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RINGKASAN DAN SUMMARY

Laboratorium IPA di sekolah berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan

pembelajaran yang memerlukan peralatan yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas.

Dengan kata lain, laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) berfungsi sebagai

tempat pembelajar dalam upaya meniru ahli IPA mengungkap rahasia alam dalam

bentuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah, pengelola, guru IPA, dan

unsur-unsur terkait lainnya harus mampu mengelola dan memanfaatkan laboratorium

IPA secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil

belajar IPA bagi siswa. Laboratorium yang baik pada umumnya adalah laboratorium

yang dikelola dengan efektif dan efesien. Agar laboratorium sekolah dapat berperan,

berfungsi dan bermanfaat seoptimal mungkin, maka diperlukan pemahaman terhadap

pengelolaan laboratorium.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dana PNBP UNP 2015 kami

dari TIM Pengabdian Jurusan Fisika telah melakukan kegiartan pegabdian masyrakat

dengan khlayak sasaran pengelola laboratorium Fisika Se Kota Padang Panjang. Untuk

memudahkan koordinasi kegiatan maka Tim bekerjasama dengan Hendra Arinal, S.PD.,

M.Si. selaku Ketua MGMP Fisika Kota Padang Panjang dan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Padang Panjang. Kegiatan workshop dilakukan pada hari minggu

tanggal 30 November 2015 bertempat di SMAN I Sumatera Barat. Pembukaan kegiatan

dihadiri oleh pengurus berserta anggota MGMP Fisika kota Padang Panjang , Wakil

Dekan I FMIPA UNP Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si, sekaligus sebagai anggota TIM dan

sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop. Jumlah peserta yang hadir hanya

14 orang dari 20 orang yang diundang. Untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan

diakhir kegiatan disebarkan angket evaluasi.

Berdasarkan hasil angket diperoleh rata-rata persentase tiap indikator

memberikan hasil ”BAIK”, Namun pada indikator Kesiapan Acara Pembukaan peserta

menyatakan ”Cukup" (20.00%), hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan lain yang

bersamaan dengan waktu pelaksanaan workshop, sehingga panitia kesulitan untuk

mencari ruangan tempat pelaksanaan workshop. Angket Penyajian Instruktur diperoleh

informasi rata-rata tiap indikator memberikan persentase pada nilai ”Baik”, untuk

indikator Ketepatan Waktu Penyajian dan Penguasaan kelas dan komunikasi dengan

peserta, dengan persentase 57.89%. Persentase tertingi (”Sangat Baik”) berada pada

indikator Kemampuan Memotivasi Peserta Pelatihan (68.42%), menyusul kemudian

pada Penguasaan materi pelatihan oleh Instruktur (63.16%), hal ini menunjukkan bahwa

penyajian workshop oleh Instruktur secara keseluruhan berjalan dengan baik, peserta

mengerti dengan materi yang disampaikan dan puas dengan kesiapan pemateri dalam

menyediakan bahan/materi workshop.
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BAB I.   PENDAHULUAN

A. Analisi Situasi

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pemerintah melalui Departemen

Pendidikan Nasional, berkewajiban menetapkan berbagai peraturan tentang  standar

penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi: (1) standar isi, (2)

standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar

pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Salah satu standar pengelolaan yang

dimaksud adalah pengelolaan laboratorium sekolah.

Laboratorium IPA di sekolah berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan

pembelajaran yang memerlukan peralatan yang tidak mudah dihadirkan di ruang kelas.

Dengan kata lain, laboratorium IPA (fisika, kimia, dan biologi) berfungsi sebagai

tempat pembelajar dalam upaya meniru ahli IPA mengungkap rahasia alam dalam

bentuk proses pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah, pengelola, guru IPA, dan

unsur-unsur terkait lainnya harus mampu mengelola dan memanfaatkan laboratorium

IPA secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil

belajar IPA bagi siswa.

Laboratorium yang baik pada umumnya adalah laboratorium yang dikelola

dengan efektif dan efesien. Agar laboratorium sekolah dapat berperan, berfungsi dan

bermanfaat seoptimal mungkin, maka diperlukan pemahaman terhadap pengelolaan

laboratorium. Pengelolaan laboratorium meliputi organisasi laboratorium, administrasi

laboratorium (inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium, administrasi penggunaan

alat-alat laboratorium, administrasi peminjaman alat-alat laboratorium), pemeliharaan

dan perawatan alat-alat laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sekolah adalah pengelollan dan

pengoptimalan pemanfaatan laboratorium sekolah, khususnya labor Fisika. Pengelolaan

labor sangat terkait dengan sumber daya pengelollnya dalam hal ini tentu kepala labor.
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Untuk mengali lebih dalam permasalahan dan penyebabnya maka disebarkan angket

dengan 8 pertanyaan dan 36 indikator (Lampiran 4). Berdasarkan hasil angket yang

telah disebarkan terhadap 185 responden  kepala labor yang berasal dari berbagai daerah

diroleh data sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Angket Pengelolaan Laboratorium IPA/Fisika/Kimia dan Biologi

No Pernyataan Persentase (%)
1 Pemanfaatan laboratorium 34,52
2 Penyimpanan dan pemeliharaan alat

laboratorium
42,92

3 Keselamatan kerja laboratorium 22,56
4 Sarana dan prasarana laboratorium 35,66

5 Penataan dan pemeliharaan laboratorium 25,13
6 Pengorganisasian laboratorium 21,5
7 Administrasi laboratorium 37,78
8 Keamanan dan keselamatan kerja

laboratorium
21,23

Rata-rata 30,11

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa persentase pengelolaan labor disekolah

sangat rendah yaitu sekitar 30,11%, bahkan untuk indikator pengorganisasian labor

nilainya 21,5%. Indikator yang lumayan bagus hanya pada indikator penyimpanan dan

pemeliharaan alat laboratorium yaitu 42,92%. Hal ini disebabkan alat-alat hanya

tersimpan ditempat penyimpanan/gudang karena jarang bahkan tidak pernah digunakan

Berdasarkan hasil laporan Pengawas sekolah dan Tim Pendamping Teknis

Fisika dan Manajemen yang turun kesekolah SMP, merekomendasikan beberapa fakta

diantaranya, pelaksanaan PBM belum memperhatikan standar proses, standar penilaian,

dan standar pengelolaan pendidikan, metode pembelajaran kurang bervariasi,

pelaksanaan kegiatan PBM kurang sesuai dengan sebagaimana yang tertera dalam RPP,

evaluasi masih terbatas pada ranah kognitif, kemampuan bahasa Inggris guru masih

lemah termasuk masih lemahnya perhatian pimpinan sekolah terhadap pengeloloaan

laboratorium sekolah

Berdasarkan permasalahan dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh di atas,

kami bermaksud mengadakan kegiatan pengabdian dengan berjudul :
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“PENINGKATAN KOMPTENSI KEPALA LABORATORIUM MELALUI

WORKSHOP  PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA SEKOLAH

MENENGAH ATAS (SMA) SE KOTA PADANG PANJANG.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana worskhop ini dapat membantu pemerintah pengelolaan

laboratorium Fisika sekolah menengah atas  se kota Padang Panjang.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Kegiatan

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Guru memahami kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang Propinsi

Sumatera Barat berkenaan dengan program peningkatan mutu dan kompetensi

guru SMA se Kota Padang Panjang.

