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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kuantitas dan kualitas peralatan,
perabot, dan ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang, dan (2) pengelolaan
administrasi, personalia, dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis survey design. Pendekatan yang
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini
mendeskripsikan pengelolaan laboratorium fisika yaitu kuantitas dan kualitas peralatan,
perabot, dan ruang laboratorium fisika serta pengelolaan administrasi, personalia, dan
keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen dengan sumber data
yakni laboratorium fisika, kepala laboratorium, laboran, teknisi, dan koordinator pelajaran
fisika. Rata-rata ketercapaian pemenuhan standar kualitas dan kuantitas peralatan, perabot
maupun ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang adalah 55.2 %, sehingga
dapat dikatakan belum memenuhi standar Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar
sarana dan prasarana untuk sekolah menengah atas. Rata-rata ketercapaian pemenuhan
standar pengelolaan administrasi, personalia dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di
Kabupaten Malang adalah 34.6,  sehingga dapat dikatakan belum memenuhi standar
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium. Pengelolaan
laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang masih perlu diperhatikan dan diperbaiki.
Kata Kunci: pengelolaan laboratorium fisika, SMA negeri, kabupaten Malang.

PENDAHULUAN
Laboratorium fisika merupakan salah satu sumber pembelajaran fisika yang sangat

diperlukan untuk memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Penggunaan
laboratorium fisika sebagai tempat kegiatan praktikum dalam pembelajaran
memberikan pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi siswa agar
mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Selain itu kegiatan
laboratorium memberikan pengalaman siswa untuk dapat mengajukan dan menguji
hipotesis, merancang dan merakit instrumen, mengumpulkan dan mengolah data, serta
menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan maupun
tulisan (Kertiasa, 2006).

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) menyatakan bahwa sekolah
harus memiliki sarana dan prasarana laboratorium berupa perabot dan peralatan
pendidikan lainnya. Keberadaan peralatan dan bahan laboratorium dalam
pembelajaran fisika merupakan sarana yang harus diupayakan guna meningkatkan
mutu pembelajaran fisika di sekolah. Oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas, laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Dinas Kependidikan Kabupaten Malang menaungi tiga belas SMA Negeri yang
tersebar secara merata di wilayahnya. Hasil wawancara pada tanggal 22 Desember 2015
dengan kepala pengawas SMA Dinas Kependidikan Kabupaten Malang, menyatakan
bahwa penelitian mengenai pengelolaan laboratorium fisika di Kabupaten Malang
belum ada dan sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui pengelolaan
laboratorium yang ada di masing-masing sekolah. Sehingga bahasan penelitian ini
adalah kuantitas dan kualitas peralatan, perabot, dan ruang laboratorium serta
pengelolaan administrasi, personalia, dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di
Kabupaten Malang.
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Hasil belajar siswa dapat diketahui mengalami perubahan yang cukup signifikan
jika dilakukan dengan praktikum, bukan kegiatan ceramah saja. Alat atau sarana dan
penggunaan laboratorium memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil belajar
peserta didik dalam mata pelajaran fisika (N. S. Katili, dkk, 2013). Setiap sekolah wajib
memenuhi standar pengelolaan laboratorium sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
pemerintah. Pada kenyataannya menurut kepala pengawas SMA Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium fisika yang ada di
setiap sekolah SMA Negeri Kabupaten Malang ini masih di bawah 60 %. Selain itu
belum dapat diketahui laboratorium maupun tenaga laboratoriumnya sudah memenuhi
standar Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana
untuk sekolah menengah atas maupun Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang
standar tenaga laboratorium.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kuantitas dan kualitas peralatan,
perabot, dan ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang, dan (2)
pengelolaan administrasi, personalia, dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di
Kabupaten Malang.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif, Whitney (Nazir, 2003: 54)
menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang
tepat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data hasil wawancara dan
isian angket tentang ketiadaan ruang laboratorium khusus fisika yang menghasilkan
data berupa deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil observasi dan
isian angket tenaga laboratorium yang menghasilkan data berupa angka-angka.

Hal yang dideskripsikan pada penelitian ini adalah pengelolaan laboratorium fisika.
Pengelolaan laboratorium fisika akan dilihat dari empat parameter, yakni: standar
fasilitas, standar personalia, standar administrasi, dan standar keamanan. Dalam
penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Untuk menjadi instrumen,
maka peneliti memiliki wawasan dan bekal teori yang luas sehingga mampu bertanya,
menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi yang diteliti menjadi lebih jelas
dan bermakna.

Data hasil observasi diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan
pengamatan di laboratorium fisika menggunakan instrumen observasi untuk
mengetahui kuantitas dan kualitas peralatan, perabot maupun ruang laboratorium,
serta untuk mengetahui pengelolaan administrasi, dan keamanan laboratorium. Data
hasil wawancara diperoleh dari wawancara dengan informan menggunakan instrumen
wawancara untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki tenaga laboratorium di setiap
sekolah. Data hasil analisis dokumen diperoleh berupa dokumen maupun foto mengenai
pengelolaan laboratorium fisika. Sumber data pada penelitian ini adalah laboratorium
fisika, kepala laboratorium, teknisi, laboran, dan koordinator pelajaran fisika SMA
Negeri di Kabupaten Malang.

Analisis data dalam metode deskriptif bergantung kepada pemikiran logis dan
imajinasi peneliti. Bentuk analisis deskripsi kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk
membandingkan antara kenyataan dengan teori (Suryabrata, 1997). Dalam hal ini
teorinya adalah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 26
Tahun 2008. Ada tiga langkah yang dilakukan pada proses analisis data, yaitu: reduksi
data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat
dalam penelitian kualitiatif maka perlu didukung dengan data yang tepat pula. Teknik
uji keabsahan data atau temuan dalam penelitian kualitatif merupakan kriteria utama
terhadap data hasil penelitian agar valid, reliabel dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Berdasarkan hasil penelitian analisis pengelolaan laboratorium fisika SMA
Negeri di Kabupaten Malang diperoleh temuan-temuan antara lain sebagai berikut.

