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NIM  06101241029 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan laboratorium 

komputer di SMA negeri kecamatan Sleman kabupaten Sleman, yang meliputi; 
(1) perencanaan laboratorium komputer; (2) pengorganisasian laboratorium 
komputer; (3) penggunaan laboratorium komputer; dan (4) pemeliharaan 
laboratorium komputer. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 dan 2 Sleman. 
Subyek penelitian yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan sarana 
prasarana, koordinator laboratorium komputer, dan guru TIK. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 
Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data dan “member check”. Data 
dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) perencanaan dilaksanakan oleh; 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, koordinator 
laboratorium komputer, dan guru TIK. Aspek yang direncanakan yaitu: 
pengadaan sarana prasarana, kelengkapan laboratorium, biaya perawatan, dan 
jadwal penggunaan. Perencanaan diwujudkan dalam rencana kegiatan dan 
anggaran sekolah (RKAS) dan jadwal penggunaan laboratorium komputer; (2) 
pengorganisasian laboratorium komputer dilakukan oleh kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah urusan sarana prasarana, koordinator laboratorium, dan guru TIK. 
Komponen yang diorganisasikan yaitu: sarana, dana, sumber daya manusia, 
jadwal, dan peserta didik; (3) penggunaan laboratorium komputer hanya 
digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktik teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) saja; dan (4) pemeliharaan laboratorium komputer dilaksanakan 
oleh laboran atau teknisi dari luar dan perawatan kebersihan ruangan dilakukan 
oleh petugas kebersihan dibantu siswa. Cakupan pemeliharaannya meliputi 
pembelian dan penggantian pheripheral/komponen yang rusak, pengadaan 
seperangkat peralatan tangan (tool set), dan perawatan kebersihan ruang 
laboratorium komputer. 
 
Kata kunci: Pengelolaan, Laboratorium Komputer, SMA Negeri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada abad ke-21 ini bidang teknologi informasi dan komunikasi 

berkembang dengan pesat dan didukung dengan penggunaan komputer.  

Komputer merupakan salah satu media yang tidak boleh dilupakan sebagai alat 

bantu dalam proses belajar mengajar, sebagai alat pengolah data, alat komunikasi 

dan alat administrasi kantor. Perkembangan ini berpengaruh besar terhadap 

berbagai aspek kehidupan terutama dalam aspek pendidikan termasuk proses 

belajar mengajar (PBM). Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik, maka semua aspek belajar siswa hendaknya dapat memberikan kontribusi 

positif bagi siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana unuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Keberhasilan pendidikan membutuhkan kecakapan dalam mengelola 

informasi, untuk itu setiap siswa dituntut dapat menguasai teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). Masalahnya, pembelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) atau komputer di tingkat sekolah menengah atas (SMA) masih 
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kurang menekankan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

proses, tetapi hanya sebatas penyampaian informasi atau teori saja.  Oleh karena 

itu,  keberadaan laboratorium komputer di tingkat sekolah menengah atas (SMA) 

penting adanya dalam menunjang pembelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

Laboratorium komputer, sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas No 

24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai 

tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi. Selain itu, laboratorium komputer juga dimanfaatkan  untuk 

membantu proses pembelajaran di berbagai bidang ilmu, bukan hanya TIK, 

namun juga IPA, IPS, Bahasa dan sebagainya (Sabar Nurohman, 2011: 1). 

Sikap dan keterampilan siswa dalam mendapatkan dan mengolah 

informasi akan semakin baik ketika dalam pembelajarannya didukung dengan 

sarana teknologi informasi. Oleh karena itu, setiap sekolah perlu menyediakan 

perangkat komputer dan membiasakan siswa menggunakan komputer dalam 

kegiatan belajarnya. Secara khusus, sudah banyak sekolah yang menyediakan 

laboratorium komputer sebagai tempat bagi para siswa mempelajari teknologi 

informasi. Masalahnya, pengelolaan laboratorium komputer kadang kurang 

maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya manusia di laboratorium 

komputer itu sendiri yaitu kurang adanya laboran laboratorium komputer yang 

handal sehingga penggunaan laboratorium komputer sebagai media pembelajaran 

kurang maksimal. 
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Laboratorium komputer idealnya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Laboratorium merupakan 

perangkat kelengkapan akademik di samping buku dan media lainya. Berdasarkan 

hasil observasi peneliti di SMAN 1 dan 2 Sleman (Heri, 27 Juni 2012) dan 

wawancara dengan salah satu guru TIK mengungkapkan bahwa kegiatan 

pembelajaran di laboratorium komputer menjadikan siswa-siswi antusias 

mempelajari teknologi informasi dan komunikasi karena merasa masih banyak 

software atau program yang ingin dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa 

laboratorium tidak hanya berupa tempat di mana kegiatan dilakukan, tetapi juga 

personal dengan kualifikasi yang meliputi keahlian, ketrampilan, serta wawasan 

yang luas untuk menjangkau hari depan dan kemampuan mengadakan transaksi 

sosial yang tinggi. 

Pengelolaan dan penggunaan laboratorium yang efektif merupakan 

prasyarat dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan 

yang efektif mengacu pada pengembangan pembelajaran yang bertumpu pada 

pembelajaran empiris siswa dengan pengelolaan laboratorium yang kreatif. Dalam 

hubungan ini keberadaan dan kelangsungan laboratorium komputer tergantung 

pada keadaan pengelolanya. seharusnya di sekolah ada laboran komputer yang 

mampu mengupdate program, mencegah serangan virus, dan membantu guru 

dalam menyiapkan berbagai keperluan pembelajaran yang menggunakan 

laboratorium komputer. Pengelolaan yang seharusnya dilakukan sekolah meliputi 

pengelolaan sarana prasarana dan juga pengelolaan laboran sebagai teknisi yang 

mampu menangani berbagai persoalan yang ada di laboratorium komputer. 
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Pengelolaan merupakan proses dari fungsi – fungsi manajemen yang 

meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium komputer yang baik berdampak 

terhadap keberhasilan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Program – program yang terencana dan kesesuaian dengan materi yang diajarkan 

dalam kurikulum perlu diatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan siswa, guru, 

dan komponen sekolah lainnya dapat terpenuhi. Pengelolaan laboratorium 

komputer yang baik tampak dari adanya perencanaan, pengorganisasian, 

penggunaan laboratorium komputer dan pemeliharaan laboratorium komputer 

secara teratur, dan juga berjalannya fungsi laboratorium komputer secara 

maksimal dan optimal. 

Pengelolaan laboratorium komputer sangat dibutuhkan karena sarana 

pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang baik akan menjadikan 

pembelajaran TIK berjalan efektif.  Efektif atau tidaknya suatu proses belajar – 

mengajar ditentukan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ekstern pada 

diri siswa, guru, lingkungan belajar, dan sebagainya. Untuk menghasilkan proses 

belajar TIK yang efektif perlu diciptakan kondisi yang mendorong siswa untuk 

belajar lebih efektif. Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan 

pengelolaan laboratorium komputer. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman (Heri, 

27 Juni 2012), permasalahan yang muncul di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman, 

Kabupaten Sleman dalam pengelolaan laboratorium komputer adalah: rendahnya 

pengelolaan laboratorium komputer, peneliti melihat dari perencanaan kegiatan 
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praktikum di laboratorium komputer belum direncanakan dengan baik yang 

mengakibatkan alokasi waktu yang masih kurang dan juga beban mengajar guru 

komputer/TIK yang cukup berat. 

Sebagian besar sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 dan 2  Sleman 

untuk kegiatan praktik komputer belum memadai dilihat dari kecanggihan 

software atau programnya, dilihat dari masih ada perangkat komputer di 

laboratorium yang masih menggunakan spesifikasi komputer lama dan akibatnya 

banyak software atau program baru tidak bisa di instal ke dalam komputer 

tersebut. Jumlah komputer yang belum memadai dengan jumlah siswa juga 

menjadi masalah yang dihadapi oleh sekolah, karena dari jumlah komputer yang 

disediakan sekolah ada beberapa yang rusak dan belum diperbaiki oleh pihak 

pengelola laboratorium, sehingga siswa harus bergantian menggunakan komputer.  

Sekolah belum melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana 

laboratorium secara teratur. Sebenarnya pihak sekolah dan pengelola laboratorium 

komputer sudah membuat jadwal pemeliharaan dan perawatan laboratorium, 

tetapi jadwal yang ada kurang berjalan dengan baik. Kesadaran dari para 

pengelola dan juga para siswa sebagai pengguna masih kurang dalam merawat 

dan menggunakan laboratorium komputer.  Keadaan ini menjadikan pelaksanaan 

pembelajaran TIK yang dilakukan di laboratorium komputer belum maksimal. 

Kurang optimalnya pembelajaran TIK ditandai dengan adanya komputer yang 

rusak sehingga kadang – kadang ada siswa yang menggunakan komputer untuk 

bertiga.  Pada saat jam pelajaran praktik dimulai masih ada komputer yang belum 

siap pakai, misalnya kabel “power” belum terpasang, ada monitor tidak segera 
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menyala dan sebagainya sehingga siswa – siswa harus menyisihkan waktu untuk 

mempersiapkannya. 

Pengalokasian dana dari sekolah untuk kegiatan dan pengadaan sarana 

prasarana laboratorium komputer juga belum memadai, anggaran dana dari 

sekolah untuk laboratorium komputer kurang mencukupi karena harus dibagi rata 

dengan anggaran fasilitas lain yang ada di sekolah. Padahal laboratorium 

komputer juga memerlukan dana untuk memperbaharui perangkat komputer yang 

sudah rusak. 

Sumber daya manusia (SDM) laboran yang bertugas mengelola 

laboratorium komputer sekolah belum memenuhi standar kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh sekolah, tenaga laboran yang mengelola ada yang bukan berasal 

dari latar belakang pendidikan bidang komputer sehingga kurang berkompeten 

dalam mengelola dan mengatur laboratorium komputer, selain itu kemampuan 

pengelola laboratorium komputer di sekolah juga kurang karena belum pernah 

mengikuti pelatihan khusus tenaga laboran, pihak sekolah tidak terlalu tanggap 

mengurusi pentingnya pelatihan bagi para pengelola laboratorium karena terlalu 

sibuk mengurusi urusan sekolah yg lain. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengelolaan Laboratorium Komputer SMA Negeri di  Kecamatan 

Sleman Kabupaten Sleman”. Alasan penulis meneliti tentang pengelolaan tersebut 

karena peneliti berharap pengelolaan laboratorium komputer dapat berjalan lebih 

baik, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi. Penelitian ini melihat/memotret kegiatan pengelolaan 
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laboratorium komputer terutama pada aspek manajemen yang merupakan bagian 

integral dari sistem manajemen pendidikan di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah berikut : 

1. Pengelolaan laboratorium komputer belum maksimal. 

2. Minimnya sarana laboratorium komputer yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

praktik di laboratorium komputer. 

3. Pengalokasian dana untuk kegiatan dan pengadaan sarana prasarana 

laboratorium komputer masih belum memadai. 

4. Pelaksanaan pembelajaran TIK yang dilakukan di laboratorium komputer 

belum maksimal. 

5. Sumber daya manusia (SDM) laboran yang bertugas mengelola laboratorium 

komputer sekolah belum memenuhi standar kualifikasi. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi permasalahan pada 

perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan di dalam 

pengelolaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman, kecamatan 

Sleman, kabupaten Sleman.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan laboratorium 

komputer di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri  2 Sleman yang meliputi: 

1. Bagaimana perencanaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri  2 Sleman? 

2. Bagaimana pengorganisasian laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri  2 Sleman? 

3. Bagaimana penggunaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri  2 Sleman? 

4. Bagaimana pemeliharaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri  2 Sleman? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Perencanaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri  2 

Sleman. 

2. Pengorganisasian laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri  2 

Sleman. 

3. Penggunaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri  2 

Sleman. 
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4. Pemeliharaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri  2 

Sleman. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Bagi guru TIK. Hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran dan masukan 

tentang pengelolaan laboratorium komputer yang baik mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaannya.  

2. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan kajian serta 

pertimbangan oleh kepala sekolah dalam mengambil langkah dan kebijakan 

yang telah ditentukan terutama pembaharuan pengelolaan laboratorium 

komputer. 