2. Meningkatkan kompetensi guru yaitu, Kopetensi pedagogik, kepribadian,

prfesionalisme,   dan sosial sehingga guru siap secara mental dan keilmuan

terutama dalam pemanfaatan laboratorium Fisika dalam pelaksanaan kegiatan

pembelajaran.

Secara Khusus tujuan dari workshop ini adalah:

1. Mampu merencanakan dan membuat program/jadwal pemanfaatan

Laboratorium Fisika di sekolah.

2. Mampu menidentifikasi dan mengklasifikasikan alat dan bahan laboratorium

Fisika di sekolah.

3. Mampu menata dan melakukan perawatan terhadap alat dan bahan laboratorium

Fisika di sekolah.

4. Mampu memodifikasi dan menginovasi alat dan bahan laboratorium yang erta

kaitannya dengan kegiatan pembelajaran.

5. Mampu mengembangkan administrasi laboratorium berbasis IT.

2. Manfaat Kegiatan
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Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Worskhop ini adalah:

1. Bemanfaat dalam meningkatkan kemampuan guru mengembangkan dan

menganalisis standar isi

3. Bemanfaat dalam meningkatkan kemampuan guru Fisika menata dan melakukan

perawatan terhadap alat dan bahan laboratorium Fisika disekolah.

4. Bemanfaat dalam meningkatkan kemampuan guru menidentifikasi dan

mengklasifikasikan alat dan bahan laboratorium Fisika di sekolah.

5. Bemanfaat dalam meningkatkan kemampuan guru memodifikasi dan

meninovasi alat dan bahan laboratorium Fisika yang ewrat kaitannya dengan

kegiatan pembelajaran.

6. Bemanfaat dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan

administrasi laboratorium Fisika SMA.

BAB. II. KAJIAN PUSTAKA.

A. Hasil Penelitian yang Telah dilakukan Pegelolaan Laboratorium

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sekolah adalah pemanfaatan labor

sekolah, khususnya labor Fisika. Pengelolaan labor sangat terkait dengan sumber daya

yang akan mengelola labor dengan baik. Untuk mengatasi permasalah ini maka UNP

melalui PPs UNP mengadakan matakuliah pengelolaan laboratorium. Saat perkuliahan

muncul permasalahan, salah satunya adalah belum tersedianya perangkat perkuliahan

pengelolaan laboratorium untuk mendukung tercapainya tujuan perkuliahan dengan

maksimal. Masalah lain adalah ketidaksesuaian antara materi perkuliahan fisika yang

bersifat lanjutan di program studi Fisika PPs UNP dengan kebutuhan di lapangan

khususnya tentang pengelolaan laboratorium di sekolah. Ketidaksesuaian tersebut

membuat mahasiswa menganggap bahwa materi perkuliahan kurang bermanfaat bagi

mereka karena kurang menunjang tugas-tugas pokok mereka di sekolah terutama dalam

mengoptimalkan peran dan fungsi laboratorium.

Tahun 2014 saya besama Pembina mata kuliah mengusulkan penelitian

pembuatan perangkat pekuliahan pengelolaan laboratorium. Dibiayai oleh PNBP Tahun

Anggaran 2014 Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang Dengan Nomor
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Kontrak 2418/UN35.15/PG/2014 (Yulkifli 2014). Tujuan umum penelitian adalah untuk

meningkatkan mutu perkuliahan serta menjembatani kesenjangan antara materi

perkuliahan di Program Studi Pendidikan Fisika PPs UNP dengan kebutuhan guru

dalam mengelola laboratorium. Tujuan khusus penelitian adalah: (1) Menganalisis

kurikulum, mahasiwa, dan lingkungan. (2) Mendesain perangkat perkuliahan

pengelolaan laboratorium ke dalam kompetensi utama dan kompetensi pendukung yang

sesuai dengan KKNI. (3) Mengembangkan perangkat perkuliahan pengelolaan

laboratorium yang valid, praktis dan efektif. Jenis penelitian adalah penelitian

pengembangan untuk menghasilkan produk berupa silabus, satuan acara perkuliahan,

modul, dan penilaian. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4-D yaitu

define, design, develop, dan disseminate.

Luaran penelitian adalah perangkat perkuliahan pengelolaan laboratorium dengan

kriteria (minimal) valid, praktis dan efektif. Hasil-hasil penelitian akan dipublikasikan

pada: (1) Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika ISSN: 2252-3014, Penerbit Program

Studi Magister Pendidikan Fisika Program Pascasarjan Universitas Negeri Padang dan

(2) Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia ISSN 1693-1246, Penerbit Jurusan Fisika

Universitas Negeri Semarang, terakreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi No.81/Dikti/Kep/ 2011. Hasil-hasil penelitian juga akan

disebarluaskan kepada guru-guru/ dosen fisika di sekolah/ perguruan tinggi, komunitas

ilmuan dan masyarakat dalam bentuk seminar, workshop, dan lokakarya.

B. Kedudukan Pengelolaan Laboratorium Fisika di sekolah

Kedudukan laboratorium fisika disekolah menengah atas berdasarkan pada

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang

standar minimum sarana, prasarana, dan alat laboratorium, standar ISO/IEC 17025:2008

tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium

Kalibrasi, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah

No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Permendiknas No. 22, 23, 24

tahun2006 dan permendiknas N. 33 tahun 2007 tentang estándar isi, Stándar

Kompetensi Lulusan, Juklak Permendiknas No. 22, 23, 24 tahun 2006, Permendiknas



6

No. 20 tahun 2007 tentang standar Penilaian, Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang

Estándar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Permendikbud no 26 tahun

2008 tentang kompetensi pengelola laboratorium.

C. Sistem Informasi Manajemen Laboratorium

Sistem informasi manajemen adalah sebagai sistem berbasis  komputer  yang

menyediakan informasi  bagi  beberapa  pemakai  dengan kebutuhan  yang  serupa.

Para  pemakai biasanya  membentuk  suatu  entitas  organisasi formal  perusahaan  atau

sub  unit di bawahnya.  Informasi  menjelaskan lembaga atau salah satu sistem

utamanya mengenai  apa  yang  terjadi  dimasa  lalu,  apa yang  sedang  terjadi

sekarang  dan  mungkin apa  yang  terjadi  dimasa  depan.  Informasi tersebut  tersedia

dalam  bentuk  laporan periodik,  laporan  khusus,  dan  output  dari simulasi

matematika.  Output  informasi digunakan  oleh  manajer  maupun  non manajer  dalam

perusahaan  saat  mereka membuat  keputusan  untuk  memecahkan masalah.