Kuantitas dan Kualitas Peralatan, Perabot, dan Ruang Laboratorium Fisika

Berdasarkan hasil observasi yang telah di cek ulang dengan isian angket yang
telah diisi kepala laboratorium, koordinator guru fisika, jika dideskripsikan secara
kuantitatif maka persentase rata-rata pemenuhan pemenuhan standar kuantitas dan
kualitas peralatan, perabot, dan ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten
Malang dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Persentase Rata-Rata Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas Peralatan,
Perabot, dan Ruang Laboratorium Fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang

Sekolah Peralatan
(%)

Perabot (%) Ruang
Laboratorium (%)

Rata-rata
pemenuhan
standar (%)

A 37.7 46.8 56.5 47

B 48.5 70.6 75 65

C 49.1 57.9 33.3 46.7

D 57.5 63.5 33.3 51.4

E 47.3 67.5 62.9 59.2

F 43.9 54.5 66.7 55

G 57.4 78.6 77.8 71.3

H 40.8 69 70.4 60

I 45.3 89.3 66.7 67

J 41.8 96.8 70.4 69.7

K 47.8 92 66.7 68.8

L 43.5 64.3 48.1 51.9

M 13 0 0 4.3

Rata-rata (%) 44.1 65.4 56 55.2

Rata-rata ketercapaian pemenuhan standar kualitas dan kuantitas peralatan,
perabot maupun ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang adalah
55.2 %. Sehingga dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas dan
kuantitas peralatan, perabot maupun ruang laboratorium fisika SMA Negeri di
Kabupaten Malang belum sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang
tentang standar sarana dan prasarana laboratorium sekolah menengah atas, yang
berdampak pada keterlaksanaan praktikum fisika dan hasil belajar siswa. Terdapat
berbagai macam faktor yang mempengaruhi hasil persentase tersebut, baik faktor
internal maupun faktor eksternal pada masing-masing sekolah. N. Sundoro Katili, dkk
(2013) menyimpulkan “alat dan intensitas penggunaan laboratorium memiliki konribusi
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa”.

Pengelolaan Administrasi, Personalia, dan Keamanan Laboratorium Fisika

Berdasarkan hasil observasi yang telah di cek ulang dengan isian angket yang
telah diisi kepala laboratorium, koordinator guru fisika, jika dideskripsikan secara
kuantitatif maka persentase rata-rata pemenuhan pemenuhan standar pengelolaan
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administrasi, personalia dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten
Malang dapat dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.15 Persentase Rata-Rata Pemenuhan Standar Pengelolaan Administrasi,
Personalia dan Keamanan Laboratorium Fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang

Sekolah Administrasi
(%)

Keamanan
(%)

Personalia
(%)

Rata-rata
pemenuhan
standar (%)

A 26.9 50 31.6 36.2

B 15.4 56.2 28.4 33.3

C 26.9 50 85.6 54.2

D 3.8 50 35 29.6

E 23 37.5 26.6 29

F 7.7 50 74.3 44

G 34.6 75 82 63.9

H 3.8 25 41.6 23.5

I 26.9 50 78 51.6

J 7.7 62.5 26.6 32.3

K 26.9 7.7 77.3 37.3

L 15.4 6.2 20 13.9

M 3.8 0 0 0.95

Rata-rata (%) 17.1 40 46.7 34.6

Rata-rata ketercapaian pemenuhan standar pengelolaan administrasi, personalia
dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang adalah 34.6 %.
Sehingga dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan administrasi,
personalia dan keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang belum
sesuai dengan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang tentang standar tenaga
laboratorium sekolah menengah atas, yang berdampak pada keterlaksanaan praktikum
fisika dan hasil belajar siswa. Terdapat banyak faktor yang memepengaruhi hasil
tersebut, baik internal maupun eksternal pada masing-masing sekolah. Faktor
keefektifan atau tata kelola baik peralatan, bahan maupun ruang laboratorium
berpengaruh pada kegiatan laboratorium (Rahmiyati, 2008).
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan
secara umum bahwa rerata ketercapain standar kuantitas dan kualitas peralatan,
perabot, dan ruang laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang sebesar 55.2%
belum sepenuhnya sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar
sarana dan prasarana laboratorium sekolah menengah atas, yang nantinya akan
berpengaruh pada keterlaksanaan praktikum fisika dan hasil belajar siswa. Dan secara
umum bahwa rerata ketercapain standar pengelolaan administrasi, personalia, dan
keamanan laboratorium fisika SMA Negeri di Kabupaten Malang sebesar 34.6% belum
sepenuhnya sesuai dengan Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga
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laboratorium. Sehingga pengelolaan peralatan, perabot dan ruang laboratorium perlu
diperhatikan, karena kondisi laboratorium belum sesuai dengan Permendiknas Nomor
24 Tahun 2007. Pengelolaan administrasi, personalia, dan keamanan laboratorium juga
perlu diperhatikan lagi, karena kondisi laboratorium belum sesuai dengan
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008. Sebaiknya keberadaan laboratorium fisika perlu
diperhatikan, karena fisika merupakan mata pelajaran yang penting dan cukup sulit
untuk dipahami oleh siswa tanpa bantuan praktikum atau demonstrasi. Hal ini akan
berdampak pada pemahaman siswa tentang konsep fisika dan hasil belajar siswa.
Sehingga pengelolaan laboratorium fisika yang ada di SMA Negeri Kabupaten Malang
perlu diperhatikan lagi.
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