3. Bagi jurusan Administrasi Pendidikan (AP). Hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tentang mata kuliah manajemen fasilitas dan 

memberikan referensi pada penelitian yang sejenisnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Manajemen Pendidikan 

Menurut Sergiovanni dalam Ibrahim Bafadal (2003: 1) manajemen adalah 

pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 

Manajemen merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen atau 

administrasi pendidikan memberikan petunjuk bukan saja pada tujuan manajemen 

atau administrasi pendidikan tetapi juga pada kegiatannya. Mulyani A. Nurhadi 

(1983: 5) merumuskan definisi manajemen atau administrasi pendidikan sebagai 

berikut: “Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 

yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang 

tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien”. 

Menurut Aswarni Sudjud (1987: 4) mengemukakan pengertian manajemen 

atau administrasi pendidikan sebagai berikut: 

“Administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan adalah proses 

merencanakan, mengatur, dan menilai pendayagunaan komponen manusia, 

informasi, teknologi, sarana dan prasarana, keuangan, struktur organisasi, 

serta lingkungan sistem pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan 

secara efektif dan efisien, berlandaskan pada nilai-nilai dan asas-asas 

pendidikan” 

 

Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan 

manajemen atau administrasi pendidikan adalah proses merencanakan, mengatur, 
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dan menilai pendayagunaan segala sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien. 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009: 87) menyimpulkan 

pengertian manajemen dari beberapa pemikiran para ahli tentang definisi 

manajemen yaitu “Manajemen merupakan kemampuan dan ketrampilan khusus 

yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara 

perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.” 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam 

manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan unsur penting, 

yaitu: (a) usaha kerja sama; (b) oleh dua orang atau lebih; dan (c) untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha 

pendidikan yang terjadi dalam sebuah organisasi, maka manajemen pendidikan 

adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan 

usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi 

pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar efektif dan efisien. 

Dalam ruang lingkup manajemen pendidikan menurut fungsi atau urutan 

kegiatan adalah (1) merencanakan, (2) mengorganisasikan, (3) mengarahkan, (4) 

mengkoordinasikan, (5) mengkomunikasikan, dan (6) mengawasi atau 

mengevaluasi. Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009: 92), 

menyebutkan fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan 

secara umum adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, 
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coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating), reporting, controlling. 

Namun demikian dalam operasionalisasinya dapat dibagi dua yaitu fungsi 

manajemen pada tingkat/level makro/messo seperti Departemen dan Dinas dengan 

melakukan fungsi manajemen secara umum dan pada level institusi pendidikan 

mikro yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, 

motivating, innovating, dan controlling. Ditinjau dari obyek garapan manajemen 

pendidikan, ada 8 bidang garapan yaitu: 

a. Manajemen siswa 

b. Manajemen personil sekolah 

c. Manajemen kurikulum 

d. Manajemen sarana dan prasarana 

e. Manajemen tatalaksana pendidikan 

f. Manajemen pembiayaan 

g. Manajemen organisasi pendidikan 

h. Manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidkan. 

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laboratorium di sekolah termasuk 

dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan dengan urutan kegiatan dari 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, 

mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi.  

Pengelolaan sering diartikan sama dengan manajemen. Pengelolaan 

berasal dari kata kelola yang dalam bahasa Inggris dikatakan manage yaitu 

mengelola atau mengatur. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam 
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Warsono (2005: 11), menyebutkan bahwa dalam bahasa Inggris pengelolaan bisa 

disamakan dengan management yang berarti pula pengaturan dan pengawasan. 

Apabila pengelolaan memiliki arti yang sepadan dengan manajemen maka 

menurut Griffin dalam Warsono (2005: 11) menyebutkan pengertian management 

sebagai berikut: “Management is a set of activities, including planning and 

decision making, organizing, leading and controlling, directed at an 

organization’s human, financial, physical and information resources with the aim 

of achieving organizational goals in an efficient and effective manner.” 

 Artinya manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi 

perencanaan dan pembuat keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan, yang diarahkan pada organisasi manusia, keuangan, fisik dan 

sumber-sumber informasi organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  

Kemudian Terry dalam Hermawan Nuryanto (2008: 13) menyebutkan 

sebagai berikut: “Management is a distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish 

state objective by the use of human beings and other resources”.  

Artinya manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya. 

Robbin (2001: 5) mengemukakan bahwa fungsi manajemen ada empat 

yaitu: planning, organizing, leading, dan controlling. Perencanaan mencakup 
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penentuan tujuan, menentukan strategi, dan rencana untuk mengkoordinasikan 

kegiatan. Pengorganisasian mencakup menentukan apa yang akan dilakukan, 

siapa saja yang terlibat, bagaimana pekerjaan akan dikelompokkan, siapa yang 

harus bertanggung jawab, dan dimana pekerjaan bisa dilakukan. Pengarahan 

mencakup bagaimana memotivasi pekerja, mengarahkannya, memilih cara 

komunikasi yang baik, dan memecahkan masalah yang timbul. Pengendalian 

mencakup pengawasan pelaksanaan rencana dan mengevaluasi beberapa 

penyimpangan yang terjadi. 

Dalam manajemen terdapat kegiatan mengimplementasikan fungsi-fungsi 

manajemen, yaitu: planning, organizing, staffing, directing and controlling. 

Menurut Fayol (1987: 6) pada intinya manajemen memiliki 5 tahap proses yaitu: 

Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling. Bedasarkan 

pendapat tersebut, maka kunci pengertian manajemen ada 4 kegiatan, yakni: (1) 

perumusan tujuan; (2) ada upaya mencapai tujuan; (3) dalam upaya tersebut 

melalui 4 fungsi utama manajemen, (yakni: planning, organizing, actuating, dan 

controlling) dan untuk mencapai tujuan digunakan berbagai sumber daya, yakni 

manusia, dana, dan material secara efisien dan efektif. 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah suatu ilmu 

dan seni yang di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengontrolan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
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B. Manajemen Fasilitas Pendidikan 

1. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan penunjang bagi proses pembelajaran. 

Menurut B. Suryosubroto (2004: 114) sarana pendidikan adalah semua fasilitas 

yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan lancar, teratur, 

efektif dan efisien. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, 

bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 

di sekolah. (Ibrahim Bafadal, 2003: 2) 

Menurut rumusan Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009: 55), 

maka yang dimaksud dengan “Sarana pendidikan adalah semua benda dan alat 

yang bergerak maupun tidak bergerak yang dipergunakan untuk menunjang 

kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan”. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 24 tahun 2007 

menyebutkan bahwa sebuah SMA/MA sekurang – kurangnya memiliki 

prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium 

biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang 

laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang 

guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang 

organisasi kesiswaan, kamar mandi/jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan 

tempat bermain/berolahraga. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud 

sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan secara langsung 



16 
 

dalam proses pendidikan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar 

tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.  

2. Jenis Sarana Pendidikan 

Menurut Nawawi dalam buku Ibrahim Bafadal (2003: 2-3) 

mengklasifikasikan sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut : a) habis 

tidaknya dipakai; b) bergerak tidaknya pada saat digunakan; dan c) hubungan 

dengan proses mengajar. Lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah ini: 

a. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai 

Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana 

pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana 

pendidikan tahan lama. 

1) Sarana pendidikan yang habis pakai 

Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat 

yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, 

contohnya kapur tulis, bahan kimia yang digunakan dalam 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

2) Sarana pedidikan yang tahan lama 

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan   atau 

alat yang digunakan secara terus menerus dalam waktu yang relatif 

lama, contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan 

beberapa peralatan  olahraga. 

b. Ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya: 

1) Sarana pendidikan yang bergerak. 
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Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang biasa 

digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya, 

contoh: Lemari arsip. 

2) Sarana pendidikan yang tidak bergerak. 

Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana 

pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, 

misalnya pipa minum (PDAM). 

c. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar 

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua 

jenis sarana pendidikan. Yaitu:   

1) Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses 

belajar mengajar, contohnya: kapur tulis, atlas, dan sarana pendidikan 

lainnya yang digunakan guru dalam mengajar.  

2) Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

proses belajar mengajar, seperti arsip di kantor sekolah merupakan 

sarana pendidikan yang tidak secara langsung digunakan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan 

menjadi dua macam. Pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung 

digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang 

perpustakaan, ruang praktik ketrampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, 

prasarana sekolah yang keberadaanya tidak digunakan untuk proses belajar 

mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar 
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mengajar, contohnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju 

sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Menurut Ibrahim Bafadal  (2003: 10), 

prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai semua perangkat kelengkapan 

dasar yang secara tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan proses 

pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

prasarana pendidikan adalah perangkat yang menunjang keberlangsungan 

proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 

3. Pengelolaan Sarana Pendidikan 

Menurut Wahyuningrum (2000: 3), manajemen fasilitas adalah suatu 

proses kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan 

dikendalikan terhadap benda-benda pendidikan secara tepat guna dan berdaya 

guna sehingga selalu siap pakai dalam proses pembelajaran. Secara kronologis 

maka kegiatan dalam manajemen fasilitas meliputi kegiatan-kegiatan: 

pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pengaturan, penyaluran, inventarisasi, 

pemeliharaan, rehabilitasi dan penghapusan. 

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2) manajemen perlengkapan sekolah 

dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua 

perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen/pengelolaan sarana pendidikan adalah proses pengelolaan segala 

fasilitas pendidikan secara tepat sehingga dapat mencapai tujuan efektif dan 
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efisien. Kegiatan pengelolaan sarana pendidikan mencakup: perencanaan, 

pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan.  

Menurut Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2009: 55-56) 

mengemukakan tentang prinsip dasar manajemen sarana prasarana antara lain: 

(1) harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya dalam 

filsafat dan tujuan pendidikan; (2) perencanaan hendaknya merupakan 

pancaran keinginan bersama; (3) hendaknya disesuaikan bagi kepentingan 

peserta didik demi terbentuknya karakter/watak mereka; (4) perabot dan 

perlengkapan serta peralatan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan 

pendidikan, serta berguna dan bermanfaat bagi peserta didik dan tenaga 

kependidikan; (5) administrator lembaga pendidikan harus dapat membantu 

program pembelajaran secara efektif, melatih tenaga kependidikan agar dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai fungsi dan tugasnya; (6) seorang 

penanggungjawab lembaga pendidikan harus mempunyai kecakapan untuk 

mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif  serta menggunakan dengan tepat 

perabot dan perlengkapan yang ada; (7) penanggungjawab lembaga pendidikan 

harus mampu menggunakan dan merawat perlengkapan dan perabot sihingga ia 

dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, keindahan, serta kemajuan 

lembaga; (8) penanggungjawab lembaga pendidikan bukan hanya mengetahui 

kekayaan yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh 

keperluan alat – alat pendidikan yang dibutuhkan peserta didik, sanggup 

menata dan memeliharanya. 
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Pengadaan adalah menghadirkan sarana pendidikan dalam menunjang 

pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan seyogyanya 

sesuai kiteria pemilihan. Tim Dosen Administrasi Pendidikan  UPI (2009: 56) 

memberikan lima syarat dalam pemilihan sarana, yaitu: (1) bahan kuat agar 

tahan lama, dengan memperhatikan keadaan setempat; (2) pembuatan mudah 

dan dapat dikerjakan secara masal; (3) biaya yang relatif murah; (4) enak dan 

nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan 

pemakainya, misalnya karena paku, karena garis pinggiran yang tajam, dan 

sebagainya; (5) relatif ringan untuk mudah dipindah – pindahkan.   

Idealnya semua sarana pendidikan di sekolah selalu dalam kondisi siap 

pakai jika setiap saat akan digunakan. Pemeliharaan sarana pendidikan adalah 

kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana 

tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Dengan pemeliharaan secara teratur, sarana pendidikan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya secara optimal.  

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 49) ada beberapa macam pemeliharaan 

perlengkapan di sekolah, ditinjau dari sifatnya dan waktu perbaikannya. 

Ditinjau dari sifatnya ada empat macam pemeliharaan perlengkapan 

pendidikan, yaitu: (1) pengecekan yang bertujuan untuk mengetahui baik 

buruknya perlengkapan, (2) pencegahan yaitu agar selalu dalam 

kondisi/keadaan baik, (3) perbaikan ringan, dan (4) perbaikan berat. Ditinjau 

dari waktu perbaikannya ada dua macam pemeliharaan perlengkapan, yaitu: (1) 

pemeliharaan sehari-hari dan (2) pemeliharaan berkala. 
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C. Laboratorium Komputer  

Pengertian laboratorium menurut Nuryani (2003: 163), laboratorium 

merupakan suatu tempat dimana percobaan dan penyelidikan dilakukan. 

Pengertian sempit laboratorium sering diartikan sebagai ruang atau tempat yang 

berupa gedung yang dibatasi oleh dinding atau atap yang didalamnya terdapat 

sejumlah alat – alat dan bahan praktikum.  

