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BAB III

DASAR-DASAR TEORI YANG MENDASARI

ARAH PERENCANAAN LABORATORIUM

3.1. Tinjauan Bangunan Laboratorium

3.1.1. Pengertian dan Tipe Bangunan Laboratorium

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, laboratorium adalah tempat mengadakan percobaan
(penyelidikan ) segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, dan
kimia dan sebagainya.16 Laboratorium atau bangunan penelitian pada
intinya adalah bangunan atau kelompok bangunan yang masuk kategori
fasilitas atau sarana prasarana penelitian yang mewadahi kegiatan
penelitian, didalamnya terjadi proses interaksi antara subyek dan obyek,
proses creative thinking sehingga menuntut konsentrasi, kecermatan ,17

Sedangkan untuk tipe bangunan laboratorium secara garis besar di
pengaruh oleh program kegiatan yang meliputi:18

1. Disiplin dan jenis ilmu yang diteliti : llmu dasar ( basic science)
dan ilmu terapan (applied science ).

2. Tujuan dan fungsi kegiatan penelitian itu dilakukan : Penelitian
murni, pendidikan.

3. Latar belakang penelitian yang dilakukan : Pengembangan ilmu
pengetahuan atau komersial ( bisnis).

3.1.2. Prasyarat Laboratorium

1. Besaran ruang.19

Dalam merencanakan bangunan laboratorium Biologi, Fisika, dan
Kimia pada prinsipnya sama yaitu secara ideal ukuran ruang
laboratorium ditentukan oleh kritis anthopometrik, miasalnya lebar

16 Poerwadarminta.W.J.S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :PN Balai Putaka,1976.
l7Noorcahyono Yudhi. Laboratorium Terpadu FKG UGM, Pusat Penelitian Kelautan Terminotogis

Teknolofis Futuristis. Yogyakarta ; Muhamad Roychansyah Sani, 1995.

18 Callender, Chiara , J.D Time server Standart For Building Types, 2nd Edition, Mc. Graw Hill
International Edition. Singapore.

19 Ernst Neufert. Data Arsitek. Jakarta :Erlangga, 1992.
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meja diukur berdasarkan daya jangkau maksimal yaitu sekitar

610mm. Panjang meja bagi pelajar yang sedang melakukan

praktikum atau penelitian biasanya berkisar antara 2.100mm -

4.600mm / orang tergantung pada disiplin ilmu dan prasyaratan

khusus dari penelitian yang dikenakan , bila peneliti membentuk

kelompok dengan menggunakan alat secara bersama-sama maka

panjang meja dapat dikurangi sampai 1.500mm / orang. Tinggi meja

yang diukur dari permukaan lantai berkisar antara 900 mm - 1000mm

Gambar.3.1. Pola Pembentukan Ruang laboratorium.

Sumber Ernst Neufert.

2. Modul ruangan 20

Suatu unit pekerjaan merupakan dasar bagi perencanaan ruang atau

perencanaan modul, misal untuk kerja normal dan sirkulasinya

berukuran rata-rata sekitar 2-3 m2 / orang.

3. Persyaratan khusus21

• Laboratorium Biologi:

Terdapat tempat untuk binatang dan tumbuhan.

Ernst Neufert Data Arsitek. Jakarta : Erlangga. 1992
:| Callender. Chiara , J D . Timeserver Standart For Building Types, 2"° Edition, Mc. Graw Hill

International Edition. Singapore.

-.id ,
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• Laboratorium Kimia

Tersedianya lemari asam untuk menyimpan dan melakukan

reaksi yang senyawanya yang mengandung zat asam.

Ruang insrument di gunakan untuk melakukan praktikum yang

berhubungan dengan logam ( ex. besi, alumenium ).

Kamar air / shower.

• Laboratorium Fisika

Tersedianya ruang gelap yang digunakan untuk proyeksi yang

menggunakan film dan slide

3.2. Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia.

3.2.1. Peran dan Fungsi Laboratorium

Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia berperan sebagai wadah

praktikum bagi para pelajar SMU diYogyakarta yang belum memiliki

fasilitas laboratorium secara lengkap dan juga di gunakan bagi para

pelajar yang membutuhkanya , sehingga diharapkan dapat membantu

pelajar dalam mengaplikasikan teori yang didapat dengan cara praktek.