Dari  pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  informasi manajemen

laboratorium  (SIMLAB) merupakan  sistem  berbasis  komputer  yang menyediakan

informasi  bagi  beberapa pemakai  dengan  kebutuhan  yang  serupa di antaranya

kepala sekolah,  wakil kepala sekolah, kepala  laboratorium,  laboran, dan  para siswa.

Dimana  para  pemakai tersebut  merupakan  bagian  dari  organisasi formal  yang ada di

sekolah-sekolah. Informasi  menjelaskan  laboratorium mengenai  apa  yang  terjadi

dimasa  lalu,  apa yang  sedang  terjadi  sekarang  dan  mungkin apa  yang  terjadi

dimasa  depan.  Informasi tersebut  tersedia  dalam  bentuk  laporan periodik,  laporan

khusus,  dan  output  dari simulasi  matematika.  Output  informasi digunakan  oleh

pengguna  dalam  program studi sistem informasi saat mereka membuat keputusan

untuk  memecahkan  masalah mengenai laboratorium.

Kebutuhan  data  dan  informasi  untuk sistem  informasi  manajemen

laboratorium  pada laboratorium sistem informasi adalah data dan informasi. Data-data

yang diperlukan antara lain :

a) Data inventarisasi

b) Data laboran

c) Data absensi laboran
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d) Data jadwal praktikum

e) Data penggunaan laboratorium

f) Data perawatan laboratorium

g) Data berita

Informasi yang ingin dihasilkan antara lain:

a) Informasi inventaris

b) Informasi data laboran

c) Informasi absensi  dan kegiatan  laboran

d) Informasi jadwal praktikum

e) Informasi  penggunaan  dan  perawatan laboratorium

f) Berita

(Sumber : journal.um.ac.id/index.php/teknologi-kejuruan/.../442)

Manajemen laboratorium, dalam  hal ini manajemen mutu, harus didesain untuk

selalu memperbaiki efektifitas dan efisiensi kerjanya, disamping harus

mempertimbangkan kebutuh an semua pihak yang berkepentingan. Beberapa hal yang

perlu diperhatikan manajemennya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana

dan penggunaan laboratorium.

.

D. Persyaratan Manajemen

1. Organisasi

Laboratorium merupakan suatu kesatuan yang secara legal dapat

dipertanggungjawabkan. Kegiatan laboratorium dilakukan dengan sebaik-baiknya

sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada pengguna laboratorium. Selain

itu dalam kegiatan laboratorium harus ada personel. Personel tersebut harus

mengetahui prosedur pelaksanaan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan standar

mutu yang ada. Laboratorium harus menjamin bahwa uraian tugas dan tanggung

jawab tercakup dalam panduan mutu. Laboratorium harus mempunyai personel

manajemen dan teknis yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang cukup

untuk melaksanakan tugasnya seperti implementasi, pemeliharaan, peningkatan
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sistem manajemen, mengidentifikasi penyimpangan dari sistem manajemen atau

prosedur pelaksanaan pengujian dan memulai tindakan dalam mengatasi dan

mencegah penyimpangan yang terjadi. Laboratorium harus yakin bahwa personel

diikutsertakan dalam kegiatan kaji ulang manajemen dan memahami

hasil,kesimpulan dan tindakan yang diperoleh.

Hal ini dilakukan agar dalam kegiatan berlaboratorium dapat dicegah dan

diminimalisir penyimpangan yang terjadi. Apabila laboratorium merupakan bagian

dari suatu organisasi dengan kegiatan selain pengujian maka tanggung jawab

personel harus didefinisikan. Dalam laboratorium harus dilakukan sosialisasi

panduan mutu yang berkaitan dengan peningkatan berkelanjutan dan efektifitas

sistem manajemen sehingga semua personel mengetahui posisinya di laboratorium

tersebut dengan jelas.

Salah satu contoh laboratorium yaitu laboratorium fisika di sekolah. Organisasi

laboratorium fisika di sekolah dalam uraian ini adalah pemberdayaan segala sumber

daya yang dimiliki sekolah dalam penyelenggaraan laboratorium fisika di sekolah.

Pemberdayaan segala sumber daya itu direncanakan dan dilaksanakan secara teratur

sehingga penyelenggaraan laboratorium fisika sekolah berjalan sesuai dengan

peranan fungsi dan manfaat laboratorium fisika sekolah dalam upaya mendukung

tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah. Keberadaan organisasi laboratorium fisika

sekolah ditandai dengan adanya kejelasan fungsi dan kedudukan laboratorium dalam

organisasi sekolah, personalia laboratorium, dan manajemen pengelolaan

laboratorium.

Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi,deskripsi pekerjaan,serta

susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut. Penanggung jawab

tertinggi di laboratorium tersebut adalah Ketua Laboratorium. Ketua Laboratorium

bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan dan juga bertanggung

jawab terhadap seluruh peralatan yang ada. Para anggota laboratorium yang berada

di bawah ketua laboratorium juga harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

semua pekerjaan yang dibebankan padanya. Demikian pula teknisi dan laboran.

Pembagian tugas perlu diidentifikasi jenis kegiatan yang diperkirakan akan ada

dalam laboratorium sains, baik yang berlngsung secara rutin dan yang perlu
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dilakukan sewaktu-waktu. Berikut adalah jenis kegiatan yang ada di dalam

laboratorium:

1) Mengajar

2) Mengadakan pertemuan periodic untuk komunikasi antar guru

3) Menjadwalkan penggunaan laboratorium

4) Melakukan pemeliharaan keadaan laboratorium secara keseluruhan

5) Melakukan pemeliharaan preventif alat dan bahan

6) Melkukan perbaikan alat rusak yang masih dapat diperbaiki sendiri

7) Melakukan perbaikan alat rusak dengan jasa orang lain

8) Menginventariskan alat dan bahan sesuai dengan kondisi (rusaak, baik, rusak

berat)

9) Mengadministrasikan uang untuk keperluan sehari-hari dalam kegiatan

pembelajaran (jika laborium memilki dana sendiri)

10) Pengadaan alat dan bahan yang diperlukan

11) Membuat alat yang dibuat sendiri dari alat dan bahan yang ada di sekolah

12) Menerima dan memeriksa alat yang masuk

13) Melakukan langkh-langkah yang diperlukan agar kegiatan laboratorium

berlangsung aman, terhindar dari kecelakaan.