Menurut Kertiasa (1979: 7) mengemukakan bahwa laboratorium ialah 

tempat bekerja untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dalam bidang 

ilmu tertentu seperti fisika, biologi, dan sebagainya. Sedangkan Riskiono Slamet 

(2004: 1) menyebutkan bahwa fungsi utama laboratorium adalah sebagai tempat 

dan alat yang berperan untuk melakukan eksperimen, mengembangkan dan 

membuktikan konsep – konsep baru yang karakteristiknya tergantung pada 

lingkup kegiatannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1980 pasal 29, 

menyebutkan fungsi laboratorium adalah sebagai berikut:  

1. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni 

tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 

2. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian 

dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu 

sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 

 

 

Jadi, laboratorium komputer adalah tempat berlangsungnya kegiatan 

praktikum komputer sebagai pendekatan pembelajaran teknologi informasi dan 

komunikasi. Laboratorium merupakan perangkat kelengkapan akademik 

disamping buku dan media lainya. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium tidak 

hanya berupa tempat dimana kegiatan dilakukan, tetapi juga personal dengan 
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kualifikasi yang meliputi keahlian, ketrampilan, serta wawasan yang luas untuk 

menjangkau hari depan dan kemampuan mengadakan transaksi sosial yang tinggi. 

Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana Sekolah menyebutkan bahwa laboratorium komputer adalah ruang 

laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan 

dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.  Ruang laboratorium komputer 

dapat menampung minimum satu rombongan belajar yang bekerja dalam 

kelompok @ 2 orang. Rasio minimum luas ruang laboratorium komputer 2 

m
2
/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 

orang, luas minimum ruang laboratorium komputer 30 m
2
.  Lebar minimum ruang 

laboratorium komputer 5 m. Ruang laboratorium komputer dilengkapi sarana 

yang tercantum sebagai berikut : 
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Tabel 1. Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Laboratorium Komputer 

No. Jenis Rasio Deskripsi 

1 Perabot   

1.1 Kursi peserta 

Didik 

1 buah/peserta didik - Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh 

peserta didik. 

- Ukuran memadai untuk duduk dengan 

nyaman. 

- Desain dudukan dan sandaran membuat 

peserta didik nyaman belajar. 

1.2 

 

 

Meja 1 buah/2 peserta didik - Kuat dan stabil. 

- Ukuran memadai untuk menampung 1 unit 

komputer dan peserta didik bekerja berdua. 

- Jika CPU diletakkan di bawah meja, maka 

harus mempunyai dudukan minimum 

setinggi 15 cm. 

- Kaki peserta didik dapat masuk ke bawah 

meja dengan nyaman. 

1.3 Kursi guru 1 buah/guru - Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran 

kursi memadai untuk duduk dengan nyaman. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru - Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ukuran 

memadai untuk bekerja dengan nyaman. 

2 

 

Peralatan 

Pendidikan 

  

2.1 Komputer 1 unit/2 peserta didik, 

ditambah 1 unit untuk 

guru 

- Mendukung penggunaan multimedia. Ukuran 

monitor minimum 15”. 

2.2 Printer 1 unit/lab  

2.3 Scanner 1 unit/lab  

2.4 Titik akses internet 1 titik/lab - Berupa saluran telepon atau nirkabel. 

2.5 

 

LAN Sesuai banyak 

Komputer 

- Dapat berfungsi dengan baik. 

 

2.6 

 

Stabilizer Sesuai banyak 

Komputer 

- Setiap komputer terhubung dengan stabilizer. 

2.7 

 

Modul praktek 1 set/komputer - Terdiri dari sistem operasi, pengolah kata, 

pengolah angka, dan pengolah gambar 

 

 

3 Media 

Pendidikan 

  

3.1 Papan tulis 1 buah/lab - Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. 

Ditempatkan pada posisi yang 

memungkinkan seluruh peserta didik 

melihatnya dengan jelas. 

4 Perlengkapan Lain   

4.1 Soket listrik Sesuai banyak 

komputer 
 

4.2 Tempat sampah 1 buah/lab  

4.3 Jam dinding 1 buah/lab  

 

Dalam kegiatan pembelajaran komputer di sekolah, laboratorium 

digunakan sebagai tempat untuk penelitian ilmiah, percobaan, demonstrasi dan 

perancangan alat. Inti dari kegiatan itu adalah verifikasi dan rekonstruksi konsep – 

konsep teknologi informasi dan komunikasi yang telah ada, walaupun tidak 
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menutup kemungkinan ditemukannya konsep baru. Pemanfaatan laboratorium 

komputer dalam proses belajar mengajar merupakan fokus utama pada pendidikan 

informasi dan komunikasi. Titik beratnya adalah membekali siswa dengan teori 

dan prinsip belajar dengan komputer yang kreatif, yang lebih menekankan pada 

proses teknologi informasi dan komunikasi dengan pengertian bahwa proses dan 

produk sama pentingnya. Dalam proses belajar mengajar komputer, dimensi 

proses dan dimensi produk (bangunan ilmunya) tidak dapat dipisahkan dan 

diabaikan begitu saja. 

 

D. Pengelolaan Laboratorium Komputer  

1. Desain Laboratorium  

Dalam menentukan ukuran laboratorium ukuran laboratorium menurut 

Sabar Nurohman (2011: 5), bahwa harus memperhatikan hal – hal sebagai 

berikut: (1) jenis aktivitas yang akan dikerjakan, (2) jumlah siswa yang akan 

melakukan praktek, (3) jenis peralatan dan perabot yang akan digunakan, (4) 

terpenuhi syarat minimal dan tidak melampui batas maksimum luas ruangan 

agar pelaksanaan praktek dapat berjalan lancar serta efisien, (5) 

mempertimbangkan aspek keselamatan kerja, (6) mempertimbangkan aspek 

kesehatan kerja. 

a. Desain Laboratorium  

Desain laboratorium komputer dapat dirancang dengan beberapa 

alternatif desain. Secara umum ada dua tipe desain tata ruang 

laboratorium komputer, yaitu antara lain:  
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1) Desain Klasik 

Desain ini dirancang seperti kebanyakan tata ruang kelas. Guru 

berada di depan, dilengkapi dengan satu unit komputer, layar 

proyektor, dan papan tulis. Meja komputer siswa di susun dalam 

beberapa baris dan beberapa banjar menghadap ke arah depan. Secara 

detail desain ini ditunjukan pada  Gambar 1. Kelebihan desain ini 

adalah : 1) Siswa lebih mudah mengikuti setiap tahap pembelajaran 

karena arah pandangan ke depan, dan 2) Guru dapat menjadi sentral 

perhatian siswa. Adapun kelemahan desain ini adalah : 1) Ruangan 

menjadi terkesan sempit, 2) Guru kesulitan untuk melakukan 

pemantauan aktivitas siswa, terutama terhadap siswa yang duduk di 

belakang. 

2) Desain Alternatif 

Desain ini dirancang sedemikian rupa memungkinkan guru 

untuk “moving” atau bergerak memantau seluruh aktivitas siswa. 

Detail desain ini ditunjukan oleh Gambar 2. Kelebihan desain ini 

adalah : 1) Guru dapat bergerak leluasa di seluruh ruang laboratorium 

komputer, dan 2) Ruang laboratorium terkesan lebih luas. Adapun 

kelemahannya adalah : 1) Siswa lebih cepat lelah leher/kepalanya, 

karena harus membagi arah pandangan ke depan kelas dan ke depan 

komputer, 2) Siswa kurang memberi perhatian kepada instruksi guru 

karena posisi guru tidak langsung di hadapannya. 
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(https://www.shobru.files.wordpress.com/2011/10/manajemen-

laboratorium-komputer.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Klasik          Desain Alternatif 

Gambar 1. Contoh Desain Klasik dan Alternatif Laboratorium Komputer 

b. Pengaturan Perabot  

1) Perabot permanen meliputi: whiteboard, meja komputer untuk 

demonstrasi guru, almari, dan jam dinding. 

2) Perabot praktik meliputi: meja komputer untuk praktik siswa, kursi 

siswa, dan kursi guru. 

Pengaturan perabot dibuat supaya tidak mengganggu lalu lintas 

guru maupun siswa selama proses pembelajaran yang dapat mendukung 

efisiensi dan efektivitas kerja. Ukuran meja laboratorium untuk setiap 

komputer dipakai pedoman panjang 120 cm, lebar 60 cm, tinggi 75 cm. 

Sedang ukuran kursi, panjang 40 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 41 cm 

ssdsfs 

https://www.shobru.files.wordpress.com/2011/10/manajemen-laboratorium-komputer.pdf
https://www.shobru.files.wordpress.com/2011/10/manajemen-laboratorium-komputer.pdf
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dengan menggunakan sandaran dan dapat diubah – ubah posisinya. 

Pengaturan perabot yang tepat dapat membuat suasana bekerja lebih 

teratur, sehingga lalu lintas lebih baik dan tidak bertabrakan. Selain itu 

efisiensi dan efektifitas pekerjaan dapat lebih optimal. 

c. Keadaan  Ruang  

Menurut Permendiknas No. 24 tahun 2007, standar ruang 

laboratrorium komputer semestinya dapat menampung minimum satu 

rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok @ 2 orang. Rasio 

minimum luas ruang laboratorium komputer adalah 2 m
2
/peserta didik. 

Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas 

minimum ruang laboratorium komputer 30 m
2
. Lebar minimum ruang 

laboratorium komputer adalah 5m. 

Lantai laboratorium tidak boleh licin, harus mudah dibersihkan. 

Lantai sirkulasi siswa tempat siswa berjalan di dalam laboratorium tidak 

boleh berisi tonjolan – tonjolan yang dapat menyebabkan siswa atau guru 

tersandung. Alat – alat atau benda – benda yang dipasang di dinding 

tidak boleh  menonjol sampai ke bagian ruang tempat siswa berjalan. 

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dengan dua pintu yang ukurannya 

cukup besar dan membuka ke luar, diposisikan dekat ujung – ujung 

ruangan. Lebih baik lagi jika kedua pintu tersebut menyilang ruang untuk 

memudahkan siswa yang jumlahnya banyak di dalam laboratorium 

keluar dari dalam ruang jika terjadi bencana. Keperluan akan pintu 

membuka keluar memudahkan orang di dalam ruang laboratorium 
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mendobrak pintu keluar dalam keadaan darurat. Setiap ruang 

laboratorium memerlukan ventilasi (sistem pertukaran udara) yang baik, 

lebih – lebih laboratorium kegiatan yang didalamnya menghasilkan suhu 

panas dari monitor dan CPU. Maka perlu ventilasi paksa menggunakan 

kipas angin listrik atau ruangan ber-AC. 

Saluran listrik ke laboratorium harus memiliki saklar yang mudah 

dicapai oleh guru dan siswa sehingga aliran listrik dapat segera 

dihentikan jika terjadi bahaya. Setiap ruang laboratorium harus 

dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan kotak P3K yang 

diletakan di tempat yang mudah dijangkau oleh guru dan siswa. 

2. Peralatan Laboratorium Komputer  

Sebuah sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu 

peralatan komputer yang disebut perangkat keras (“hardware”), sistem 

komputer disebut perangkat lunak (“software”) dan manusianya sendiri disebut 

“brainware”. Komputer akan berjalan dengan baik apabila ada ketiga unsur 

ini. 

Yang dimaksud perangkat keras adalah wujud fisik dari piranti 

komputer itu sendiri beserta seluruh piranti perlengkapannya. Piranti komputer 

ini antara lain terdiri dari: piranti input dan output, unit pengolah utama (CPU), 

piranti perekam/penyimpanan data, piranti untuk komunikasi, dan piranti yang 

lain.  

Perangkat lunak atau “software” merupakan fasilitas yang digunakan 

untuk mengendalikan aktifitas seluruh piranti komputer. Perangkat lunak ini 
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biasanya berupa suatu program. Fasilitas perangkat lunak ini antara lain adalah: 

Aplication Software yang terdiri dari seluruh prosedur pengelolaan informasi 

termasuk rancangan sistem informasi. Petunjuk pelaksanaan dan aturan – 

aturan yang lain bertujuan menunjang kemudahan para pemakai. Operating 

System merupakan fasilitas yang memungkinkan komputer mengelola dirinya 

sendiri dengan seefisien mungkin yaitu bertujuan mengoptimalkan sumber 

daya mesin komputer yang ada. Termasuk perangkat lunak (“software”) 

peralatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain: semua program 

aplikasi, operating system, dan utility system (program bantu). 

