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Bab I
Pendahuluan
IPA sebagai satuan pendidikan dilakukan melalui keterampilan proses
sains (KPS). KPS adalah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh ilmuwan
untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains meliputi keterampilan
mengamati (observasi), mengklasifikasikan, mengukur, inferensi, prediksi, dan
mengkomunikasikan (Hudha, 2002:2). KPS sangat sesuai dengan amanah Permen
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 65 tahun 2013 tentang standar proses
pendidikan dasar dan menengah. Untuk

mewujudkan KPS, maka peranan

praktikum sangat penting. Praktikum dapat mengembangkan potensi kognitif,
afektif, dan psikomotorik siswa, sehingga dapat menemukan konsep-konsep/
prinsip-prinsip sains dan proses-proses mental lainnya (Peniati,E, Parmin, &
Purwantoyo, E. 2013). Untuk dapat mengembangkan semua potensi siswa
tersebut melalui praktikum, maka diperlukan laboratorium.
Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan,
berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola
secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam
skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode
keilmuwan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (Peraturan bersama MENPENNAS dan Kepala
BKN No. 02/V/PB 2010 No. 13 tahun 2013). Posisi strategis laboratorium dalam
dunia pendidikan dalam membentuk keterampilan proses sains siswa, diperlukan
pengelolaan laboratorium yang baik.
Hasil penelitian terkait pengelolaan laboratorium menunjukkan sebagian
besar laboratorium belum dikelola dengan baik. Tantris (2006) mengungkapkan
laboratorium IPA SMP Negeri se-Kabupaten Buleleng berkualitas rendah dan
frekuensi penggunaan laboratorium untuk praktikum juga rendah. Ayu Ari
Laksmi (2014) juga menemukan kesulitan pihak sekolah untuk mengadakan
bahan-bahan kimia untuk praktikum. Redhana (2013) mengidentifikasi bahanbahan kimia berbahaya yang digunakan dalam praktikum kimia. Bahan-bahan
kimia dapat mencemari lingkungan.
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Pencemaran lingkungan akibat limbah bahan kimia sudah dirasakan oleh
umat manusia. Seperti, timbal (Pb) dapat menyebabkan gangguan syaraf dan
organ reproduksi. Timbal juga dapat menurunkan kecerdasan anak, sedangkan
merkuri dapat menyebabkan gangguan syaraf, otak, dan ginjal (Kompas. Com.
2009). Limbah yang dihasilkan oleh laboratorium pendidikan memang sedikit,
tetapi akumulasi limbah-limbah tersebut sangat mengancam kesehatan manusia
dan lingkungan. Bahaya yang disebabkan oleh limbah bahan kimia tersebut tidak
dirasakan langsung dan bahkan tidak disadari (Redhana, 2014). Ketidaksadaran
terpapar bahan kimia berbahaya tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman
praktikan terhadap sifat bahan yang digunakan dan dampaknya terhadap
kesehatan. Lasia (2013) melaporkan 85% mahasiswa Jurusan Pendidikan Kimia
Undiksha tidak mengetahui dampak bahan yang digunakan terhadap kesehatan
dan 85% tidak mengetahui cara menggunakan bahan yang berbahaya secara aman.
Keadaan tersebut diperparah dengan alat-alat yang digunakan tidak diseting
dengan aman.
Keselamatan kerja di laboratorium merupakan dambaan bagi setiap
individu yang sadar akan kepentingan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan
kerja. Bekerja dengan selamat dan aman berarti menurunkan resiko kecelakaan
(Dash, 2014). Untuk mengurangi resiko kecelakaan praktikum di laboratorium,
maka diperlukan kompetensi menajerial pengelola laboratorium.
Kompetensi manajerial adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh
seorang pengelola laboratorium dalam hal ini kepala laboratorium. Menurut
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, salah satu
kompetensi manajerial tersebut adalah kemampuan untuk merencanakan dan
mengembangkan

laboratorium.