3.2.2. Kegiatan dalam Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia

Kegiatan utama dalam laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia

pada dasamya adalah kegiatan praktikum oleh para pelajar dalam

mempraktekan teori yang sudah didapatnya dengan didukung oleh

kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan dalam laboratorium ini dikelompokan

sebagai berikut:

1. Kelompok kegiatan utama.

Berupa melakukan kegiatan pengamatan dan praktikum materi

pelajaran biologi, fisika, dan kimia .

2. Kelompok kegiatan administrasi.

Berupa kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan

praktikum dan rumah tangga laboratorium.

3. Kelompok kegiatan service.

Berupa kegiatan kontrol utilitas elektrikal, cafetaria, yaitu kegiatan

pelayanan terhadap kegiatan lain.
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3.2.3. Organisasi Pengelola

Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia adalah suatu badan

langsung dibawah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai

sarana praktikum bagi pelajar SMU. Struktur organisasi pada

laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia ini diambil dari perpaduan antara

struktur organisasi laboratorium SMU 3 Yogyakarta dan laboratorium PP

IPTEK TMII.

Administrasi

Penanggung jawab
Bratoai

Staf pembantu

Kepala sekolah

Koordinator lab

Penggung jawab
fisika

Staf pembantu

Penanggung jawab
teknis

Penanggung jawab
kimia

Staf pembantu

Diagram. 3.1:.Struktur Organisai Laboratorium SMU 3 Yogyakarta.

Sumber: Struktur Organisasi laboratorium SMU 3

Yogyakarta.
Pimoinan lab

Sekretaris

Bao utilitas Perputakaan

loaistik Administrasi

kurator

bioloai fisika kimia

Diagram. 3..2 ..Struktur Organisai Laboratorium pp iptek Jakarta.

Sumber: Struktur Organisasi laboratorium pp iptek Jakarta.
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Adapun struktur oraganisasi pada laboratorium biologi, Fisika dan Kimia adalah
sebagai berikut:

Pengelola
bangunan

dan

utilitas

Direktur Laboratorium

Perpustakaan Bagian Administrasi

ZL
Bagian loqistik Urs.Pegawai Keamanan

Staf ahli tab

Biologi

Koordinator Lab

Staf ahli lab

Fisika
Staf ahli lab

Kimia.

Diagram. 3.3 :.Struktur Organisai Laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia
Yogyarta.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Laboratorium Biologi, Fisika, dan
Kimia adalah sebagai wadah praktikum, maka bagian utama yang harus
ada pada laboratorium ini adalah.

• Bagian logistik.

• Bagian staf ahli laboratorium.

Dari kedua bagian tersebut adalah bagian yang mengurus segala hal
yang berhubungan dengan materi percobaan (bahan dan alat praktikum).

Sedangkan yang termasuk sebagai bagian pendukung pada
bangunan laboratorium ini adalah :

• Bagian perpustakaan.

Bagian ini disediakanya sebagai pendukung kegiatan praktikum
yang berupa perpustakaan. Selain bagian diatas terdapat bagian
service yang berfungsi untuk mendukung keadministrasian,
keamanan, dan masalah teknikal.

• Bagian keamanan.

• Bagian administrasi.
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• Bagian utilitas.

Sehingga dalam pelaksanaanya keseluruhan bagian diatas masing-
masmg mempunyai tugas dan kegiatan yang berbeda-beda sesuai

dengan jabatan dan tanggung jawab.

JABATAN

Direktur, sebagai pimpinan la

boratorium dalam bidang tek-

nis, ilmiah, dan administrasi.

Bagian kepegawaian, bagian

yang mengurus keadminis-

trasian dilaboratorium

Koordionator laboratorium

Kepala laboratorium Biologi.

Kepala laboratorium Fisika.

Kepala laboratorium Kimia

Perpustakaan, menyelengga-

rakan perpustakaan bagi pela

jar dan para staf laboratorium.

Bagian logistik, mengurus ma

salah pengadaan barang.

Bagian pengelola bangunan &

utilitas.

Bagian keamanan

TUGAS DAN KEGIATAN

Mengkoordinirseluruh kegiatan yang ada pada

laboratorium.