Program aplikasi : pengolah kata; Word Star, MS-Word, Amipro, Word 

Pro. Pengolah angka : Lotus 123, MS-Excel, Quattro Pro, Smartsuit. Database : 

Database III Plus, MS-Access, Paradox, Visual Database. Grafis : Corel Draw, 

Adobe Pagemaker. Akuntansi : DEA, MYOB, General Ledger (GL), Sybiz. 

Teknik : AutoCAD, Visio, Visio Architecture. Permainan : Mario, VCOP, 

Soltaire. Penerjemah bahasa : TransTool, Linguist. Pembuat program : Basic, 

Delphi, Turbo Pascal, Visual Basic, Cobol, Fortran. Operating System : PS-

DOS, MS-DOS, IBM-DOS, Windows Utility : Norton, Disk Optimizer, PC 

Tools, Copy Tools, Defrag, CleanUp dan sebagainya. 

“Brainware” atau sang pengemudi yaitu manusia itu sendiri. Tanpa 

campur tangan manusia baik dari sebagian kecil operasinya maupun sebagian 

besar dari operasinya, komputer hanyalah sebuah alat mati yang tidak berdaya 

jika tidak ada manusia yang menjalankannya. Untuk bisa berkomunikasi 

dengan komputer, manusia mempunyai kemampuan dalam segi bahasanya. 
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Dengan suatu alat yang disebut interpreter yang berfungsi untuk 

menterjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa komputer sehingga komputer 

bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. 

Perangkat yang dibutuhkan dalam akses internet sebagai berikut:  

a. Komputer  

Spesifikasi minimal untuk akses internet: 

1) Prosessor Pentium IV LGA 2,6 GHz atau AMD Sempron 1,7 GHz 

2) RAM 512 MB 

3) Harddisk 40 GB 

4) VGA Card Onboard 

5) Monitor SVGA 

Cepat lambatnya kinerja akses internet selain didukung ISP 

(Internet Service Provider) juga dipengaruhi oleh spesifikasi komputer. 

Semakin tinggi spesifikasi komputer semakin cepat kinerja akses 

internet, dan begitu pula sebaliknya. (http://www.apiji.com.)  

b. Modem (Modulator Demodulator) 

Modem merupakan alat untuk mengubah signal digital komputer 

menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Modem digunakan untuk 

menghubungkan komputer dengan internet dihubungkan dengan saluran 

telepon. Kecepatan sebuah modem dihitung dalam Kbps (Kilo bits per 

second). 

 

 

http://www.apiji.com/
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c. Jaringan ISP (Internet Service Provider) 

ISP adalah merupakn jasa dari perusahaan berupa Communication 

Carrier yang memberi layanan agar dapat melakukan akses internet. 

Selain ISP dapat juga menggunakan akses instan yang disediakan oleh 

Telkom sehingga biayanya dapat dipadukan langsung lewat biaya telpon. 

Jadi peralatan mempunyai arti berbagai benda yang dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu. Dalam menentukan jumlah dan jenis peralatan 

yang termasuk perangkat keras lunak laboratorium komputer perlu 

memperhatikan tujuan yang dirumuskan di dalam kurikulum. Peralatan 

yang disediakan harus dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, 

maka pengadaan disesuaikan dengan pekerjaan dan jumlah siswa. 

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan peralatan 

yaitu: 1) Silabus, 2) Kegiatan dalam laboratorium, 3) Kelompok, 4) 

Keperluan cadangan, 5) Keperluan untuk guru. 

Peralatan untuk suatu pekerjaan ditata sesuai dengan pusat 

aktivitas (work centre) diletakan pada pusat aktivitas persiapan dijadikan 

satu meja. Tujuan penempatan peralatan untuk memperoleh tingkat 

efisiensi kerja yang optimal. 

3. Perawatan (Maintenence) 

Proses perawatan sebuah laboratorium komputer memiliki nilai 

tertinggi pada proses aktifitas manajemen laboratorium komputer. Karena 

keberhasilan proses layanan laboratorium itu sendiri ditentukan kinerja 

komputer. Dan kinerja komputer yang dilakukan secara periodik. 
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Untuk perawatan perangkat keras dan lunak ada beberapa hal yang 

harus tersedia di laboratorium komputer : 

a. Buku petunjuk pemakaian (user manual). Buku petunjuk tidak perlu 

dibeli tersendiri, tetapi disertakan pada saat membeli komputer dan 

peralatan pendukungnya. User manual main board (motherboard) untuk 

melakukan perubahan konfigurasi maupun penambahan peralatan. User 

manual untuk Card I/O, digunakan apabila akan melakukan perubahan 

konfigurasi. User manual untuk printer, mouse, monitor, dan harddisk 

(data spesifikasi). 

b. Software Driver (device driver). Software driver biasanya berupa 

CDROM/DVDROM yang berisi perangkat lunak (program) yang 

disebabkan setiap pembelian peralatan (printer, mouse, VGA card, 

monitor, sound blaster, video, dsb). Perangkat lunak ini diperlukan 

apabila terdapat kerusakan pada driver yang disebabkan oleh beberapa 

hal. Sehingga perlu melakukan instalasi ulang. 

c. Program Utility. Program utility dapat berdiri sendiri atau termasuk 

dalam paket sistem operasi komputer yang digunakan (DOS atau 

Windows). Contohnya yaitu: PC Tools, NDD, Anti Virus. Program ini 

digunakan untuk mencegah atau menghilangkan virus, merawat media 

penyimpanan data, melakukan recovery data yang rusak di dalam disket 

atau harddisk. 

d. DOS (master) untuk melakukan booting apabila akan membersihkan 

virus yang ada pada harddisk. 
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e. Pembersih Diskdrive (head cleaner) dan tool set. 

f.   CD/DVDRom drive. Digunakan untuk melakukan instalasi ulang 

program – program yang mengalami kerusakan, maupun menambah 

program yang belum ada. 

g. Kumpulan Master Program yang digunakan dalam komputer. Master 

program dapat berupa disket maupun CD/DVDRom. 

h. Seperangkat peralatan tangan lengkap (toolkit/toolset), baik itu electronic 

toolkit (untuk perawatan dan perbaikan barang elektronik) dan network 

toolkit (untuk perawatan dan perbaikan jaringan komputer) seperti: 

obeng, tang, gunting, lem, AVO meter, crimping tool, LAN tester, dan 

lain – lainnya. 

Perawatan secara menyeluruh laboratorium komputer sangat 

terpengaruh pada aspek: kebersihan laboratorium komputer (lingkungan dan 

penerangan), keterawatan komputer (monitor, CPU, printer), dan keterawatan 

sistem arus listrik. Yang akan dijabarkan di bawah ini: 

1) Ruangan Laboratorium  

Ruangan yang representatif bagi penempatan komputer memiliki 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Penerangan/pencahayaan (lampu) yang memadai. 

b) Ruangan haruslah tertutup (dalam artian debu tidak bisa masuk) 

c) Aliran udara atau sirkulasi yang baik (dalam artian suasana sejuk) 
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d) Kalau dapat usahakan masuk ruangan harus melepas alas kaki, karena 

bila memakai sepatu atau sandal maka debu/kotoran akan terbawa 

masuk. 

2) Personal Komputer (monitor, CPU, keyboard) 

Perawatan monitor sebenarnya tidak begitu sulit asalkan teknik 

menghidupkan atau mematikan monitor harus benar. Dan yang paling 

penting adalah urutan menghidupkan perangkat komputer tersebut. 

Urutan yang benar adalah hidupkan dahulu CPU kemudian baru monitor. 

Hal ini disebabkan angkatan arus pertama yang besar untuk 

menghidupkan 1 unit komputer. 

Perawatan terhadap CPU dan keyboard serta mouse meliputi: 

a) Pembersihan secara rutin keyboard dan mouse. Untuk keyboard yang 

harus dibersihkan adalah sela – sela tuts “keyboard” karena 

kebanyakan debu bersarang di sela tersebut yang mengakibatkan 

keyboard cepat rusak. Sedangkan untuk “mouse” yang perlu 

dibersihkan adalah “rool mouse”, caranya buka yang ada bagian 

bolanya, kemudian bersihkan bola serta rool yang ada. Hal ini karena 

debu sering menempel di bola serta rool mouse. 

b) Pembersihan secara rutin terhadap disk drive. Membersihkan disk 

drive dilakukan dengan menggunakan disk drive cleaner. Hal ini 

disebabkan karena banyaknya debu yang sering menempel pada head 

disk drive. 
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c) Penataan dan pengecekan secara rutin data (cluster) harddisk. Hal ini 

perlu dilakukan karena sesungguhnya setiap kali kita menggunakan 

komputer, maka susunan data akan diletakan secara acak. Untuk 

melakukan pengecekan kondisi fisik setiap bagian terkecil dan 

harddisk dilakukan dengan menggunakan “Scandisk”. Sedangkan 

untuk melakukan penataan terhadap data dilakukan dengan 

menggunakan program “Defrag”. 

d) Pengecekan adanya virus. Hal ini dilakukan karena banyaknya 

pengguna komputer dilaboratorium yang tentu tidak terjamin 

kebersihan disket/flashdisk. Sebagai langkah preventif bisa memasang 

program anti virus, dan sebagai langkah pemeriksaan lakukan 

scanning virus secara periodik. 

e) Mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Hal ini juga 

perlu dibiasakan terutama pada komputer yang memiliki operating 

sistem windows. Hal yang akan terjadi jika mematikan komputer tidak 

sesuai dengan prosedur adalah makin lemahnya harddisk. 

3) Sistem Arus Listrik 

Sistem arus listrik perlu mendapat perhatian, semata untuk 

menghindari adanya konsleting yang nantinya dapat mengakibatkan 

terbakarnya berbagai komponen komputer. Perawatan laboratorium 

komputer mencakup perawatan perangkat keras (komputer beserta 

periferal pendukungnya) dan perawatan perangkat lunak (program dan 

data). Perawatan komputer tidak dapat lepas dari lingkungannya (yaitu 
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ruang, mebeler, pengguna dan komponen lainnya). Selain itu perawatan 

dan perbaikan komputer tidak selalu dapat berdiri sendiri tetapi seringkali 

berkaitan erat dengan perangkat lunak begitu pula sebaliknya. 

Perawatan yang dilakukan secara rutin dapat membantu 

memperpanjang usia pakai komputer dan menghindari kerusakan atau 

kesalahan (error) dalam pemakaian sehari – hari dan mengurangi biaya 

perbaikan. Dalam perawatan perlu menghindari kondisi yang dapat 

menyebabkan kesalahan dan kerusakan yang tidak dikehendaki. 

Perawatan tidak sebatas pada menjaga peralatan seperti yang ada sesuai 

dengan tuntutan perkembangan aplikasi yang akan datang dalam proses 

belajar mengajar. Meningkatkan kinerja komputer dimungkinkan hanya 

merubah konfigurasi (tanpa biaya), menambah peralatan, sampai 

mengganti peralatan yang mungkin membutuhkan biaya yang cukup 

banyak. 

Jadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam laboratorium 

komputer adalah: hardware yang meliputi perkabelan/arus listrik, 

monitor, CPU dan harddisk, mouse, keyboard, UPS/stabiliser, printer. 

Software meliputi operating system (OS), program – program aplikasi, 

antisipasi adanya virus. Komponen pendukung meliputi penerangan 

laboratorium, kebersihan ruangan, kertas, tinta. Tujuan dari aktifitas 

perawatan (maintenence) adalah untuk mengantisipasi adanya komponen 

– komponen komputer dan perlengkapannya yang mungkin rusak atau 

terdapat kejanggalan. 
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4. Administrasi Laboratorium  

Untuk memudahkan pengecekan, penggunaan, pemeliharaan, pengadaan, 

dan pertanggungjawaban semua fasilitas harus diadministrasikan. Pengertian 

pengadministrasian di sini adalah pencatatan alat yang meliputi perencanaan 

kebutuhan, pengadaan, tempat penyimpanan, jumlah peralatan, spesifikasi, 

mereknya, dan penghapusan. 

a. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan ditekankan pada perencanaan kebutuhan dan 

rencana biaya keseluruhan. Perencanaan ini perlu memperhatikan tentang 

keadaan barang – barang tahun lalu. Hal – hal yang perlu diperhatikan 

sebelum pengusulan pengadaan alat yaitu: (a) percobaan apa yang akan 

dilaksanakan (b) spesifikasi jelas (c) apakah dana tersedia (d) prosedur 

pembelian dan (e) pelaksanaan (Depdikbud, 1999: 32). 

b. Pengadaan  

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan perlengkapan untuk 

menunjang pelaksanaan tugas sekolah. Pengadaan alat dengan cara membeli 

dan menerima bantuan. Penyediaan peralatan memerlukan persiapan dalam 

bentuk spesifikasi tertulis. Hal – hal yang perlu dituliskan adalah spesifikasi 

tentang peralatan dan dimensi penggunaannya. 

c. Penyimpanan  

Penyimpanan barang – barang di dalam ruang laboratorium harus 

diperhatikan agar tidak mudah rusak. Karena alat – alat bernilai tinggi 

ruangan harus dijamin aman dikunci bila perlu diberi pengaman/alarm dan 
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ada yang bertanggungjawab. Ruangan mempunyai daftar inventaris 

peralatan. 

d. Penerimaan Barang  

Penerimaan barang di laboratorium komputer perlu dibuat acara. 