Apabila

kemampuan

merencanakan

dan

mengembangkan laboratorium dimiliki oleh pengelola laboratorium baik, maka
permasalahan keterbatasan alat, bahan, limbah praktikum, dan keselamatan kerja
laboratorium dapat diatasi. Akan tetapi, kompetensi itu belum dimiliki oleh
seorang kepala laboratorium SMA atau SMP di kabupaten Buleleng. Nur Dewi
(2014)

melaporkan

kompetensi

manajerial

kepala

laboratorium

dalam

implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang
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kompetensi tersebut. Iswahyudi (2009) melaporkan bahwa kompetensi manajerial
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga.
Pertemuan dengan MGMP kimia Kabupaten Buleleng terungkap bahwa
para guru, terutama kepala laboratorium sangat membutuhkan pelatihan
pengelolaan laboratorium untuk menambah kemampuan mereka mengelola
laboratorium khususnya cara merencanakan kegiatan dan mengembangkan
laboratorium. Disamping itu, hampir 85% kepala laboratorium belum memiliki
sertifikat pengelola laboratorium seperti diamanatkan oleh Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar
Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. Permasalahan yang sama juga
terungkap dalam pertemuan MGMP Kimia Propinsi Bali.

Gambar 1.1 Pertemuan MGMP Kimia Buleleng dengan I Ketut Lasia sebagai nara
sumber berkaitan dengan Permendiknas RI No 26 tahun 2008
Berdasarkan uraian di atas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka
pengabdian masayarakat ini difokoskan pada pelatihan merencanakan kegiatan
dan pengembangan laboratorium untuk menunjang kompetensi manajerial
pengelola laboratorium untuk kepala laboratorium atau calon kepala laboratorium
SMA di Kabupaten Buleleng.
1.1 Analisis situasi
Kabupaten Buleleng memiliki 38 SMA/MA dan yang memiliki
laboratorium 24 sekolah. Para kepala laboratorium rata memiliki pendidikan strata
1 dan 3 magister pendidikan.

Kepala laboratorium yang memiliki sertifikat
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pengelola laboratorium hanya 15%. Kepala laboratorium yang belum memiliki
sertifikat tersebut, masih sangat kesulitan untuk mengelola laboratorium
khususnya tentang merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium.
Perencanaan dan pengembangan laboratorium yang diharapkan harus sesuai
dengan indikator Permendiknas RI no 26 tahun 2008. Berdasarkan informasi dari
MGMP Kimia, ketua laboratorium yang telah memiliki sertifikat pun masih
belum mengetahuai indikator-indikator perencanaan kegiatan dan pengembangan
laboratorium yang diharapkan, sehingga mereka pun sangat membutuhkan model
perencanaan kegiatan dan pengembangan sesuai dengan peraturan yang
diharapkan. Para ketua laboratorium sangat khawatir apabila ada inspeksi tentang
pengelolaan laboratorium, perencanaan kegiatan mereka tidak sesuai dengan yang
ditentukan.
Universitas Pendidikan Ganesha sebagai universitas negeri yang ada di
Kabupaten Buleleng, memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
laboratorium. Universitas Pendidikan Ganesha yang memiliki tri dharma
perguruan tinggi pengabdian kepada masyarakat, sangat diharapkan oleh para
kepala laboratorium SMA/MA di Kabupaten Buleleng untuk melatihkan
kemampuan

merencanakan

kegiatan

dan

mengembangkan

laboratorium

berdasarkan Permendiknas RI No 6 tahun 2008.
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka pelatihan perencanaan kegiatan
dan

pengembangan

laboratorium

sangatlah

mendesak

diperlukan

untuk

menunjang kompetensi menajerial kepala laboratorium SMA.
1.2 Identifikasi dan perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang dan analisis situasi di atas maka dapat
diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.
a. Kepala laboratorium kesulitan mengadakan alat dan bahan praktikum
b. Frekuensi praktikum sangat jarang dilakukan
c. Laboratorium belum terkelola dengan baik
d. Limbah

laboratorium

belum

terkelola

dengan

baik

sehingga

mencemari lingkungan
e. Kepala laboratorium belum memiliki serifikat pengelola laboratorium
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f. Kepala laboratorium belum mampu membuat perencanaan kegiatan
dan

pengembangan

laboratorium

sesuai

dengan

indikator

Permendiknas RI No. 26 tahun 2008.
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut.
a. Kepala laboratorium belum memahami kompetensi manajerial
khususnya merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium
b. Kepala laboratorium tidak memiliki keterampilan untuk menyusun
perencanaan kegiatan dan pengembangan laboratorium
1.3 Tujuan kegiatan
Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kepala laboratorium SMA di
Kabupaten Buleleng. Tujuan khusus dapat dijabarkan sebagai berikut.
a. Kepala laboratorium SMA memahami kemampuan manajerial
khususnya

dalam

merencanakan

kegiatan

dan

pengembangan

laboratorium
b. Kepala

laboratorium

SMA

memiliki

keterampilan

dalam

merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium
c. Kepala

laboratorium

dapat

mengaplikasikan

keterampilan

merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium
1.4 Manfaat kegiatan
Manfaat yang diperoleh oleh peserta pengabdian pada masyarakat ini
adalah.
a. Kepala

laboratorium

khususnya

dalam

SMA

memiliki

merencanakan

kemampuan

kegiatan

dan

manajerial

pengembangan

laboratorium
b. Kepala

laboratorium

SMA

memiliki

keterampilan

merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium
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dalam