14) Mencatat kejadian-kejadian yang dianggap penting

2. Sistem Mutu

Sistem mutu yang sesuai dengan ruang lingkup laboratorium harus diterapkan,

diaplikasikan dan dipelihara.Sistem mutu meliputi kebijakan, sistem, program,

prosedur dan instruksi. Kebijakan mutu tidak perlu lagi mencakup keseluruhan

sasaran mutu, tetapi harus mencakup tujuan sistem manajemen yang terkait dengan

mutu. Kebijakan mutu memerlukan perubahan untuk mencakup komitmen terhadap

peningkatan berkelanjutan. Sehingga semua personel harus menyadari dan

mengimplementasikan perubahan pesan kebijakan mutu. Dalam implementasinya,

sistem mutu, administratif dan teknis dapat menggerakkan kegiatan laboratorium.

Dalam sistem mutu dilakukan pembuatan panduan mutu yang berisi tentang

kebijakan dan tujuan sistem mutu. Selain itu, juga dapat dilakukan revisi panduan
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mutu jika sudah tidak memenuhi standar yang ada. Manajemen harus menyiapkan

untuk menunjukkan rekaman pemantauan dan peningkatan, sehingga rekaman yang

berupa dokumentasi tidak boleh disimpan oleh satu orang tetapi harus disampaikan

kepada semua orang yang terkait tanpa ada yang ditutupi satupun. Manajemen harus

melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam membuat keputusan untuk

melakukan perubahan.Manajemen harus memperhatikan bahwa perubahan masih

sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17025.

3. Pengendalian Dokumen

Dokumen adalah peraturan, prosedur, instruksi kerja yang penting untuk sistem

mutu. Oleh Karena itu, dokumen harus dikaji ulang dan disahkan. Dalam

pengendalian terhadap dokumen, suatu laboratorium harus menetapkan dan

memelihara prosedur yang sesuai. Jika dalam suatu dokumen dilakukan perubahan

atau ada suatu perubahan maka teks yang baru atau yang diganti diberi tanda agar

mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Dalam pengubahan dokumen, tidak

bisa dilakukan sesuai keinginan kita, tetapi harus sesuai dengan prosedur yang sudah

ada.

4. Kaji Ulang Permintaan, Tender, dan Kontrak

Dalam peningkatan sistem mutu, suatu laboratorium harus menetapkan dan

memelihara kaji ulang permintaan alat, proyek, dan kontrak. Segala penyimpangan

dan permasalah yang ada harus diinformasikan kepada pengguna laboratorium

sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sebelum kontrak ditandatangani.

Proses kaji ulang dilaksanakan pada setiap kegiatan yang di subkontrakkan.

5. Subkontrak Pengujian dan Kalibrasi

Subkontraktor yang dibuat harus kompeten dan diberitahukan secara tertulis

kepada seluruh personel laboratorium, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan

pengujian yang dilakukan ada bukti yang yang sesuai dengan standar yang ada. Hal

ini dilakukan agar antara laboratorium dengan pelanggan memiliki, mengetahui,

serta memahami hak dan kewajibannya dalam pengujian yang dilakukan.
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6. Pembelian Jasa dan Perbekalan

Dalam setiap pembelian barang-barang laboratorium baik yang habis pakai

maupun tidak habis pakai harus diinspeksi sebelum dipakai. Segala sesuatu yang

dibutuhkan dicatat dan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Pembelian harus sesuai

dengan prosedur yang ada dan dipastikan dahulu bahwa barang yang dibeli dapat

mempengaruhi mutu pengujian. Dalam pembelian barang harus ada dokumen yang

berisi data spesifikasi terhadap barang yang akan dibeli, sehingga terdapat rekaman

pembelian, inspeksi serta pemakaian yang dapat digunakan untuk

pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

7. Pelayanan kepada Pengguna Laboratorium

Laboratorium harus bekerja sama dengan pengguna laboratorium untuk

klarifikasi permintaan pengguna dan untuk memantau kinerja laboratorium.

Kerjasama tersebut dapat mencakup pemberian akses kepada pengguna (siswa) ke

area laboratorium yang relevan untuk menyaksikan pengujian atau kalibrasi yang

dilakukan untuk siswa tersebut. Pelanggan dapat membantu dalam beberapa proses

misalnya pada tahap penyiapan, pengemasan dan lain-lain. sehingga siswa merasa

kegiatan laboratorium dilaksanakan terbuka tanpa ada yang disembunyikan.

Laboratorium harus mencari masukan yang baik dan tidak baik dari siswa sehingga

dapat diketahui kualitas kegiatan laboratorium serta mutu dari laboratorium tersebut.

Selain itu juga dapat memandang pengaduan pengguna laboratorium sebagai

umpan balik negatif sehingga perlu dilakukan perbaikan. Umpan balik mencakup

survey dan kaji ulang laporan bersama pengguna. Jumlah umpan terserah kepada

laboratorium, tetapi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan dengan jangka waktu

yang dekat sehingga kualitas laboratorium dapat dilihat dan diketahui dengan baik.

8. Pengaduan

Suatu laboratorium harus mempunyai kebijakan dan prosedur penyelesaian

pengaduan. Dalam setiap pengujian tidak selamanya benar atau akurat,mungkin

terdapat beberapa kesalahan yang dapat mengganggu kenyamanan siswa, sehingga

siswa merasa dirugikan. Oleh karens itu, siswa melakukan pengaduan kepada suatu

laboratorium. Inilah pentingnya dibuat prosedur penyelesaian pengaduan, sehingga
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segala pengaduan yang masuk dapat diatasi dengan cepat. Pengaduan disini juga

bisa dijadikan tolak ukur dari kegiatan pengujian, semakin sedikit pengaduan yang

dilakukan maka semakin baik kegiatan pengujian yang dilakukan suatu

laboratorium.

9. Pengendalian Pekerjaan Pengujian yang Tidak sesuai

Dalam pengujian tidak selamanya dilakukan dengan benar atau sesuai dengan

prosedur yang ada,misalnya kesalahan dalam menentukan metode pengujian

sehingga menyebabkan kesalahan terhadap hasil uji. Oleh karena itu, suatu

laboratorium harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menangani hal ini.

Sebaiknya jika terdapat kesalahan dalam pengujian, siswa diberitahu dan dibatalkan

apabila pengujian baru saja dilakukan. Apabila sudah dilakukan dan sudah ada

laporan pengujian, sebaiknya laporan diperbaiki dahulu dan menginformasikan

tentang kesalahan yang terjadi kepada siswa. Selain itu juga harus dilakukan

evaluasi terhadap pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, jika terjadi kembali maka

harus dilakukan tindakan perbaikan secepatnya sehingga dapat megurangi kesalahan

yang terjadi untuk pengujian selanjutnya.

10. Peningkatan

Laboratorium harus meningkatkan efektifitas sistem manajemen secara

berkelanjutan melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit,

analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta kaji ulang manajemen.