Mengurus keadministrasian.

Melakukan pembukuan penerimaan dan

pembayaran.

Mengkoordinirseluruh kegiatan praktikum pada

laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia

Kepala bersama stafnya mengurus kebutuhan

dibidangnya dan memberi pengarahan.

- Kepala bersama stafnya mengurus kebutuhan

dibidangnya dan memberi pengarahan.

Kepala bersama stafnya mengurus kebutuhan

dibidangnya dan memberi pengarahan.

Mengumpulkan dan memelihara buku-buku

koleksi.

- Menyediakan kebutuhan masalah kebutuhan

barang.

Mengurus segala sesuatu yang berhubungan

dengan bangunan & teknikal.

Melakukan penjagaan pada sekitar

laboratorium.

Tabel 3.1: Tugas dan Kegiatan Pengelola Laboratorium
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Dalam melaksanakan tugas dan peranya, para pengelola

laboratorium melayani pelajar yang sifat kunjungannya berkempentingan

untuk melakukan pekerjaan ilmiah, serta yang kegiatannya dilakukan

secara rombongan (bersama).

3.3. Tinjauan Edukatif dan Rekreatrif.

3.3.1. Pengertian dan kegiatan edukatif.

Edukatif adalah suatu kegiatan yang bersifat mendidik, membina, dan

memberi latihan pelajaran. Berikut ini adalah pengertian dari pendidikan :

1. Penularan pengetahuan dari yang mempunyai pengetahuan, dan

proses ini mengkaitkan melalui unsur ruang, waktu dan cara

bagaimana ditularkan.22

2. Segala usaha untuk membina perkembangan kemampuan manusia

yang mendidik sehingga mampu berpikir sendiri dan dapat

mendorong kemampuan potensial yang ada.23

Seperti halnya pendidikan tentang pelajaran biologi, fisika, dan kimia

yang termasuk pendidikan disekolah yang sangat penting peranya guna

meningkatkan kemampuan kreatifitas siswa.

Pada dasarnya pendidikan biologi, fisika, dan kimia dapat diterima orang

melalui:

Mendengar ^ Membaca ^ Melihat w Mencobaw w

Diagarm 3.4: Penularan pendidikan.

Sumber:Pendidikan dan Latihan, Departemen Perhubungan.

Dari kegiatan tersebut masing-masing mempunyai krtteria sendiri,

misalkan orang dapat mengerti suatu hal dengan mendengar, kemudian

tertarik untuk membaca berikutnya orang tersebut akan lebih mengerti

Perhotelan.

Pola Pengembangan Ruang Pendidikan Latihan
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apabila melihat kemudian mencoba Implikasi dari kegiatan diatas dengan

laboratorium mi adalah menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan
"membaca, melihat dan mencoba'! suatu pelajaran bagi para pelajar.

Untuk mendukung kegiatan diatas pada laboratorium ini terdapat

ruang pamer yang dapat berguna untuk kegiatan pendidikan yang

sifatnya hanya dapat " dilihat " saja yaitu ditonjolkan dengan penataan
materi koleksi tentang biologi dan fisika.

3.3.2. Pengertian dan kegiatan rekreatif

Secara harfiah rekreasi berasal dari kata "re-create" berarti

menciptakan kembali atau dalam arti luas "suatu tindakan yang dilakukan

sendiri atau bersama untuk menciptakan kembali suasana baru melalui

kesibukan-kesibukan yang menyenangkan.24

Adapun yang menjadi ciri dari rekreasi adalah sebagai berikut :2S

• Rekreasi adalah suatu aktifitas, yang kegiatannya bersifat fisik,

mental maupun emosional rasa yang menyenangkan.