Bab II
Metode Pelatihan
2.1 Kerangka pemecahan masalah
Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini
dapat digambarkan seperti Gambar 2.1. Berangkat dari permasalahan yang
dimiliki oleh para pengelola laboratorium di Kabupaten Buleleng, kemudian
disusun berbagai alternative untuk memecahkan masalah. Selanjutnya dari
berbagai alternatif tersebut dipilih yang paling mungkin dapat dilaksanakan.
Berdasarkan Gambar
dilaksanakan

adalah

2.1, langkah

memberi

pelatihan

yang paling mungkin
merencanakan

kegiatan

dapat
dan

pengembangan laboratorium sehingga kompetensi manajerial kepala laboratorium
semakin meningkat. Keunggulan langkah-langkah ini adalah permasalahan
kesulitan bahan dan alat, ketidakteraturan laboratorium, intensitas praktikum yang
rendah, dan pencemaran lingkungan akibat limbah praktikum akan dapat teratasi
apabila kepala laboratorium memiliki perencanaan kegiatan dan pengembangan
laboratorium yang jelas yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah masingmasing. Dengan demikian laboratorium dapat termanfaatkan sesuai dengan
harapan semua orang khususnya dunia pendidikan.
2.2 Sasaran
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kepala laboratorium
dan calon kepala laboratorium SMA di Kabupaten Buleleng. Sasaran tersebut
dipilih karena MGMP Kimia Kabupten Buleleng menyampaikan para kepala
laboratorium dan calon kepala laboratorium belum memiliki pengetahuan dan
keterampilan tentang merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium.
Dengan demikian pelatihan merencanakan

kegiatan dan pengembangan

laboratorium sangat mendesak diperlukan oleh kepala laboratorium dan calon
kepala laboratorium SMA di Kabupaten Buleleng.
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Permasalahan Kepala laboratorium SMA Kab. Buleleng disampaikan
melelui MGMP Kimia Kab. Buleleng
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kepala laboratorium kesulitan mengadakan alat dan bahan praktikum
Frekuensi praktikum sangat jarang dilakukan
Laboratorium belum terkelola dengan baik
Limbah laboratorium belum terkelola dengan baik sehingga mencemari
lingkungan
Kepala laboratorium belum memiliki serifikat pengelola laboratorium
Kepala laboratorium belum mampu membuat perencanaan kegiatan dan
pengembangan laboratorium sesuai dengan indikator Permendiknas RI
No. 26 tahun 2008.

Alternatif pemecahan masalah
a. Pelatihan cara pengadaan alat dan bahan kimia
b. Pelatihan manajemen laboratorium
c. Pelatihan merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sesuai
dengan indikator Permendiknas RI No. 26 tahun 2008

Pemecahan masalah yang paling mungkin
Pelatihan merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium
sesuai dengan indikator Permendiknas RI No. 26 tahun 2008

Keunggulan

a. Perencanaan kegiatan dan
pengembangan memiliki
posisi strategis untuk
memecahkan masalah
laboratorium,
a. Perencanaan kegiatan dan
pengembangan laboratorium
yang baik dapat mendukung
proses pembelajaran yang baik
b. Perencanaan kegiatan dan
pengembangan laboratorium
yang baik akan meningkatkan
kualitas pendidikan

Metode kegiatan
a.

b.
c.

d.

e.