Perlu dibedakan pembukuan barang yang dibeli dan diterima oleh 

pemerintah. Panitia pemeriksa barang sekurang – kurangnya tiga orang, 

yang bertugas membuka, menilai, dan mencocokkan segala sesuatu yang 

perlu. Berita acara diisi dan dibuat rangkap secukupnya dan tembusan perlu 

dikirimkan pada instansi fungsional yang bersangkutan. 

e. Inventarisasi  

Semua barang diiventaris dalam buku induk. Komponen yang harus 

dicatat adalah:  

1) Nama barang 

2) Tanggal pembelian atau penerimaan  

3) Spesifikasi 

4) Keterangan instansi pemberi 

5) Nomor kode  

Setiap siswa diberi penjelasan agar mengetahui fungsi dan jumlah 

peralatan sehingga mudah dalam menggunakannya. 

E. Pembelajaran Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) 

Teknologi informasi mempunyai pengertian luas meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, memanipulasi, dan 

pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi mempunyai arti segala hal yang 
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berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data 

dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi adalah padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian 

tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, 

dan transfer/pemindahan informasi antar media menggunakan teknologi tertentu 

yaitu komputer. 

Saat ini adalah era informasi global, yang dapat memanfaatkan teknologi 

informasi yang perangkat utamanya adalah komputer. Pada dunia pendidikan 

komputer telah diajarkan kepada siswa dan dipergunakan pada bagian 

administrasi SMA/MA. Untuk lebih jelasnya, berikut di bawah ini adalah standar 

kompetensi untuk mata pelajaran praktik teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) yang tertuang dalam kurikulum KTSP 2006 kelas X, XI, dan XII semester 1 

(repository.upi.edu/operator/upload/s_ktp_0606216_chapter2.pdf). 
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Tabel 2. Standar Kompetensi TIK kelas X, XI, dan XII  

Semester I SMA / MA 

 
Kelas X Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Melakukan operasi dasar komputer 

 

 

 

2. Memahami fungsi proses kerja berbagai 

teknologi informasi dan komunikasi 

 

 

 

 

 

 

3. Memahami ketentuan penggunaan teknologi 

informasi dan telekomunikasi 

 

 

1. Mengaktifkan dan mematikan komputer 

sesuai dengan prosedur 

2. Menggunakan perangkat lunak beberapa 

program aplikasi 

 

1. Mendeskripsikan fungsi, proses kerja 

komputer, dan telekomunikasi, serta berbagai 

peralatan teknologi informasi dan komunikasi 

2. Menjelaskan fungsi, dan cara kerja jaringan 

telekomunikasi (wireline, wireless, modem 

dan satelit) 

3. Menerapkan mendemonstrasikan fungsi dan 

cara kerja perangkat lunak aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi 

 

1. Menerapkan aturan yang berkaitan dengan 

etika dan moral terhadap perangkat keras dan 

perangkat lunak teknologi informasi dan 

komunikasi 

2. Menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) dalam menggunakan 

perangkat keras dan perangkat lunak teknologi 

informasi dan komunikasi 

3. Menghargai pentingnya hak atas kekayaan 

intelektual (HAKI) dalam teknologi informasi 

dan komunikasi 

 

Kelas XI Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menggunakan internet untuk keperluan 

informasi dan komunikasi 

1. Menjelaskan berbagai perangkat keras dan 

fungsinya untuk keperluan akses internet 

2. Mendeskripsikan cara akses  

Internet 

3. Mempraktikan akses internet 

4. Menggunakan web browser untuk 

memperoleh, menyimpan dan mencetak 

informasi 

5. Menggunakan e-mail untuk keperluan 

informasi 

Kelas XII Semester I 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menggunakan perangkat pembuat grafis 1. Menunjukan menu dan ikon yang terdapat 

dalam perangkat lunak pembuat grafis 

2. Menggunakan menu dan ikon yang tedapat 

dalam perangkat lunak pembuat grafis 

3. Membuat grafis dengan berbagai variasi 

warna, bentuk, dan ukuran 
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F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian Bambang (2005) tentang efektifitas penggunaan laboratorium 

biologi dalam pembelajaran biologi di SLTP Negeri Kabupaten Sleman. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sarana prasarana laboratorium di 15 SLTP baik, 

25 SLTP cukup baik,  dan 7 SLTP kurang baik, 1 belum memiliki laboratorium. 

Manajemen laboratorium 3 SLTP efektif, 32 cukup efektif, 12 SLTP kurang 

efektif. Penggunaan laboratorium 3 SLTP efektif, 13 cukup efektif, 31 SLTP 

kurang efektif. Sarana prasarana di laboratorium masih banyak yang belum 

memenuhi syarat kelayakan. Seluruh laboratorium belum memiliki tenaga 

laboran. Proses pengadaan alat dan bahan dimulai dengan mengusulkan kepada 

kepala sekolah sesuai dengan RAPBS. Pemeliharaan dan perawatan alat dan 

bahan sesuai dengan petunjuk laboratorium. Pengadministrasian belum baik. 

Program penggunaan laboratorium dan pelaksanaan praktik mengacu pada PKG 

dan MGMP. Disiplin laboratorium belum baik. 

Penelitian Sutarman (2008) tentang keefektifan pengelolaan laboratorium 

komputer dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi MAN di 

Kabupten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana 

laboratorium komputer di Madrasah cukup layak (72,70%). Perencanaan 

peralatan, jadwal, perawatan laboratorium termasuk kategori efektif (80%). 

Pengorganisasian laboratorium termasuk kategori efektif (80,28%). Pelaksanaan 

pembelajaran TIK di laboratorium termasuk kategori efektif (77,08%). Faktor 

penghambat keefektifan pengelolaan laboratorium komputer adalah kurangnya 

tenaga teknisi komputer, latar belakang guru bukan dari komputer, laboratorium 
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belum terkoneksi internet. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi 

keefektifan pengelolaan laboratorium adalah perhatian kepala madarasah, ruang 

laboratorium kondusif, motivasi guru serta siswa tinggi, dan sarana praktek yang 

memadai dan fungsional. 

Penelitian Hermawan Nuryanto (2008) tentang keefektifan pengelolaan 

laboratorium IPA Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Sleman. Mengungkapan 

bahwa perencanaan kegiatan laboratorium di Kabupaten Sleman berada pada 

kategori sangat efektif dengan rerata skor 34,68 (74%) dari rerata skor ideal 

tertinggi 46,67; pengorganisasian laboratorium berada pada kategori sangat efektif 

dengan rerata skor 8,82 (75%) dari rerata skor ideal tertinggi 11,67; pelaksanaan 

kegiatan laboratorium berada pada kategori sangat efektif dengan rerata skor 

77,97 (71%) dari rerata skor ideal tertinggi 108,33; pengawasan kegiatan 

laboratorium pada kategori efektif dengan rerata skor 20,07 (65%) dari rerata skor 

ideal tertinggi 31,67. Secara keseluruhan laboratorium berada pada kategori 

efektif. Dengan demikian keefektifan pengelolaan laboratorium IPA berada pada 

kategori efektif. 

Penelitian Sudarwanto (2005), dengan judul Keefektifan Pengelolaan 

Laboratorium Fisika SMA Negeri di Kabupaten Bantul, mendeskripsikan bahwa 

perencanaan kegiatan pengelolaan laboratorium berada pada kategori rendah 

dengan persentase 100%, pengorganisasian laboratorium berada pada kategori 

sedang dengan persentase 73,33%; pelaksanaan kegiatan laboratorium berada 

pada kategori sedang dengan persentase 80%; evaluasi kegiatan laboratorium 

berada pada kategori kurang dengan persentase 53,34%. Secara keseluruhan 
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pengelolaan laboratorium berada pada kategori sedang dengan persentase 86,67%. 

Dengan demikian keefektifan pengelolaan laboratorium fisika berada pada 

kategori sedang. 

Empat penelitian tersebut di atas berfokus tentang masalah keefektifan 

laboratorium di sekolah, baik itu laboratorium IPA (biologi dan fisika) maupun 

laboratorium komputer. Ketidakefektifan dikaitkan dengan kondisi laboratorium, 

penggunaan dan pemeliharaan laboratorium di sekolah. Masalah keefektifan yang 

diteliti oleh empat peneliti di atas pada dasarnya merupakan masalah pengelolaan 

suatu laboratorium yang akan penulis teliti. Perbedaannya, peneliti lebih 

memfokuskan pada masalah pengelolaan laboratorium komputer. 

 

G. Kerangka Pikir 

Laboratorium komputer merupakan sarana pembelajaran TIK yang sangat 

vital. Objek TIK memberikan pemahaman tentang alat – alat teknologi informasi 

dan komunikasi secara umum termasuk komputer dan komunikasi. Siswa lebih 

dikenalkan istilah – istilah yang digunakan dalam TIK dan istilah – istilah pada 

komputer yang umum digunakan, menyadari keunggulan dan keterbatasan 

komputer, dapat menggunakan komputer secara maksimal, dan memahamkan 

bagaimana dan dimana informasi dapat diperoleh, cara mengemas/mengolah 

informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikan. 

Perencanaan merupakan bagian paling awal dari suatu kegiatan 

pengelolaan. Kepala SMAN selaku top manager memiliki peran sangat penting 

dalam kegiatan ini terutama untuk menentukan arah kebijaksanaan yang 
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menyangkut keberadaan laboratorium Kepala Sekolah SMAN yang memiliki 

concern terhadap laboratorium tentu akan memberikan perhatian sungguh – 

sungguh termasuk penyediaan dana yang memadai untuk penyelenggaraannya. 

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan Kepala Sekolah SMA akan 

melakukan organizing dengan menggerakan seluruh sumber daya manusia yang 

kewenangannya dengan sungguh – sungguh.  

Pada tahap awal pengelolaan, para petugas laboratorium yang meliputi: 

wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang sarana, koordinator 

laboratorium, penanggungjawab laboratorium, laboran dan guru – guru akan 

sangat tergantung pada sejauh mana peran kepala Sekolah sebagai organizer. 

Tetapi pada tahap selanjutnya tugas pengelolaan akan lebih bergantung pada 

kesungguhan para pelaksana. Dengan demikian, pengelolaan laboratorium 

komputer akan optimal jika kepala sekolah memiliki perhatian sungguh – sungguh 

terhadap keberadaannya dan didukung oleh para petugas yang memadahi serta 

dilaksanakan dengan menerapkan fungsi – fungsi manajemen secara baik. 

Pengelolaan yang optimal akan dapat memberikan manfaat yang optimal pula.  

 

H. Pertanyaan Penelitian 

Pengelolaan laboratorium komputer di SMAN 1 dan 2 Sleman ditentukan 

oleh tahapan proses dan langkah untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pada 

permasalahan dan kajian pustaka maka pertanyaan yang akan dijawab adalah :  

1. Bagaimana pengelolaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 2 

Sleman? 
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a. Bagaimana perencanaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 2 

Sleman? 

1) Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan? 

2) Apa saja aspek-aspek yang direncanakan? 

3) Apa wujud adanya perencanaan tersebut? 

b. Bagaimana pengorganisasian laboratorium komputer di SMA Negeri 1 

dan 2 Sleman? 

1) Siapa yang berwenang mengorganisasikan? 

2) Apa saja komponen yang diorganisasikan? 

3) Bagaimana pembagian tugas dilakukan? 

c. Bagaimana penggunaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 2 

Sleman? 

1) Digunakan untuk apa saja laboratorium komputer di kedua sekolah 

tersebut? 

2) Apakah penggunaan komputer dapat berlangsung optimal? 

3) Apakah seluruh komputer berfungsi dengan baik dan mencukupi 

untuk semua siswa? 

d. Bagaimana pemeliharaan laboratorium komputer di SMA Negeri 1 dan 

2 Sleman? 

1) Siapa yang bertugas memelihara laboratorium komputer di kedua 

sekolah tersebut? 

