3.5.2  Menilai hasil kerja teknisi 

dan laboran 

3.5.3  Menilai kegiatan 

laboratorium  

3.5.4  Mengevaluasi program 

laboratorium untuk perbaikan 

selanjutnya 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

4. Kompetensi 

Profesional 

4.1  Menerapkan 

gagasan, teori, dan 

prinsip kegiatan 

laboratorium 

sekolah/madrasah  

4.1.1  Mengikuti perkembangan 

pemikiran tentang 

pemanfaatan kegiatan 

laboratorium sebagai wahana 

pendidikan 

4.1.2  Menerapkan hasil inovasi 

atau kajian laboratorium  

4.2  Memanfaatkan 

laboratorium 

untuk kepentingan 

pendidikan dan 

penelitian di 

sekolah/madrasah 

4.2.1  Menyusun panduan/penuntun 

(manual) praktikum  

4.2.2  Merancang kegiatan 

laboratorium untuk 

pendidikan dan penelitian  

4.2.3  Melaksanakan kegiatan 

laboratorium untuk 

kepentingan pendidikan dan 

penelitian  

4.2.4  Mempublikasikan karya tulis 

ilmiah hasil kajian/inovasi  

4.3  Menjaga 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

di laboratorium 

sekolah/madrasah 

4.3.1  Menetapkan ketentuan 

mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja  

4.3.2  Menerapkan ketentuan 

mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja  

4.3.3  Menerapkan prosedur 

penanganan bahan berbahaya 

dan beracun 

4.3.4  Memantau bahan berbahaya 

dan beracun, serta peralatan 

keselamatan kerja  

 

2)  Kompetensi Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah  

Tabel 2. Dimensi Kompetensi Teknisi Laboratorium Sekolah 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

1. Kompetensi 

Kepribadian 

1.1  Menampilkan 

diri sebagai 

pribadi yang 

dewasa, mantap, 

dan berakhlak 

mulia 

1.1.1  Bertindak secara konsisten 

sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan budaya 

nasional Indonesia 

1.1.2  Berperilaku arif 

1.1.3  Berperilaku jujur  

1.1.4  Menunjukkan kemandirian  
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

1.1.5  Menunjukkan rasa percaya diri 

1.1.6  Berupaya meningkatkan 

kemampuan diri 

1.2  Menunjukkan 

komitmen 

terhadap tugas 

1.2.1  Berperilaku disiplin  

1.2.2  Beretos kerja yang tinggi 

1.2.3  Bertanggung jawab terhadap 

tugas 

1.2.4  Tekun, teliti, dan hati-hati 

dalam melaksanakan tugas 

1.2.5  Kreatif dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan 

tugas profesinya  

1.2.6  Berorientasi pada kualitas  

2. Kompetensi      

Sosial 

2.1  Bekerja sama 

dalam 

pelaksanaan 

tugas 

2.1.1  Menyadari kekuatan dan 

kelemahan diri  

2.1.2  Memiliki wawasan tentang 

pihak lain yang dapat diajak 

kerja sama  

2.1.3  Bekerjasama dengan berbagai 

pihak secara efektif  

2.2  Berkomunikasi 

secara lisan dan 

tulisan 

2.2.1  Berkomunikasi dengan 

berbagai pihak secara santun, 

empatik, dan efektif 

2.2.2  Memanfaatkan berbagai 

peralatan TIK untuk 

berkomunikasi 

3. Kompetensi 

Administratif 

3.1  Merencanakan 

pemanfaatan 

laboratorium 

sekolah/madrasa

h 

3.1.1  Merencanakan kebutuhan 

bahan, peralatan, dan suku 

cadang laboratorium  

3.1.2  Memanfaatkan katalog sebagai 

acuan dalam merencanakan 

bahan, peralatan, dan suku 

cadang laboratorium 

3.1.3  Membuat daftar bahan, 

peralatan, dan suku cadang 

yang diperlukan laboratorium  

3.1.4  Merencanakan kebutuhan 

bahan dan perkakas untuk 

perawatan dan perbaikan 

peralatan laboratorium 

3.1.5  Merencanakan jadwal 

perawatan dan perbaikan 

peralatan laboratorium 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

3.2  Mengatur 

penyimpanan 

bahan, peralatan, 

perkakas, dan 

suku cadang 

laboratorium 

sekolah/madrasa

h 

3.2.1  Mencatat bahan, peralatan, dan 

fasilitas laboratorium dengan 

memanfaatkan peralatan 

teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) 

3.2.2  Mengatur tata letak bahan, 

peralatan, dan fasilitas 

laboratorium 

3.2.3  Mengatur tata letak bahan, 

suku cadang, dan perkakas 

untuk perawatan dan perbaikan 

peralatan laboratorium 

4. Kompetensi 

Profesional 

4.1  Menyiapkan 

kegiatan 

laboratorium 

sekolah/ 

madrasah 

4.1.1  Menyiapkan petunjuk 

penggunaan peralatan 

laboratorium  

  

4.1.2  Menyiapkan paket bahan dan 

rangkaian peralatan yang siap 

pakai untuk kegiatan 

praktikum 

  

4.1.3  Menyiapkan penuntun kegiatan 

praktikum 

  KOMPETENSI KHUSUS 

Teknisi Laboratorium IPA, Fisika, 

Kimia, Biologi dan Program 

Produktif SMK 

4.1.4  Membuat peralatan praktikum 

sederhana 

4.1.5  Membuat paket bahan siap 

pakai untuk kegiatan 

praktikum 

Teknisi Laboratorium Bahasa 

4.1.6  Membuat rekaman audio 

visual dalam berbagai media 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