Berdasarkan karakteristik rekreasi di laboratorium ini yaitu "rekreasi

pendidikan " atau melakukan kegiatan dengan emosional rasa

senang, agar para pelajar dalam melakukan praktikum bisa berifat

rileks. untuk itu perwujudan laboratorium Biologi, Fisika, dan Kimia ini

dimunculkan suasana yang bersifat rekreatif, adapun yang menjadi
unsur-unsur pembentuknya adalah dengan pendekatan unsur

rangsangan sensorik manusia yang di wujudkan dengan emosi rasa

yang menyenangkan, seperti deskripsi sebagi berikut:

1. Pendekatan emosi rasa senang di suatu wadah dengan konsep-
konsep presepsi variasi wama.26

2. Pendekatan yang dapat merangsang emosi rasa yang
menyenangkan dan menenangkan.

Pendidikan Dan Latihan, Departemen Perhubungan._
Runaya Dewi. Musium Biologi Sebagai Fasilitas Edukatif Rekreatif. Yogyakarta :Tugas Akhir

25 Runaya Dewi Musium Bblogi Sebagai Fasilitas Edukatif Rekreatif. Yogyakarta •Tugas Akhir
1999. Mathiesen &Wall. .

Arsitektur Manusia Dan Pengamatanya. : Laporan Seminar Tata
Lingkungan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bimbingan DIPL
ING.Suwondo B Sutedjo.
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a. Suasana yang menyenangkan, unsur pembentuk yang dapat
menyenangkan disini dicapai dengan penanganan terhadap
aspek visual yang di bentuk dengan pembenan unsur vegetasi
di lingkungan 27.

b. Suasana yang tenang dan menyejukan, Dengan
menghadirkan elmen air di suatu lingkungan dapat
merefleksikan ketenangan, menyejukan dan juga dapat
membangkitkan inspirasi emosi manusia 28.

3. Kedinamisan pola dan bentuk suatu ruang , yang dimaksud di sini

adalah Pendekatan kedinamisan penataan pola dan bentuk ruang
yang bisa menimbulkan emosi rasa senang, dimana unsumya
dapat dibentuk oleh ( kedinamisan ruang gerak, citra bangunan
dan penunjang tata ruang ( streetfurniture, sclupture).

Jadi maksud dari perencanaan laboratorium Biologi, Fisika, dan
Kimia ini yaitu suatu wadah praktikum bagi para pelajar SMU yang di
dukung oleh suasana yang rekreatif, dengan didukung oleh suasana
rekreatif tersebut diharapkan dapat merangsang minat pelajar dalam
melakukan kegiatan praktikum.

3.4. Kesimpulan

Seperti pengertian tentang edukatif yang berarti penularan
pengetahuan guna membina perkembangan kemampuan dan potensi
yang ada dan yang dapat dilakukan dengan cara "melihat atau mencoba"

(seperti halnya melakukan praktikum, melihat bahan koleksi praktikum).
Serta pengertian rekreatif yang secara umum bisa diartikan segala
sesuatu melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan emosi rasa

senang yang dapat dibentuk oleh unsur pembentuk ruang yang
menyenangkan dan yang dapat dibentuk dengan konsep presepsi wama,
jenis dan pola vegetasi, dengan menghadirkan pola tata air, kedinamisan
ruang gerak, citra bangunan, dan penunjang tata ruang.

27 D.C Joseph, Koppelman Lee E. Standar Perencanaan Tapak. Jakarta: Penerbit
Erlangga.

28 Wigmare Richard, Schubert, The Complete Song Texts, Charles More.
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Sedangkan kaitannya antara pengertian edukatif yang rekreatif

yang nantinya digunakan untuk perancangan laboratorium adalah

melakukan kegiatan yang bersifat edukatif yang didukung oleh suasana

yang rekreatif, agar laboratorium ini bisa memberikan nuansa yang

menyenangkan bagi pelajar dalam melakukan praktikum. Misalkan:

• Pada pelajar biologi

Pada pelajaran ini, ada praktikum yang mempelajari tentang

tumbuhan dan hewan . Dalam hal ini mewujudkan ruangan praktikum

yang bisa digunakan untuk praktek materi tumbuhan atau hewan serta

ruangan ini juga memiliki ekosistem biologi yang nantinya diharapkan

dapat menyenangkan bagi pelajar dalam melakukan praktikum.

• Pada pelajaran fisika dan kimia

Dalam kaitanya dengan perancangan bangunan laboratorium fisika

dan kimia yaitu mewujudkan pola ruang yang didukung oleh unsur

pembentuk suasana ruang yang menyenangkan (vegetasi, elemen air

dan citra bangunan), dengan suasana tersebut diharapkan bisa

menimbulkan emosi rasa senang bagi para pelajar dalam melakukan

praktek ilmu fisika, atau kimia.
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