Dalam laboratorium kebijakan dan tujuan mutu memberikan arah dan tujuan. Hasil

audit dan analisis data dapat menunjukkan kebutuhan peningkatan. Tindakan

perbaikan dan pencegahan menggerakkan peningkatan. Kaji ulang manajemen

memeriksa efektifitas dan kelayakan serta menformalkan perubahan menuju

peningkatan.

11. Tindakan Perbaikan

Laboratorium harus mempunyai kebijakan, prosedur dan wewenang untuk

tindakan perbaikan jika ada penyimpangan. Tindakan perbaikan dimulai dengan

menganalisis penyebab yang terjadi kemudian menemukan solusi yang tepat untuk



13

menanganinya. Penyebab potensial yang paling besar biasanya terdapat pada

pengguna. Pengguna  terkadang memiliki permintaan yang tidak terukur sehingga

yang harusnya sudah benar menjadi kurang tepat dimata pengguna, sehingga harus

dilakukan pengujian ulang atau tindakan perbaikan terhadap kesalahan ini. Hal

inilah, pentingnya ditetapkan prosedur dalam tindakan perbaikan dalam suatu

laboratorium.

12. Tindakan Pencegahan

Sebelum terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan, harus dilakukan tindakan

pencegahan. Laboratorium harus mengidentifikasi peningkatan yang diperlukan dan

penyebab ketidaksesuaian yang potensial, baik teknis maupun yang berkaitan

dengan sistem mutu. Laboratorium hendaknya membuat dan menetapkan rencana

tindakan pencegahan untuk meningkatan mutu yang ada.

13. Pengendalian Rekaman

Setelah sebuah sistem manajemen ditetapkan, didokumentasikan dan diterapkan

tentunya akan dihasilkan rekaman-rekaman implementasi dari sistem manajemen.

Rekaman tersebut harus dapat dibaca dan dipelihara dengan baik sehingga mudah

didapat apabila diperlukan. Semua rekaman harus dijaga keamanannya dan

kerahasiaanya.Rekaman biasanya berisi informasi mengenai sampling,pengujian,dan

pengecekan hasil. Contoh rekaman adalah dalam bentuk formulir, kontrak, lembar

kerja, buku kerja, sertifikat kalibrasi, makalah dan lain-lain.

14. Audit Internal

Dalam kaitannya dengan sistem manajemen secara keseluruhan, satu proses

penjaminan mutu internal yang sangat penting ialah audit internal. Hal ini dilakukan

untuk menverifikasi kegiatan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sistem mutu

dan standar internasional. Siklus audit hendaknya diselesaikan dalam satu tahun dan

berkaitan dengan lingkup sistem manajemen laboratorium maka audit internal harus

mencakup minimal elemen sistem manajemen mutu, kegiatan teknis, dan penunjang

layanan laboratorium yang bersifat administratif yang berpengaruh terhadap

kegiatan laboratorium. Jadi, audit yang dimaksud disini tidak hanya sebuah audit
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yang berdasarkan urutan klausul ISO/IEC 17025 saja. Hendaknya sebuah audit

internal ditujukan untuk sebuah keinginan menjamin mutu dari hasil uji/kalibrasi

yang diberikan.

15. Kaji Ulang Manajemen

Kaji ulang manajemen dilakukan untuk memastikan kesinambungan, kecocokan,

dan efektifitas kegiatan pengujian dan sistem manajemen. Kaji ulang harus

memperhitungkan kecocokan kebijakn dan prosedur. Rekomendasi tentang

peningkatan harus diperhitungkan dalam kaji ulang manajemen dan hendaknya

ditambahkan dalam agenda kaji ulang manajemen. Kaji ulang dilakukan oleh top

manajemen dan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Laboratorium

sebaiknya melakukan pertemuan rutin manajemen sepanjang tahun sehingga dapat

menangani tindakan dan kebutuhan peningkatan secara lebih cepat dan efektif.

Indikator yang memberikan gambaran dengan jelas bahwa individu atau

sekelompok individu bertanggung jawab pada keputusan untuk mengefektifkan

laboratorium (manajemen puncak) adalah sebagai pertanggungjawaban terhadap

kaji ulang manajemen.
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BAB. III. MATERI DAN METODE

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan tentang pengelolaan laboratorium

maka perlu dicarikan solusinya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini

adalah Workshop  Pengelolaan Laboratorium Fisika  Sekolah Menengah Atas  Se

Kota Padang Panjang. Kerangka pemecahan masalah dapat terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Pemecahan Masalah

B. Kalayak Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah Guru-guru Fisika SMA Kota Padang Panjang dengan

jumlah peserta sekitar 25 orang .

C. Metode

Workshop ini dilaksanakan degan pemberian konsep pengelolaan laboratorium

fisika  sekolah menengah atas  se kota Padang Panjang, kemudian dilanjutkan dengan

membuat perencanaan laboratorium.

Analisi Situasi

Survey Kelapangan

Izin Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksaan Kegiatan

Evaluasi Kegiatan

Pembuatan Laporan
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D. Rancangan Evaluasi

Untuk melihat keterlaksaan dan ketercapaian target yang diharapkan maka

diakhir kegiatan disebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan

yang telah dilakukan. Sedangkan untuk melihat produk atau luaran yang ditargetkan

maka perangkat pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan nilai-nilai karakter yang

sudah dibuat dukumpulkan untuk di analisis lebih lanjut.

E. Target Luaran dan Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Worskhop ini adalah:

1. Meningkatnya kemampuan guru mengembangkan dan menganalisis standar isi

2. Meningkatnya kemampuan guru Fisika melaksanakan kegiatan pembelajaran

sesuai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

3. Tersedianya program dan jadwal pemenfaatan laboratorium Fisika.

4. Meningkatnya kemampuan guru Fisika menata dan melakukan perawatan

terhadap alat dan bahan laboratorium Fisika disekolah.

5. Meningkatnya kemampuan guru menidentifikasi dan mengklasifikasikan alat

dan bahan laboratorium Fisika di sekolah.

6. Meningkatnya kemampuan guru memodifikasi dan meninovasi alat dan bahan

laboratorium Fisika yang ewrat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran.

7. Meningkatnya kemampuan guru dalam mengembangkan administrasi

laboratorium Fisika SMA.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Worskhop ini kami rencanakan pada tanggal Juli-September 2015.

Karena keterlambata pengumuman maka kegiatan bergeser menjadi bulan Juni-

Desember 2015. Untuk lebih jelasnya maka kami membuat rincian jadwal kegiatan

seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel. 2.  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No Kegiatan Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pembuatan Proposal
2 Survei ke lokasi kegiatan
3 Persiapan pelaksanaan ke lapagan
4 Pengurusan Izin kegiatan ke Dinas

Pendidikan Kota Padang Panjang
5 Pelaksanaan Worskhop
6 Pembuatan Laporan

Secara umum kegiatan pengabdian ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: Tahap Persiapan,

Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan.