Diskusi tentang pentingnya
merencanakan kegiatan dan
pengembangan laboratorium
Diskusi aspek-aspek merencanakan dan
pengembangan laboratorium
Praktek membuat perencanaan
kegaiatan dan pengembangan
laboratorium
Diskusi hasil praktek membuat
perencanaan kegaiatan dan
pengembangan laboratorium
Pendampingan merencanakan kegiatan
dan pengembangan laboratorium SMA
di lapangan

e Kegiatan
Gambar 2.1 Kerangka
pemecahan masalah
2.3 Metode
Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah diskusi
dan praktek. Gabungan kedua metoda tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan peserta dalam merencanakan kegiatan dan
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pengembangan laboratorium SMA di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian
permasalahan yang berkaiatan dengan laboratorium dapat diatasi. Keterkaitan
masalah, metode, dan bentuk kegiatan disajikan dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Keterkaitan masalah, metode, dan bentuk kegiatan
No

Masalah

Metode

Bentuk kegiatan

1

Kepala laboratorium dan

Diskusi

 Diskusi tentang

calon kepala laboratorium

pentingnya perencanaan

belum memahami cara

kegiatan
 Diskusi aspek-aspek

merencanakan kegiatan
laboratorium

perencanaan kegiatan
laboratorium

2

Kepala laboratorium dan

 Diskusi tentang

Diskusi

calon kepala laboratorium

pentingnya

belum memahami cara

pengembangan

pengembangan

laboratorium
 Diskusi aspek-aspek

laboratorium

pengembangan
laboratorium
3

Kepala laboratorium dan

Praktek

dan Pelatihan membuat

calon kepala laboratorium

pendampingan

belum terampil

perencanaan kegiatan
laboratorium

merencanakan kegiatan
laboratorium
4

Kepala laboratorium dan

Praktek dan

Pelatihan membuat

calon kepala laboratorium

pendampingan

pengembangan

belum terampil

laboratorium

mengembangkan
laboratorium
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2.4 Rancangan evaluasi
Keberhasilan program pengabdian pada masyarakat ini dirancang melalui
rancangan evaluasi. Rancangan evaluasi program ini mengaitkan tujuan, indicator,
dan cara pengukuran, seperti disajikan Tabel 2.2
Tabel 2.2 Rancangan evaluasi
No
1

Tujuan

Indikator

Peserta memahami cara

Nilai postes

merencanakan kegiatan

merencanakan

laboratorium

kegiatan minimal

Cara pengukuran
Pemberian tes

70
2

3

Peserta memahami cara

Nilai postes

pengembangan

pengembangan

laboratorium

minimal 70

Peserta terampil

Rencana kegiatan

Memenuhi

merencanakan kegiatan

laboratorium

aspek

laboratorium

Pemberian tes

aspek-

perencanaan

kegiatan
laboratorium

4

Peserta terampil

Program

Memenuhi

mengembangkan

pengembangan

aspek

laboratorium

laboratorium

pengembangan
laboratorium

9

aspek-

Bab III
Hasil dan Pembahasan
Kegiatan P2M dilakukan pada tanggal 28-30 Juli 2017 bertempat di
Laboratorium Media Jurusan Kimia FMIPA Universitas Pendidikan Ganesha.
Kegiatan P2M ini dihadiri oleh 12 orang peserta kepala laboratorium dan calon
kepala laboratorium SMA di Kabupaten Buleleng. Hadir dalam kegiatan tersebut
dan sekaligus membuka kegiatan dari perwakilan LPPM Undiksha yaitu Dr. I
Nyoman Gita, M.Si.

Gambar 3.1 Pembukaan kegiatan P2M oleh Dr. I Nyoman Gita sebagai wakil dari
LPPM Universitas Pendidikan Ganesha
3.1 Pretes
Pretes diberikan kepada peserta P2M untuk mengetahui kemampuan awal
peserta tentang kemampuan manajerial sebagai kapala laboratorium. Kemampuan
manajerial laboratorium yang dimakasud adalah kemampuan manajerial
berdasarkan Permendiknas RI No 26 tahun 2008 tentang standar tenaga
laboratorium sekolah/madrasah. Dalam mengikuti kegiatan pretes, peserta
pelatihan sangat serius mengerjakan pretes. Indikasi tersebut terlihat dari suasana
hening, tanpa menoleh kanan kiri antar peserta. Keseriusan terebut juga terlihat
dari kekurangan waktu mengerjakan pretes olah peserta pelatihan. Kegiatan pretes
P2M disajikan pada Gambar 3.2. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata peserta
hanya mengetahui 50% Permendiknas RI No 26 tahun 2008 tentang standar
tenaga laboratorium sekolah/madrasah. Aspek-aspek kemampuan manajerial
secara detail belum diketahui oleh peserta pelatihan. Peserta pelatihan melakukan
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tugas sebagai kepala laboratorium hanya berdasarkan cerita turun temurun bukan
berdasarkan aturan yang berlaku.
Permasalahan yang utama para peserta pelatihan yang terungkap dari pre
tes adalah format membuat perencanaan dan cara mengembangkan laboratorium.
Semua peserta belum mampu membuat rencana pengembangan laboratorium.
Mereka

belum

bisa

melihat

potensi-potensi

laboratorium

yang

dapat

dikembangkan. Setelah ditelusuri, hal terebut sangat berkaitan dengan
inventarisasi alat, bahan, serta sumber daya yang dimiliki

oleh

laboratorium.