Teknisi Laboratorium Komputer 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

4.1.7  Memelihara kelancaran 

jaringan komputer (LAN) 

4.1.8  Mengoperasikan program 

aplikasi sesuai dengan 

kebutuhan mata pelajaran 

4.2  Merawat 

peralatan dan 

bahan di 

laboratorium 

sekolah/madrasa

h  

4.2.1  Mengidentifikasi kerusakan 

peralatan dan bahan 

laboratorium  

4.2.2  Memperbaiki kerusakan 

peralatan laboratorium 

4.3  Menjaga 

kesehatan dan 

keselamatan 

kerja di 

laboratorium 

sekolah/madrasa

h 

4.3.1  Menjaga kesehatan diri dan 

lingkungan kerja 

4.3.2  Menggunakan peralatan 

kesehatan dan keselamatan 

kerja di laboratorium  

4.3.3  Menangani bahan-bahan 

berbahaya dan beracun sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

4.3.4  Menangani limbah 

laboratorium sesuai dengan 

prosedur yang berlaku 

4.3.5  Memberikan pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

 

 

3)  Kompetensi Laboran Sekolah/Madrasah  

Tabel 3. Dimensi Kompetensi Laboran Sekolah 

DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

1. Kompetensi 

Kepribadian 

1.1  Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

dewasa, mantap, dan 

berakhlak mulia 

1.1.1  Bertindak secara konsisten 

sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan 

budaya nasional Indonesia 

1.1.2  Berperilaku arif 

1.1.3  Berperilaku jujur  

1.1.4  Menunjukkan kemandirian  

1.1.5  Menunjukkan rasa percaya 

diri 

1.1.6  Berupaya meningkatkan 

kemampuan diri 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

1.2  Menunjukkan 

komitmen terhadap 

tugas 

1.2.1  Berperilaku disiplin  

1.2.2  Beretos kerja yang tinggi 

1.2.3  Bertanggung jawab 

terhadap tugas 

1.2.4  Tekun, teliti, dan hati-hati 

dalam melaksanakan tugas 

1.2.5  Kreatif dalam 

memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan 

tugas profesinya  

1.2.6  Berorientasi pada kualitas  

2. Kompetensi 

Sosial 

2.1  Bekerja sama dalam 

pelaksanaan tugas 

2.1.1  Menyadari kekuatan dan 

kelemahan diri  

2.1.2  Memiliki wawasan tentang 

pihak lain yang dapat 

diajak kerja sama  

2.1.3  Bekerjasama dengan 

berbagai pihak secara 

efektif  

2.2  Berkomunikasi 

secara lisan dan 

tulisan 

2.2.1  Berkomunikasi dengan 

berbagai pihak secara 

santun, empatik, dan 

efektif 

2.2.2  Memanfaatkan berbagai 

peralatan TIK untuk 

berkomunikasi 

3. Kompetensi 

Administratif 

3.1  Menginventarisasi 

bahan praktikum 

3.1.1  Mencatat bahan 

laboratorium  

3.1.2  Mencatat penggunaan 

bahan laboratorium  

3.1.3  Melaporkan penggunaan 

bahan laboratorium 

3.2  Mencatat kegiatan 

praktikum  

3.2.1 Mencatat kehadiran guru 

dan peserta didik 

3.2.2  Mencatat penggunaan alat 

3.2.3  Mencatat penggunaan 

penuntun praktikum 

3.2.4  Mencatat kerusakan alat 

3.2.5  Melaporkan keseluruhan 

kegiatan praktikum secara 

periodik 
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

4. Kompetensi 

Profesional 

4.1  Merawat ruang 

laboratorium 

sekolah/madrasah 

4.1.1  Menata ruang 

laboratorium  

4.1.2  Menjaga kebersihan 

ruangan laboratorium  

4.1.3. Mengamankan ruang 

laboratorium  

4.2  Mengelola bahan dan 

peralatan 

laboratorium 

sekolah/madrasah 

4.2.1  Mengklasifikasikan bahan 

dan peralatan praktikum 

4.2.2  Menata bahan dan 

peralatan praktikum 

4.2.3  Mengidentifikasi 

kerusakan bahan, 

peralatan, dan fasilitas 

laboratorium  

4.2.4  Menjaga kebersihan alat 

laboratorium 

4.2.5  Mengamankan bahan dan 

peralatan laboratorium  

Khusus untuk laboran biologi: 

4.2.6  Merawat tanaman untuk 

kegiatan praktikum  

4.2.7  Memelihara hewan untuk 

praktikum 

4.3  Melayani kegiatan 

praktikum  

4.3.1  Menyiapkan bahan sesuai 

dengan penuntun 

praktikum 

4.3.2  Menyiapkan peralatan 

sesuai dengan penuntun 

praktikum 

4.3.3  Melayani guru dan peserta 

didik dalam pelaksanaan 

praktikum 

4.3.4  Menyiapkan kelengkapan 

pendukung praktikum 

(lembar kerja, lembar 

rekam data, dan lain-lain) 

4.4  Menjaga kesehatan 

dan keselamatan 

kerja di laboratorium 

sekolah/madrasah 

4.4.1  Menjaga kesehatan diri 

dan lingkungan kerja 

4.4.2  Menggunakan peralatan 

kesehatan dan keselamatan 

kerja di laboratorium  
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DIMENSI 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI 

4.4.3  Menangani bahan-bahan 

berbahaya dan beracun 

sesuai dengan prosedur 

yang berlaku 

4.4.4  Menangani limbah 

laboratorium sesuai 

dengan prosedur yang 

berlaku 

4.4.5  Memberikan pertolongan 

pertama pada kecelakaan 

 

                                                           
 