2) Apa saja cakupan pemeliharaaan laboratorium komputer tersebut? 

3) Bagaimana cara pemeliharaan dijalankan? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data tentang 

pengelolaan laboratorium lebih banyak membutuhkan data yang bersifat 

kualitatif. Bogdan dan Taylor (Meleong, 2007: 4) mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif yang diarahkan untuk mengetahui secara empiris tentang 

gejala – gejala, fakta – fakta, atau kejadian secara secara sistematis dan akurat 

mengenai kondisi laboratorium komputer, pelaksanaan pengelolaan laboratorium 

komputer di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman, yang meliputi: perencanaan 

laboratorium komputer, pengorganisasian laboratorium komputer, penggunaan 

laboratorium komputer, dan pemeliharaan laboratorium komputer. 

Penelitian deskriptif dengan pertimbangan bahwa penelitian ini lebih 

menekankan pada proses sehingga data yang diperoleh lebih banyak data non 

angka. Peneliti ingin memberikan makna dari gejala atau peristiwa yang terjadi 

pada obyek dan konteks penelitian. Dalam pengambilan data, obyek dan konteks 

penelitian diupayakan sewajar mungkin. Penelitian deskriptif disini berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi 

atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang 
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berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah 

berkembang). Ciri – ciri pendekatan  deskriptif (Meleong, 2002: 4-8) yaitu: (1) 

mempunyai latar alamiah, (2) manusia sebagai instrument, (3) menggunakan 

metode kualitatif, (4) analisis data secara induktif, (5) data yang dikumpulkan 

berupa kata – kata, (6) lebih menggunakan proses dari pada hasil, (7) adanya batas 

yang ditentukan oleh fokus, (8) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan 

(9) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang 

kondisi laboratorium komputer, pelaksanaan pengelolaan laboratorium komputer 

di SMA Negeri 1 dan 2 Sleman, yang meliputi: perencanaan laboratorium 

komputer, pengorganisasian laboratorium komputer, penggunaan laboratorium 

komputer, dan pemeliharaan laboratorium komputer. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan September 2012 

di SMA Negeri 1 Sleman yang beralamat di Jalan Magelang Km. 14, Caturharjo, 

Sleman dan di SMA Negeri 2 Sleman yang beralamat di Brayut, Pendowoharjo, 

Sleman. Pemilihan lokasi penelitian diharapkan dapat memfokuskan ruang 

lingkup pembahasan dalam penelitian sehingga permasalahan tidak terlalu luas. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel 

penelitian yang dipermasalahkan melekat. Subjek penelitian dapat berupa benda, 
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hal atau orang. Ketiga jenis subjek yang disebutkan selalu terkait dengan orang 

walaupun benda dan hal bukan berwujud orang. Hampir semua benda ada 

pemiliknya dan pemiliknya adalah orang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan 

manusia (Suharsimi Arikunto, 2009: 152). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa subjek penelitian pada 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakasek Urusan Sarana Prasarana, 

Koordinator Laboratorium Komputer, dan Guru TIK. Orang-orang ini nantinya 

akan menjadi informan bagi peneliti karena diasumsikan mereka paling 

mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan adalah 

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diharapkan, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu:. 

1. Observasi  

Suharsimi Arikunto (2010: 199) menjelaskan bahwa orang seringkali 

mengartikan observasi sebagai suatu aktiva yang sempit, yakni memperhatikan 

sesuatu yang menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologis, observasi 

atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 
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peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan 

langsung, yang artinya penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, 

kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. 

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung tentang kondisi yang terjadi di lapangan, baik yang berupa 

keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang pokok dalam 

penelitian deskriptif yang lebih menekankan proses daripada produk. Data 

tentang proses lebih cocok diambil dengan observasi karena peneliti melihat, 

mendengar, merasakan dan terlibat secara langsung apa yang terjadi di 

lapangan. 

Dalam kegiatan observasi ini yang menjadi sumber data pengamatan 

adalah:  

a. Keadaan fisik ruang dan sarana prasarana laboratorium komputer, 

meliputi: kelengkapan ruang, ukuran ruang, kebersihan ruang dan 

perabot, keberfungsian perabot, pengecekan penyimpanan perabot, dan 

buku – buku penunjang kegiatan laboratorium. 

b. Tata letak dan pengaturan ruang laboratorium komputer, meliputi: 

pengaturan meja dan kursi siswa, meja dan kursi guru, data dinding, 

ventilasi udara, penerangan, papan tulis, almari dan buku – buku, serta 

penempatan komputer sebelum dan sesudah digunakan untuk kegiatan 

praktik. 
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c. Aktivitas harian laboran meliputi aktivitas dalam hal: kebersihan ruang 

dan komputer, perawatan dan perbaikan peralatan komputer, persiapan 

sebelum pembelajaran dimulai, memberikan pelayanan terhadap guru 

selama pembelajaran di laboratorium berlangsung, pelaksanaan tugas 

pengadministrasian. 

d. Aktivitas guru dan peserta didik selama pembelajaran berlangsung di 

dalam laboratorium, yaitu meliputi: aktivitas guru pada saat mengawali 

pembelajaran, aktivitas guru dalam membimbing siswa, aktivitas siswa 

selama pembelajaran berlangsung, aktivitas guru setelah pembelajaran 

berakhir, aktivitas siswa setelah pembelajaran berakhir. 

e. Aktivitas kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala 

bidang sarana prasarana, koordinator laboratorium komputer, 

penanggungjawab laboratorium komputer dalam kaitannya dengan 

pengelolaan laboratorium komputer sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing – masing sebagaimana yang telah diuraikan pada struktur 

laboratorium. 

2. Wawancara  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 198) wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewer). Wawancara diperlukan untuk 

melengkapi data yang tidak terekam melalui observasi. Wawancara juga dapat 

mengungkap fakta jauh dibalik data yang teramati.  
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Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terlebih dahulu 

mempersiapkan pedoman wawancara dengan pertanyaan terbuka, pedoman 

wawancara hanya digunakan sebagai arah yag terfokus pada masalah. Oleh 

karena itu penggunaannya tidak dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan 

dapat berkembang sesuai dengan jawaban informan penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data tentang 

pengelolaan laboratorium komputer menurut persepsi para petugas pengelola 

laboratorium, yang meliputi: kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan 

sarana prasarana, koordinator laboratorium komputer, dan guru TIK. 

Responden dan data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara dengan Kepala Sekolah dilakukan untuk menggali data 

tentang: pemberian tugas kepada personil – personil di bawahnya, 

pemberian bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada 

petugas – petugas laboratorium, pemberian motivasi kepada guru – guru 

TIK dalam hal kegiatan laboratorium, penyediaan dana untuk keperluan 

operasional laboratorium, rencana pengadaan peralatan praktikum, faktor 

– faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan laboratorium 

komputer serta upaya pengembangan laboratorium komputer dan para 

pengelolanya. 

b. Wawancara dengan bagian Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana 

Prasarana dilakukan untuk menggali data tentang: faktor – faktor 

penghambat dan pendukung dalam pengelolaan laboratorium komputer, 
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penyediaan dan penggunaan dana untuk keperluan operasional 

laboratorium, koordinasi dengan wakil kepala bidang kurikulum dalam 

perencanaan pengadaan alat praktik, upaya pengadaan alat praktik, 

perawatan laboratorium dan kelengkapannya, pelaksanaan administrasi 

laboratorium. 

c. Wawancara dengan Koordinator Laboratorium dan penanggungjawab 

laboratorium komputer dilakukan untuk menggali data tentang: rencana 

pengadaan alat laboratorium, pengaturan jadwal penggunaan 

laboratorium, penerimaan alat praktik sampai pengadministrasiannya, 

perawatan laboratorium dan kelengkapannya. 

d. Wawancara dengan Guru TIK dilakukan untuk menggali data tentang: 

rencana pengadaan alat laboratorium, rencana penggunaan laboratorium, 

pengadaan alat laboratorium, ketersediaan jenis alat praktik, faktor – 

faktor penghambat dalam penggunaan laboratorium komputer untuk 

pembelajaran, harapan – harapan ke depan untuk pengembangan 

laboratorium komputer. 

 

3. Analisis Dokumen  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2008: 329). Dokumentasi ini sangat berguna untuk lebih 

memahami obyek yang diteliti, selain itu dokumentasi juga dapat berfungsi 

sebagai alat komunikasi yang obyektif. 
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Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

adalah dokumen resmi lembaga sebagai bukti fisik dari suatu kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Dokumen – dokumen yang telah dipelajari meliputi:  

a. Data mengenai kelembagaan seperti: sejarah SMA, fasilitas umum SMA, 

keadaan guru, karyawan, dan siswa; program kerja SMA jangka pendek, 

menengah, dan panjang; struktur organisasi dan alur tanggungjawabnya, 

surat keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium, dan 

mengenai rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). 

b. Data mengenai keterlaksanaan suatu kegiatan seperti format atau buku 

administrasi yang meliputi: buku inventaris, buku catatan harian, kartu 

reparasi, dan format tabel, buku keuangan, dan buku program kerja 

laboratorium. Dokumen itu sangat membantu untuk mengetahui kejadian 

– kejadian masa lalu yang tidak dapat diamati secara langsung oleh 

peneliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. Artinya dari data yang diperoleh dari penelitian 

disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan 

gambaran mengenai fakta yang ada di lapangan. 
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Menurut Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman sebagaimana 

dikutip dan diterjemahkan oleh Burhan Bungin (2008: 69-75). Disederhanakan 

menjadi tiga langkah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data 

kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Hal ini perlu dilakukan 

karena data yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi begitu banyak dan kompleks serta mungkin masih campur 

aduk maka penelitian perlu mereduksi, memilih mana yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama proses penelitian ini dilakukan dan berlanjut terus sesudah 

penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penyajian data kecenderungan kognitif manusia adalah 

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang 

sederhana dan selektif atau dalam konfigurasi yang mudah dipahami. 

Penyajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks, grafik atau bagan-

bagan untuk menggabungkan informasi sehingga mencapai analisis 

kualitatif  
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3. Menarik kesimpulan dan Verifikasi 

Dari permulaan pengelolaan data, peneliti mulai mencari makna dari 

data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan 

penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang 

mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan 

dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas setiap permasalahan yang ada. 

Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, 

maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

model interaktif (interactive model analysis) dari Miles dan Huberman, 

sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Burhan Bungin (2008: 69-75). 

Dalam analisis ini, setelah pengumpulan data maka kegiatan analisis dilakukan 

dengan mengikuti pola interaksi antara reduksi data, display dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Proses interaksi tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Analisis Model Interaktif 

             

 

Tahap – tahap tersebut merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dalam 

analisis data deskriptif. Lebih jelas Miles dan Huberman dalam buku Burhan 

Penyajian Data Pengumpulan Data 

Reduksi Data Kesimpulan – 

kesimpulan/verifikasi 
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Bungin (2008: 69-75) menyebutkan bahwa, kita menganggap bahwa analisis 

terdiri dari tiga aliran aktivitas yang berlangsung bersamaan yaitu: reduksi data, 

display data, dan penarikan kesimpulan. 

Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi dalam interactive model analysis merupakan proses siklus 

dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data deskriptif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul – menyusul. 

 

F. Keabsahan Data  

Keabsahan data (trustworththiness) dari sebuah penelitian sangat penting 

artinya karena keabsahan data merupakan salah satu langkah kebenaran dari 

analisis data. Dalam penelitian deskriptif, keabsahan data lebih bersifat sejalan 

seiring dengan proses penelitian itu berlangsung. Keabsahan data deskriptif harus 

dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memperoleh 

keabsahan data dalam penelitian deskriptif ini dilakukan dengan cara menjaga 

kredibilitas. Sugiyono (2009: 164) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

dinyatakan absah, apabila memiliki derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini uji keabsahan data digunakan 

untuk memenuhi kriteria keterpercayaan (credibility), kriteria kebergantungan dan 
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ketetapan (dependability dan reliability), kriteria keteralihan (transferability), dan 

kriteria kepastian (confirmability) data penelitian yang diperoleh. 

Sehubungan dengan kredibilitas ini, Nasution (1996: 114) menyatakan 

bahwa untuk memperoleh kredibilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu: (a) memperpanjang masa observasi, (b) pengamatan yang terus menerus, (c) 

triangulasi, (d) membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), (e) 

menganalisis kasus negatif, (f) menggunakan bahan referensi dan, (g) 

mengadakan member check. Dalam penelitian ini untuk mencapai kredibilitas 

data, dilakukan dengan cara:  

1. Triangulasi Data 

Tujuan triangulasi data adalah untuk mengecek kebenaran data dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase 

penelitian di lapangan.  