Potensi-potensi tersebut belum terekam secara detail dalam inventarisasi
laboratorium para peserta pelatihan.

Gambar 3.2 Kegiatan pretes P2M
3.2 Pelatihan merencanakan dan pengembangan laboratorium
Pelatihan merencanakan dan pengembangan laboratorium didahului
dengan pemaparan materi oleh I Ketut Lasia, S.Pd. selaku narasumber, seperti
Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Pemaparan materi oleh I Ketut Lasia, S.Pd., M.Pd. dalam kegiatan
P2M
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Materi yang disampaikan oleh narasumber meliputi perencanaan dan
pengembangan alat dan bahan serta sumber daya manusia di laboratorium.
Perencanaan alat dan bahan tersebut meliputi, inventarisasi alat dan bahan,
analisis kebutuhan alat dan bahan, dan analisis kebutuhan sumber daya manusia.
Setelah menyampaikan materi, peserta diberi tugas untuk merancang perencanaan
dan pengembangan laboratorium secara berkelompok. Hasil diskusi kelompok
kemudian dipresentasikan dan didiskusikan dalam kelas. Diskusi kelompok
disajikan seperti Gambar 3.4 dan presentasi hasil diskusi kelompok disajikan pada
Gambar 3.5. Hasil diskusi tentang perencanaan dan pengembangan laboratorium
dijadikan sebagai acuan oleh peserta untuk diterapkan di laboratorim mereka.

Gambar 3.4 Diskusi kelompok peserta dalam membuat perencanaan dan
pengembanan laboratorium

Gambar 3.5 Presentasi salah seorang wakil peserta dalam perencanaan dan
pengembangan laboratorium
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3.3 Pelatihan membuat SOP laboratorium
Pelatihan membuat SOP laboratorium merupakan bagian dari perencanaan
dan pengembangan laboratorium. Metode pelatihan membuat SOP didahului
dengan pemaparan materi tentang pentingnya SOP, syarat-syarat SOP dan
penyajian SOP. Peserta diberi kesempatan untuk membuat SOP berdasarkan
urgensi kebutuhan di laboratorium di kelompoknya masing-masing. Hasil kerja
kelompok, kemudian dipresentasikan di kelas untuk disempurnakan. SOP yang
dihasilkan dijadikan suatu model yang dapat diterapkan di laboratorium para
peserta masing-masing. Akivitas kegiatan pelatihan SOP disajikan pada Gambar
3.6 dan 3.7.

Gambar 3.6 Diskusi peserta dalam membuat SOP

Gambar 3.7 Presentasi salah seorang anggota kelompok dalam pelatihan membuat
SOP
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3. 4 Postes
Postes diberikana untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta
sebelum dan sesudah pelatihan tentang perencanaan dan pengembangan
laboratorium. Hasil postes menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan peserta
menjadi rata-rata 75%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari kegitan ini telah
tercapai. Suasana postes disajikan seperti pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Suasana peserta ketika postes P2M
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Bab IV
Penutup
4.1 Simpulan
Simpulan yang dapat ditarik dalam kegiatan P2M ini adalah peserta P2M
telah dapat membuat perencanaan dan pengembangan laboratorium dalam skala
terbatas, demikian pula dalam pembuatan SOP. Disamping itu semangat dan
ketertarikan peserta dalam mengikuti kegiatan merupakan hal yang patut diberi
penghargaan.
4.2 Saran
Pelatihan perencanaan dan pengembangan laboratorum untuk menunjang
kompetensi manajerial laboratorium ternyata mendapat apresiasi dari para guru
calon kepala laboratorium dari luar kabupaten buleleng. Hal tersebut diketahui
dari komentar mereka di facebook yang menginginkan kegiatan tersebut
diwilayah kabupaten mereka. Untuk itu kegiatan P2M ini diharapkan dapat terus
diterapkan.
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