A. Persiapan Kegiatan

Kegiatan akan berlangsung dengan baik jika dilakukan persiapan dengan baik.

Seminggu setelah proposal disetujui untuk didanai kami dari TIM langsung

berkoordinasi untuk melakukan persiapan workshop. Untuk memudahkan koordinasi

kegiatan maka Tim bekerjasama dengan Hendra Arinal, S.PD., M.Si. selaku Ketua

MGMP Fisika Kota Padang Panjang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Padang Panjang. Pada tanggal 4 November 2015 (No 2473/UN35.1/TU/2015), TIM

mengirim surat kesedian kepada Pengurus MGMP Fisika dan Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kota Padang Panjang untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dikarenakan

kesibukkan MGMP dan guru-guru calon peserta mengejar ketertinggalan pelajaran



18

sekolah akibat bencana kabut asap maka kegiatan terpaksa dilakukan pada hari minggu.

Berdasarkan  kesepakatan dengan pengurus MGMP maka disepakati kegiatan workshop

dilakukan pada hari minggu tanggal 30 November 2015 bertempat di SMAN I Sumatera

Barat. TIM bertanggung jawab dalam mempersipakan materi workshop, narasumber,

sedangkan Pengurus MGMP bertangung jawab menfasilitasi tempat dan menghadirkan

anggotanya pada saat kegiatan. Untuk kelancaran kegiatan maka TIM membentuk

Panitia Lokal yang terdiri dari 3 orang. Tanggal 24 November TIM mengirimkan surat

kepada pengurus  MGMP dan Dinas Pendidikan kota Padang Panjang untuk

mengundang peserta workshop dan peminjaman tempat kegiatan.

B. Pelaksanaan Workshop

Sesuai kesepakatan maka hari Minggu tanggal 30 November kegiatan workshop

telah dilakukan di SMAN I Sumbar (Berita Acara Terlampir). Dalam acara workshop

juga diundang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Panjang dan Kepala

Sekolah SMAN I Sumbar,. Dalam struktur materi workshop Kepala Dinas juga diminta

memberikan materi tetang kebijakan Dinas terhadap pengelollan laboratorium Fisika

SMA/MA/SMK se Kota Panjang, namun karena beliau ada kegiatan ain yang

bersamaan sehingga kedua pimpinan tersebut tidak bisa hadir pada saat acara kegiatan.

Rincian kegiatan workshop terlihat pada Tabel 3.

Tabel. 3. Rincian Kegiatan Workshop

Jam Kegiatan Penangung Jawab/Nara
Sumber

07.00-08.30 Registrasi Peserta TIM dan Pengurus
MGMP

08.30-09.00 Pembukaan
1. Pembukaan oleh protokol
2. Pembacaan ayat Alquran saritilawah
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

TIM dan Pengurus
MGMP
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4. Laporan Ketua Pelaksana
5. Sambutan Sekaligus Membuka

Kegiatan oleh Kepala Dinas P&K
09.00-09.15 Coffe break
09.15-09.45 Kebijakkan Kepala Dinas Pendidikan

terhadap Laboratrorium
Kepala Dinas

Pendidikan Kota
Padang Panjang

09.45-10.30 Peran, Fungsi dan Standar dan Kompetensi
Pengelola Laboratorium

Dr. Yulkifli, M.Si

10.30-11.15 Pengembangan Laboratorium Drs. Asrul, M.A.
11-15-12.00 Pengelolaan Laboratorium Drs. Asrizal, M.Si.
12.00-12.45 Disksusi sesi I

(Produk: Rencana Pengembangan dan
SOTK Laboratorium)

TIM

12.45-13.30 Ishoma TIM dan Pengurus
MGMP

13.30-14.15 Pengembangan Administrasi
Laboratorium

Dra. Murtiani, M.Pd

14.15-14.45 Penyusunan SOP kegiatan Laboratorium Drs. Asrizal, M.A.
14.45.15.30 Diskusi sesi II

(Produk: Sistem admimistrasi  dan
beberapa SOP Labor)

TIM

15.30-16.00 Penutup TIM dan Pengurus
MGMP

16.00 Kegiatan Selesai

Pembukaan kegiatan dihadiri oleh pengurus berserta anggota MGMP Fisika

kota Padang Panjang , Wakil Dekan I FMIPA UNP Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si, sekaligus

sebagai anggota TIM dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop. Jumlah

peserta yang hadir hanya 14 orang dari 20 orang yang diundang.

Sebagai produk dari kegiatan ini adalah peserta berhasil membuat beberapa

contoh SOP dan Perencanaan kegiatan laboratrium (Hasil produk workshop terlampir)

C. Evaluasi Kegiatan

Untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan yang dilakukan, maka di sebarkan

angket evaluasi (Angket terlampir). Angket terdiri dari dua buah, yaitu  angket yang
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berhubungan dengan Penyelenggaraan Kegiatan (Lampiran 6) dan Angket yang

berhubungan dengan Penyajian Instruktur (Lampiran 7).

1. Angket Penyelenggaraan Kegiatan

Angket penyelenggaraan Kegiatan ini disebarkan bertujuan untuk mengevaluasi

selama kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis persentase terhadap angket

diperoleh informasi sebagai berikut yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Angket Penyelenggaraan Kegiatan

No Aspek yang di Evaluasi Tanggapan/Respon
SB % BK % CK % KR %

1.
Kesiapan Administrasi
/Sekretariat 4 40.00 6 60.00 0 0.00 0 0.00

2.
Kesiapan Humas dan
dokumentasi 4 40.00 6 60.00 0 0.00 0 0.00

3 Kesiapan Tempat 4 40.00 6 60.00 0 0.00 0 0.00
4 Kesiapan Materi 6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

5
Kesiapan
konsumsi/akomondasi 6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

6 Kesiapan Acara Pembukaan 1 10.00 7 70.00 2 20.00 0 0.00
7 Pelaksanaan Penyajian 5 50.00 5 50.00 0 0.00 0 0.00
8 Pelaksanaan Diskusi 3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00
9 Kegiatan Sosisalisasi 3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00

10 Pelaksanaan Penutupan 3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata persentase tiap indikator

memberikan hasil ”BAIK”, artinya peserta menyatakan bahwa penyelenggaraan

kegiatan berjalan dengan baik, bahkan untuk indikator kesiapan Materi dan kesiapan

Konsumsi/ akomodasi menjawab ”Sangat Baik” (60.00%). Namun pada indikator

Kesiapan Acara Pembukaan peserta menyatakan ”Cukup" (20.00%), hal ini dikarenakan

banyaknya kegiatan lain yang bersamaan dengan waktu pelaksanaan workshop,

sehingga panitia kesulitan untuk mencari ruangan tempat pelaksanaan workshop. Selain
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itu pada indikator Pelaksanaan Penutupan juga hanya bernilai ”Cukup”, hal ini

dikarenakan waktu yang tersedia cukup singkat dan molornya jadwal pembukaan

sehingga waktu pelaksanaan workshop jadi berkurang. Untuk Indikatornya lainnya

berada pada posisi ”Baik”.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik pada Gambar 2

berikut.