Menurut Lexy J. Moleong (2006: 330) ”Trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data 

ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. 

Trianggulasi data yang dikemukakan Moleong dapat dilakukan dengan cara 

yaitu: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. (Lexy J. Moleong, 2006: 331) 

Teknik trianggulasi yang digunakan adalah teknik trianggulasi sumber 

dan metode. Penjelasan mengenai teknik trianggulasi dengan sumber dan 

metode dapat diuraikan sebagai berikut: 

Teknik trianggulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan 

hasil wawancara antara informan yang satu dengan yang lain, membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Sebagai contoh, 

untuk mendapatkan kebenaran informasi tentang pengadaan alat – alat 

laboratorium saat ditanyakan pada wakil kepala bidang sarana prasarana, 

koordinator laboratorium ataupun guru mata pelajaran. 

Teknik trianggulasi dengan metode dilakukan untuk mengecek derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Hal 

ini dilakukan dengan pengecekan terhadap beberapa sumber data dengan 

metode yang sama, selain itu untuk teknik trianggulasi dengan metode dapat 

dilakukan dengan mengecek balik hasil wawancara dan observasi. Dengan 

demikian data yang diperoleh bersifat valid dan diakui kebenarannya. Sebagai 

contoh, untuk ketertiban penggunaan peralatan menurut informasi laboran, 
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peneliti cek kebenarannya melalui pengamatan dan analisis dokumen dari buku 

harian. 

2. Mengadakan Member Check 

Tujuan mengadakan member check ialah agar informasi yang telah 

diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan dapat sesuai 

dengan apa yang dimaksud oleh informan maupun key informan. Untuk itu 

dalam penelitian ini member check dilakukan setiap akhir wawancara dengan 

cara mengulangi secara garis besar jawaban atau pandangan responden 

berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakannya dengan 

maksud agar responden memperbaiki bila ada kekeliruan atau menambahkan 

apa yang masih kurang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN  

DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan SMA N di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 

yang ada di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Berdasarkan data Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, dapat diketahui bahwa 

hanya ada 2 SMA N di Kecamatan Sleman yaitu SMA N 1 Sleman dan SMA N 2 

Sleman. Adapun keadaan SMA N di Kecamatan Sleman adalah sebagai berikut:  

a. SMA N 1 Sleman 

SMA N 1 Sleman berdiri sejak tahun 1963. Dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 30.1.04.02.01.001. Sekolah ini terletak di desa Caturharjo 

Kecamatan Sleman tepatnya di alamat Jln. Magelang KM. 14 Caturharjo 

Sleman 55515. Dalam perkembangannya, beberapa kali mengalami perubahan 

nomenklatur dan sekarang ini dipimpin oleh kepala sekolah baru yaitu Dra. 

Hermintarsih. Karena terbatasnya lahan, gedung sekolah diperluas keatas 

berlantai 2 sehingga justru kelihatan megah. Saat ini mempunyai ruang belajar 

sebanyak 18 kelas yang dilengkapi dengan LCD projector, laptop di setiap 

kelas, loudspeaker untuk listening comprehension dan pengumuman, kipas 

angin, CCTV, laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, dan Bahasa. 

SMA N 1 Sleman pada tahun pelajaran 2012/2013 terdiri dari kelas X, 

XI, dan XII masing – masing terdiri dari enam kelas. Lebih lengkapnya berikut 

rincian data siswa SMA N 1 Sleman tahun pelajaran 2012/2013: 
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Tabel 3. Jumlah Ruang dan Siswa SMA N 1 Sleman  

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Uraian Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah Total 

1. Ruang kelas 6 6 6 18 

2. Siswa laki – laki  59 56 63 178 

3. Siswa perempuan 131 133 126 390 

4. Siswa per kelas 190 189 189 568 

5. Rata – rata siswa per 

kelas 

32 32 32  

 

SMA N 1 Sleman memiliki sebuah laboratorium komputer yang 

dikhususkan untuk pembelajaran TIK. Jumlah guru mata pelajaran TIK ada 

dua orang, hanya satu yang sudah menjadi guru tetap sedang satunya masih 

berstatus honorer. Pengelolaan laboratorium komputer dikelola oleh kepala 

laboratorium yang merangkap sebagai guru TIK. Dibantu oleh dua orang 

teknisi yang masih berstatus honorer dan juga satu orang laboran yang juga 

masih berstatus honorer. 

b. SMA N 2 Sleman 

SMA N 2 Sleman berdiri tahun 1991 dengan Nomor Statistik Sekolah 

(NSS) 30.1.04.02.13.081. sekolah ini terletak di desa Brayut Pendowoharjo 

Kabupaten Sleman 55512. SMA N 2 Sleman dibangun di atas tanah desa yang 

dibebaskan seluas 8.000 m
3
. Pelaksanaan oleh Dinas Pekerjaan Umum DIY 

dan selesai dibangun tahun 1991 selama ± 6 bulan. Pada saat pertama kali 

dibangun SMA N 2 Sleman hanya memiliki ruang/fasilitas 4 ruang kelas, 1 

kantor Kepala Sekolah, 1 kantor TU, 1 ruang guru, 1 ruang Perpustakaan, 1 

laboratorium IPA. SMA N 2 Sleman menerima siswa pertama kali pada tahun 
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pelajaran 1991 – 1992, dengan  jumlah 2 kelas atau 80 siswa. Tetapi saat ini 

SMA N 2 Sleman sudah berkembang dengan memiliki 298 siswa yang terbagi 

menjadi 11 kelas.  

SMA N 2 Sleman pada tahun pelajaran 2012/2013 terdiri dari kelas X, 

XI, dan XII masing – masing terdiri dari 3, 4, dan 4 kelas. Lebih lengkapnya 

berikut rincian data siswa SMA N 2 Sleman tahun pelajaran 2012/2013: 

Tabel 4. Jumlah Ruang dan Siswa SMA N 2 Sleman 

 Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No. Uraian Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah Total 

1. Ruang kelas 3 4 4 11 

2. Siswa laki – laki  35 43 32 110 

3. Siswa perempuan 61 59 68 188 

4. Siswa per kelas 96 102 100 298 

5. Rata – rata siswa per 

kelas 

32 26 25  

 

SMA N 2 Sleman memiliki sebuah laboratorium komputer yang 

penggunaannya dikhususkan untuk pembelajaran TIK saja. Jumlah guru yang 

mengajar mata pelajaran TIK ada dua orang, salah satunya merangkap sebagai 

kepala laboratorium. Pengelolaan laboratorium komputer dikelola oleh kepala 

laboratorium yang dibantu oleh pelaksana teknis yang merangkap sebagai guru 

TIK dan juga dibantu oleh pembantu pelaksana teknis yang berstatus honorer, 

semua pengelola laboratorium komputer masih berstatus honorer atau guru 

tidak tetap (GTT). Hanya kepala laboratorium saja yang menjadi pegawai tetap 

di SMA N 2 Sleman. 



63 
 

2. Struktur Organisasi Laboratorium Komputer 

a. SMA N 1 Sleman 

Struktur Organisasi Laboratorium Komputer 

SMA N 1 Sleman Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur organisasi laboratorium komputer SMA N 1 Sleman 

Dari bagan di atas bisa dilihat bahwa pengelolaan laboratorium 

komputer di SMAN 1 Sleman dijalankan oleh 6 personel yang ada dalam suatu 

organisasi di bawah sekolah. Dalam organisasi tersebut, guru TIK merangkap 

pula sebagai kepala laboratorium. Hal ini dilakukan karena guru TIK tersebut 

hanya mengajar kelas XI dan masih memiliki cukup waktu untuk mengelola 

laboratorium di samping mengajar TIK. 

KEPALA SEKOLAH 

Dra. Hermintarsih 

KEPALA LABORATORIUM 

Fajar Sahuri, S.Pd.T 

TEKNISI 

Adian Purwo Nugraha, S.ST 

Aditya Yogasara, S.Hut 

GURU TIK KELAS X 

Wiwi Andriani, M.Pd 

GURU TIK KELAS XII 

Wiwi Andriani, M.Pd 

GURU TIK KELAS XI 

Fajar Sahuri, S.Pd.T 

PETUGAS LABORATORIUM 

Kantun Lestari 
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Organisasi ini bertanggung jawab dalam melayani warga sekolah yang 

membutuhkan laboratorium komputer sebagai sarana pembelajaran. Dengan 

demikian, keberadaan sarana prasarana, pemeliharaan, dan pengawasannya di 

laboratorium komputer menjadi tanggung jawab organisasi ini. 

b. SMA N 2 Sleman 

Struktur organisasi yang mengelola laboratorium komputer di SMA N 2 

lebih ramping dan sederhana karena tidak adanya teknisi dan laboran yang 

membantu dalam pengelolaan laboratorium komputer.  Hanya ada 4 personel 

yang mengelola laboratorium di SMA N 2. Kepala laboratorium komputer 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang pelaksana teknis dan 

pembantu pelaksana teknis. Dengan demikian kepala laboratorium hanya 

dibantu oleh tiga orang yaitu pelaksana teknis dua orang dan pembantu 

pelaksana teknis satu orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur 

organisasi laboratorium berikut ini: 
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Struktur Organisasi Laboratorium Komputer  

SMA Negeri 2 Sleman  

Tahun Pelajaran 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4. Struktur organisasi laboratorium komputer SMA N 2 Sleman. 

3. Gambaran Umum Laboratorium Komputer SMA N di Kecamatan 

Sleman Kabupaten Sleman 

a. SMA N 1 Sleman 

1) Kondisi Ruangan Laboratorium Komputer 

Kondisi ruangan praktik laboratorium komputer di SMA N 1 sudah 

sesuai kebutuhan, walaupun satu unit komputer untuk dua siswa tetapi 

penempatan jarak antar meja komputer tidak terlalu berhimpitan sehingga 

siswa dapat leluasa untuk bergerak. Laboratorium komputer di SMA N 1 

Sleman juga dilengkapi dengan ruang peralatan sendiri, sehingga 

penyimpanan peralatan praktik bisa baik dan terorganisir. Juga tersedia 

PENANGGUNG JAWAB 

Drs. SUBAGYO 

NIP. 196201 12198703 1 011 

 

KEPALA LABORATORIUM 

T. PANGRIPTO WIBOWO, S.Pd. 

 

PELAKSANA TEKNIS 

HERU PRIYONO, S.Kom. 

RINAWATI, SE. 

 

PEMBANTU 

PELAKSANA TEKNIS 

SUNARDI 
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ruangan untuk teknisi, jadi jika ada perbaikan, teknisi bisa melakukan 

perbaikan di ruang tersebut. 

Sampai saat ini laboratorium komputer belum mempunyai alat 

penunjang keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran dan kotak 

P3K masih belum ada. Tetapi untuk penempatan kabel dan stop kontak 

sudah dirancang dengan baik untuk menghindari kejadian siswa tersengat 

aliran listrik. Terkait dengan kebersihan ruangan, laboratorium komputer 

sudah baik, karena di sekolah sudah mempunyai petugas kebersihan, jadi 

petugas akan membersihkan ruang laboratorium komputer secara berkala. 

Laboratorium komputer SMA N 1 Sleman mempunyai luas ruangan 

120 m² dengan ukuran panjang 15 m dan lebar 8 m. Ruangan yang ada 

dalam laboratorium terbagi atas dua bagian. Bagian utama yaitu ruang untuk 

kegiatan belajar mengajar (untuk praktikum), ruangan yang lainnya 

berfungsi sebagai ruang teknisi yang menyatu dengan ruang peralatan/ruang 

simpan . Adapun gambaran denah ruangan laboratorium komputer SMA N 

1 Sleman sebagai berikut: 
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15 m 

Gambar 5. Denah Ruangan Laboratorium Komputer/TIK SMA N 1 Sleman 

Keterangan:  

A. Meja komputer siswa 

B. Meja komputer guru 

C. Meja operator/server dan teknisi 

D. Rak peralatan 

E. Lemari buku 

F. Papan tulis dan layar LCD 

G. LCD proyektor 

 

2) Kondisi Komputer dan Perangkat Pendukungnya (Perangkat Keras 

dan Perangkat Lunak) 

Kondisi komputer dan perangkat pendukung di laboratorium 

komputer di SMAN 1 belum cukup baik, ditandai dengan jumlah komputer 

yang masih kurang mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah siswa. 