Gambar1. Grafik Analisis Angket Penyelenggaraan Kegiatan

2. Angket Penyajian Instruktur

Angket Penyajian Instruktur ini disebarkan bertujuan untuk mengevaluasi

penyajian instruktur selama kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis persentase

terhadap angket diperoleh informasi sebagai berikut yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Angket Penyajian Instruktur

No. Aspek yang di Evaluasi
Tanggapan/Respon

SB % BK % CK % KR %

1. Ketepatan waktu penyajian
3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00

2. Kesiapan bahan ajar
7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00

3. Penguasaan materi pelatihan
7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00

4. Sistematika penyajian materi
7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00
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5.
Cara/metode penyampaian
materi

6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

6.
Kemampuan mentransfer
materi pelatihan

6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

7.
Penguasaan kelas dan
komunikasi dengan peserta

6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

8.
Kemampuan memotivasi
peserta pelatihan

6 60.00 4 40.00 0 0.00 0 0.00

9.
Kemampuan menjawab
pertanyaan peserta pelatihan

7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00

10.
Perhatian terhadap pendapat &
pertanyaan peserta

7 70.00 3 30.00 0 0.00 0 0.00

11.
Efektivitas penggunaan waktu
pelatihan

3 30.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00

12.
Kemampuan instruktur secara
keseluruhan

5 50.00 5 50.00 0 0.00 0 0.00

13.

Tingkat penyerapan materi
pelatihan oleh peserta secara
keseluruhan

2 20.00 7 70.00 1 10.00 0 0.00

14. Alokasi waktu yang disediakan
0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00

Berdasarkan Tabel 5. Terlihat hasil angket rata-rata tiap indikator memberikan

persentase pada nilai ”Baik”, ini terlihat pada indikator Ketepatan Waktu Penyajian dan

Penguasaan kelas dan komunikasi dengan peserta, dengan persentase 57.89%.

Persentase tertingi (”Sangat Baik”) berada pada indikator Kemampuan Memotivasi

Peserta Pelatihan (68.42%), menyusul kemudian pada Penguasaan materi pelatihan oleh

Instruktur (63.16%), hal ini menunjukkan bahwa penyajian workshop oleh Instruktur

secara keseluruhan berjalan dengan baik, peserta mengerti dengan materi yang

disampaikan dan puas dengan kesiapan pemateri dalam menyediakan bahan/materi

workshop.  Lebih jelasnya dapat terlihat pada Gambar 3.



23

Gambar 2. Grafik Analisis Angket Penyajian Instruktur
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pengabdian Jurusan Fisika telah melakukan kegiatan pegabdian masyarakat dengan

khlayak sasaran pengelola laboratorium Fisika Se Kota Padang Panjang sudah berjalan

dengan baik. Jumlah peserta yang hadir hanya 14 orang dari 20 orang yang diundang.

Untuk mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan diakhir kegiatan disebarkan angket

evaluasi. Berdasarkan hasil angket diperoleh rata-rata persentase tiap indikator

memberikan hasil ”BAIK. Berdarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengabdian telah dapat meningkatkan Kompetensi pedagogik,

kepribadian, prfesionalisme,   dan sosial sehingga guru siap secara mental dan

keilmuan terutama dalam pemanfaatan laboratorium Fisika dalam pelaksanaan

kegiatan pembelajaran.

2. Kegiatan pengabdian telah dapat meningkatkan Kopetensi kompetensi

manajerial Guru/Kepala laboratorium Fisika kota Padang Panajng.

3. Guru/kepala labor sudah memiliki kemampuan untuk merencanakan dan

membuat program/jadwal pemanfaatan Laboratorium Fisika di sekolah, Mampu

menidentifikasi dan mengklasifikasikan alat dan bahan laboratorium Fisika di

sekolah.

B. SARAN

Kegiatan pengabdian selanjuntya harus direncakan jauh lebih baik dari sekarang,

tetutama untuk mentukan tempat dan topik yang akan diberikan. Sehingga apa

yang diperlukan khlayak sasaran betul-betul sesuai dengan kebutuhan

dilapangan. Untuk perlu dijalim komunikasi yang biak dengan khalayak sasaran.

Komunikasi dengan khlayak sasaran sebainya dilakukan sebelum penulisan

proposal diajukan sehingga kegiatan yang dilakukan cocok dengan

permasalahan yang ada dilapangan.
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(Anggota)  sekaligus sebagai nara sumber. Untuk membantu kelancaran kegiatan dan
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Zurian Affandi, sedangkan untuk membantu dalam penyampaian materi tentang
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Lampiran 1.

Berita  Acara Kegiatan
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Lampiran 2.

Daftar Hadir Peserta
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1. Daftar hadir peserta (Pagi)
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2. Daftar hadir peserta (Siang)
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Lampiran 3. Produk Workshop

ACTION PLAN LABORATORIUM SMA N 1 SUMATERA BARAT

N
O

KEGIATA
N

TUJUAN INDIKATOR
KEBERHASI

LAN

PELAKSAN
AAN

KEGIATAN

WAKTU
PELAKSAN

AAN
1 Rapat

rencana
kegiatan
laboratori
um satu
semister

Menyama
kan
persepsi
pemamfaa
tan
laboratoriu
m

a.Tesusunya
jadwal
pratikum satu
semester
b.Terlaksana
nya pratikum
satu semester

Kepala lab
dan guru

2 Januari
2015

2 Penyusun
an Pos
peminjam
an alat
atau
barang

Memberika
n panduan
bagi
penguna
labor untuk
mempermu
dah
pembelahar
an

a.Tersusunya
SOP
b.
Terlaksananya
SOP

Kepala lab 8  Januari
2015

3 Menyusu
n
tatatertip
labor

Memberika
n arahan
bagi
pengguna
labor

a.
Tersusunnya
tata tertip
labor
b.
Terlaksananya
tatatertib labor

Kepala leb 10 Januari
2015

4 Menyusu
n
panduan
pratikum

Memberika
n panduan
dalam
pelaksanaa
n pratikum

a. Tersusunya
panduan
pratikum
b.Terlaksanan
ya pratikum
sesuai pandua

Kepala leb leb
dan guru

20 Januari
2015

5 Menyusu
n format
efaluasi

Memberika
n informasi
untuk
perbaikan

a.Tersusunya
blangko
evaluasi
b.Terlaksanan
ya efaluasi

Kepala leb 22 Januari
2015
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KARTU PEMINJAMAN ALAT

Pada hari ini .................tanggal............................telah dipinjam alat yang tercantum

dalam tabel berikut ini

No Nama Alat Kode Kondisi Jumlah

Padang Panjang,

..........................

Mengetahui
Kepala
Laboratorium Fisika Peminjam

Aria Asmara, S.Si ........................................
NIP. 19790827 200901 1 006 NIP.
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P O S No.

Dokumen
POS-FisLab-01

PEMINJAMAN
ALAT/BARANG

LABORATORIUM FISIKA

No. Revisi 1

Tanggal

Berlaku
Deseber 2015

Halaman 1 dari 3

1. TUJUAN

Untuk mengatur mekanisme peminjaman fasilitas laboratorium fisika dan menjamin

keberadaan serta keutuhannya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan pada pelaksanaan perkuliahan, praktikum, penelitian, dan

aktivitas yang dilaksanakan di dalam dan di luar laboratorium Fisika, baik untuk

siswa, staf pengajar, karyawan jurusan Fisika dan dari pihak luar.

3. REFERENSI

Keputusan Mendiknas RI Nomor 225/0/2000:

4. DEFINISI

4.1. Laboratorium Fisika merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan
pada jurusan dalam pendidikan akademik dan profesional.

4.2. Laboratorium Fisika dipimpin oleh seorang guru yang keahliannya telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.

4.3. Penambahan dan penutupan laboratorium ditetapkan sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Siswa
a. Peminjaman peralatan, bahan, fasilitas,dan ruang laboratorium dapat

dilakukan jika dipergunakan untuk kegiatan keilmuan atau kegiatan
kesiswaan yang terkait dengan jurusan Fisika.
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b. Peminjaman dapat dilayani jika telah mendapatkan persetujuan Kepala
laboratorium setelah mengajukan surat permohonan selambat lambatnya 3
(tiga) hari sebelum peralatan / bahan dipergunakan.

c. Untuk peralatan elektronik yang rentan terhadap gangguan baik mekanik,
listrik, maupun cuaca (LCD projector, Laptop / PC, Handycam, Camcoder,
Kamera digital / CCD /CCTV/ Moticam, Mikroscop, Osciloscope,
Multimeter jenis khusus dll) tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang
dilaksanakan diluar lingkungan kampus SMA N 1 Sumatera Barat.

d. Untuk alat – alat yang membutuhkan tenaga operator maka peminjaman alat
harus disertai/didampingi oleh operator/teknisi, sedangkan jasa operator
dibebankan pada peminjam, sebesar Rp 100 000 per operator.

e. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada saat dipergunakan atau dalam
kurun waktu peminjaman, menjadi tanggung jawab peminjam. Batas akhir
penggantian paling lambat 1 minggu setelah kejadian. Penggantian harus
disertai kuitansi pembelian dan tidak boleh dalam bentuk uang (pada kondisi
normal). Alat /bahan yang diganti harus dengan kualitas yang sama.

5.2. Guru / Karyawan
a. Peminjaman peralatan atau ruang laboratorium dapat dilayani jika telah

mendapatkan persetujuan Kepala laboratorium setelah mengisi formulir
peminjaman alat / bahan/ ruang selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum
peralatan / bahan / ruang dipergunakan.

b. Penggunaan peralatan laboratorium Fisika untuk keperluan pribadi atau
pekerjaan rumah tangga : dikenakan charge (ongkos). Jika dibawa pulang,
batas waktu peminjaman paling lama 1 minggu dan boleh diperpanjang selam
3 hari kemudian dikembalikan ke laboratorium.

c. Kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada saat dipergunakan atau dalam
kurun waktu peminjaman, menjadi tanggung jawab peminjam. Batas akhir
penggantian paling lambat 1 minggu setelah kejadian. Penggantian harus
disertai kuitansi pembelian dan tidak boleh dalam bentuk uang (pada kondisi
normal). Alat /bahan yang diganti harus dengan kualitas yang sama.

6. PROSEDUR

6.1. Siswa
a. Memasukan surat peminjaman 3 hari sebelum kegiatan kepada kepala labor
b. Kepala labor memproses surat selanjutnya diteruskan kepada laboran
c. Mengambil blangko peminjaman dan mengisi sesuai dengan kebutuhan
d. Mengembalikan  blangko peminjaman kepada laboran
e. Laboran mengecek keberadaan (kondisi) dan ketersediaan alat/barang

(jumlah)
f. Laboran menyiapkan alat/pada hari dan  waktu yang dibutuhkan

6.2. Guru/Karyawan
a. Memasukan surat peminjaman 1 hari sebelum kegiatan kepada kepala labor
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b. Kepala labor memproses surat selanjutnya diteruskan kepada laboran
c. Mengambil blangko peminjaman dan mengisi sesuai dengan kebutuhan
d. Mengembalikan  blangko peminjaman kepada laboran
e. Laboran mengecek keberadaan (kondisi) dan ketersediaan alat/barang

(jumlah)
f. Laboran menyiapkan alat/pada hari dan  waktu yang dibutuhkan

7. LAMPIRAN

Formulir peminjaman Alat/Bahan

LABORATORIUM FISIKA

SMA N 1 SUMATERA BARAT

JL. Solok Batuang Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur

BUKTI PEMINJAMAN ALAT

Pada hari ini .................tanggal............................telah dipinjam alat yang tercantum

dalam tabel berikut ini

No Nama Alat Kode Kondisi Jumlah

Padang Panjang,

...........................

Mengetahui
Kepala
Laboratorium Fisika Peminjam

Aria Asmara, S.Si ........................................
NIP. 19790827 200901 1 006 NIP.
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Lampiran 4. Angket evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan
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Lampiran 5. Angket Evaluasi Penyajian Instruktur
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Lampiran 6. Foto-Foto Kegiatan

Gambar 1. Kegiatan Pembukaan

Gambar 2. Penyajian Materi Drs. Asrizal, M.Si. Tentang Pengelolaan
Laboratorium dan Penyusunan SOP kegiatan Laboratorium
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Gambar 3. Penyajian materi oleh Dr. Yulkifli, M.Si. Tentang Peran, Fungsi dan
Standar dan Kompetensi Pengelola Laboratorium, Pengembangan
Laboratorium
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Gambar 4. Penyajian Materi oleh Dra. Mutriani, M.Pd., Tentang Pengembangan
Administrasi  Laboratorium

Gambar 5. Foto Bersama dengan Peserta
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Lampiran 7. Denah Lokasi Kegiatan

Mitr  pertama berada di Kota  Padang Panjang  Propinsi Sumatera Barat. Jarak antara

Perguruan Tinggi pengusul ketempat mitra lebih kurang 66 km atau 1 jam, 22 menit

perjalanan darat seperti terlihat dalam peta berikut.
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Lampiran 8.

Surat-surat kegiatan

1. Surat Izin kegiatan

2. Surat Undangan Peserta

3. Surat Undangan Pembukaan

4. Surat peminjaman Tempat
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Lampiran 8.

Materi Kegiatan
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