Satu komputer untuk dua siswa, perangkat pendukung masih menggunakan 

hardware yang standar bukan yang terbaru, untuk koneksi internet masih 

lancar walaupun tidak terlalu cepat. Memang lebih idealnya minimal satu 

komputer untuk satu siswa, kualitas hardware dan software yang bagus dan 

modern, ruangan laboratorium yang ber-AC. Tetapi, jika digunakan sebagai 
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sarana pembelajaran praktik dirasakan sudah memenuhi syarat. Karena 

materi pada silabus TIK tidak terlalu berat seperti microsoft office dan 

desain grafis. Sehingga tidak perlu memakai komputer yang berspesifikasi 

tinggi. Jadi untuk saat ini laboratorium komputer masih cukup menunjang 

pembelajaran TIK. 

Dilihat dari kemajuan teknologi, spesifikasinya masih belum 

mencukupi, karena masih menggunakan pentium III dan IV belum memakai 

spesifikasi yang terbaru saat ini. Kondisi fisik peralatan praktik yang masih 

baik ada sekitar 85%. 

3) Kompetensi Laboran 

Kompetensi laboran di SMAN 1 Sleman masih belum baik, karena 

laboratorium komputer belum memiliki laboran yang tetap. Petugas laboran 

masih berstatus honorer dan tidak tetap juga hanya berlatar belakang 

pendidikan SMA, karena masih berstatus tidak tetap sehingga laboran tidak 

bisa setiap hari mendampingi dan membantu guru TIK selama pembelajaran 

praktik di laboratorium komputer. 

b. SMA N 2 Sleman 

1) Kondisi Ruangan Laboratorium Komputer 

Secara umum laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman sudah 

cukup baik, tetapi masih ada kekurangan yaitu jumlah komputer yang 

kurang mencukupi jumlah siswa. Selain itu, laboratorium komputer masih 

memerlukan tambahan alat – alat tertentu yang mendukung dari segi audio 

dan maintenancenya. Kondisi ruangan praktik yang sudah cukup baik 
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tersebut masih belum memenuhi standar kenyamanan karena pengaturannya 

masih belum baik. 

Ruang laboratorium komputer masih mendukung kelancaran dalam 

pembelajaran TIK. Tetapi laboratorium komputer di SMA N 2 belum 

mempunyai ruang untuk penyimpanan peralatan tersendiri, jadi sampai saat 

ini ruang peralatan masih menjadi satu dengan ruang praktik laboratorium 

komputer. Laboratorium komputer juga belum memiliki petugas khusus 

yang membersihkan laboratorium komputer. Jadi diberlakukan piket siswa 

yang juga dibantu oleh guru TIK dalam membersihkan laboratorium 

komputer. 

Laboratorium komputer SMA N 2 Sleman mempunyai luas 104 m² 

dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 8 m. Laboratorium komputer SMA 

N 2 Sleman tidak mempunyai ruang sendiri untuk peralatan, jadi hanya 

disediakan rak untuk menyimpan peralatan yang ditempatkan di pojok 

ruangan saja.  Adapun gambaran denah ruangan laboratorium komputer 

SMA N 2 Sleman sebagai berikut: 
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Gambar 6. Denah Ruangan Laboratorium Komputer/TIK SMAN 2 Sleman 

Keterangan: 

A. Meja komputer siswa 

B. Meja komputer guru 

C. Rak peralatan 

D. Papan tulis dan layar LCD 

E. LCD proyektor 

 

 

2) Kondisi Komputer dan Perangkat Pendukungnya (Perangkat Keras 

dan Perangkat Lunak) 

Kondisi komputer dan perangkat pendukungnya di laboratorium 

komputer SMA N 2 Sleman masih lumayan baik, hanya perlu ditingkatkan 

lagi terutama dengan pembaruan unit komputer dengan spesifikasi terbaru 

dan juga diperbanyak lagi jumlah unit komputernya. Dari segi perangkat 

pendukungnya, unit komputer di laboratorium komputer SMA N 2 Sleman 

smasih menggunakan pentium III dan IV. Jika dilihat dari era modern saat 

ini, spesifikasi tersebut sudah ketinggalan zaman. Tetapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran praktik TIK hingga saat ini masih lancar – lancar saja. 
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Dari jumlah keseluruhan unit komputer yang ada di laboratorium 

komputer di SMA N 2 Sleman yaitu berjumlah 30 buah. Yang masih dalam 

keadaan baik dan masih bisa dipakai ada 25 unit. Ada yang rusak dan ada 

juga yang masih bagus dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran TIK 

di laboratorium komputer. 

3) Kompetensi Laboran 

Laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman sampai saat ini belum 

memiliki laboran. Sehingga dari pihak kepala laboratorium komputer dan 

guru TIK merasa kewalahan dalam mengatur laboratorium komputer. 

Laboran hanya mengandalkan koordinator laboratorium yang juga 

merangkap guru TIK. Karena itu, peran sebagai laboran menjadi kurang 

fokus.  

Tugas pemeliharaan laboratorium serta perawatan perangkat 

laboratorium komputer secara teknis memanfaatkan tenaga teknisi dari luar 

sekolah yang dipanggil bila ada kerusakan. Sehingga tidak dapat setiap saat 

menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan kompetensi laboran di 

laboratorium komputer SMA N 2 Sleman ini belum memadai. 

 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian disajikan mulai dari pengelolaan laboratorium komputer 

yang meliputi tentang perencanaan laboratorium komputer, pengorganisasian 

laboratorium komputer, penggunaan laboratorium komputer, dan pemeliharaan 

laboratorium komputer SMA N di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Data 
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diperoleh dari instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Laboratorium Komputer 

Perencanaan dilakukan agar keberadaan dan manfaat laboratorium 

komputer dapat optimal dalam mendukung pembelajaran siswa. Untuk itu 

perencanaan melibatkan banyak pihak, mencakup banyak aspek dan wujud 

kongkret adanya perencanaan tersebut. Selengkapnya akan dibahas sebagai 

berikut: 

a. SMA N 1 Sleman 

1) Pihak – pihak yang Terlibat dalam Perencanaan 

Pihak - pihak yang terlibat dalam perencanaan di SMA N 1 

Sleman yaitu: kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana 

prasarana, koordinator laboratorium/kepala laboratorium, dan guru TIK. 

Masing-masing pihak memberikan kontribusi terhadap terwujudnya 

perencanaan yang baik. Peran masing-masing pihak diuraikan di bawah 

ini: 

a) Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah SMA N 1 Sleman dalam perencanaan 

laboratorium komputer bertugas untuk membuat kebijakan – 

kebijakan, kebijakan tersebut didapat atau dihasilkan dari rapat rutin 

bersama para pengelola laboratorium dan juga komite sekolah. 

Selain itu bentuk perhatian kepala sekolah yaitu akan akan 

mengumpulkan para pengelola laboratorium komputer secara berkala. 
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Yang tujuannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada 

para pengelola dan juga sharing mengenai masalah apa yang sedang 

dihadapi dan kemudian dievaluasi agar dapat diselesaikan. 

b) Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana 

Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana dalam 

perencanaan laboratorium komputer bertugas untuk menginventarisasi 

setiap ada pengadaan alat praktik baru. Setelah diinventarisir oleh 

bagian urusan sarana prasarana maka baru akan diserahkan kepada 

kepala laboratorium untuk selanjutnya diadministrasikan. 

c) Koordinator Laboratorium atau Kepala Laboratorium 

Sebagai pengelola laboratorium komputer, kepala laboratorium  

sudah membuat tata tertib untuk siswa selama berada di dalam 

laboratorium komputer dan juga peraturan dalam penggunaan 

komputer. Kepala laboratorium juga berperan dalam menyusun 

perencanaan terkait dengan pengadaan dan operasionalisasi 

laboratorium komputer, pengaturan jadwal pemakaian laboratorium.  

d) Guru TIK 

Peran guru disini yaitu memberikan pengarahan kepada siswa 

yang mengalami masalah dalam pelaksanaan praktik, jadi jika ada 

masalah dengan siswa dalam materi atau praktik di laboratorium 

komputer, guru siap memberikan bimbingan dan konsultasi kepada 

siswa. 
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Peran guru TIK dalam perencanaan selalu berkaitan dengan  

sebelum memulai dan sesudah praktik tetap harus mengingatkan 

kepada siswanya untuk mamatuhi peraturan yang sudah dibuat agar 

praktik dapat berjalan dengan lancar. Peran guru dalam perencanaan 

sebatas memberikan usulan tentang bagaimana sebaiknya dalam 

penyediaan perangkat laboratorium guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2) Aspek-aspek yang Direncanakan 

Berbagai aspek yang masuk dalam perencanaan terkait dengan 

pengelolaan laboratorium komputer yaitu perencanaan untuk pengadaan 

sarana prasarana, pengadaan perangkat kelengkapan laboratorium, biaya 

perawatan, dan jadwal penggunaan laboratorium komputer. Dalam 

menyusun rencana tersebut, pihak – pihak yang berperan dalam 

perencanaan tersebut juga memperhatikan ketersediaan dana yang 

dialokasikan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). 

3) Wujud Adanya Perencanaan Tersebut 

Perencanaan tentang laboratorium komputer dapat diwujudkan 

dalam RKAS, apabila terkait dengan pembiayaan pengadaan sarana 

prasarana. Tetapi apabila hanya terkait dengan perencanaan pemanfaatan 

laboratorium komputer, perencanaan hanya berupa rencana atau jadwal 

pemakaian laboratorium komputer yang disusun bersama antara 

pengelola laboratorium dan guru TIK. 
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b. SMA N 2 Sleman 

1) Pihak – pihak yang Terlibat dalam Perencanaan 

Yang terlibat dalam perencanaan laboratorium komputer di SMA 

N 2 Sleman sama dengan SMA N 1 Sleman yaitu: kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bagian sarana prasarana, koordinator laboratorium/kepala 

laboratorium dan guru TIK. Peran masing – masing pihak tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Kepala Sekolah 

Peran kepala sekolah SMA N 2 Sleman dalam perencanaan 

juga sama dengan SMA N 1 Sleman yaitu membuat kebijakan – 

kebijakan. Kebijakan ini juga diambil dari hasil rapat rutin bersama 

dan kemudian diambil usulan – usulan dari para pengelola, baik 

urusan sarana prasarana, guru TIK. Apabila sudah ada kesepakatan 

dalam rapat-rapat tersebut, kepala sekolah mensyahkan kebijakan 

tersebut untuk dilaksanakan oleh para pengelola laboratorium 

komputer. 

Kepala sekolah memberikan perhatian pada keberadaan 

laboratorium dengan cara memberikan pengarahan, masukan atau 

saran kepada para pengelola laboratorium komputer. Dengan begitu 

kepala sekolah bisa memberi bimbingan dan motivasi dan apabila ada 

masalah dan kekurangan maka dapat dirapatkan dan dicari jalan 

keluar dan solusinya.  
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b) Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana 

Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana berperan dalam 

menginventarisir sarana prasarana, termasuk sarana prasarana yang 

ada di laboratorium komputer. Dalam pengadministrasian sarana 

prasarana harus dikerjakan dengan rinci, baik data dan spesifikasi 

yang dibutuhkan, juga diinventarisir dengan baik agar bila ada 

pemeriksaan dari dinas atau pengawas, sekolah bisa menunjukkan 

data yang lengkap dan rinci. 

c) Koordinator Laboratorium atau Kepala Laboratorium 

Koordinator atau kepala laboratorium komputer SMA N 2 

Sleman dalam perencanaan berperan membuat tata tertib dan aturan 

pemakaian unit komputer untuk siswa selama berada di dalam 

laboratorium komputer. Kepala laboratorium juga berperan dalam 

menyusun perencanaan terkait dengan pengadaan sarana prasarana 

laboratorium komputer dan operasionalisasi laboratorium komputer, 

juga pengaturan jadwal untuk pemakaian laboratorium komputer. 

d) Guru TIK 

Peran guru TIK di SMA N 2 Sleman dalam perencanaan  yaitu 

selalu memberikan pengarahan tentang tata tertib yang sudah dibuat 

sebelum dan sesudah praktik di laboratorium komputer. Dengan 

tujuan agar kegiatan praktik di laboratorium komputer berjalan dengan 

baik dan lancar. Peran guru TIK  dalam perencanaan sama dengan 

guru TIK SMA N 1 Sleman, yaitu sebatas memberikan usulan tentang 
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bagaimana sebaiknya dalam penyediaan perangkat laboratorium guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Aspek-aspek yang Direncanakan 

Aspek – aspek yang direncanakan di laboratorium komputer SMA 

N 2 Sleman yaitu: perencanaan tentang pengadaan sarana prasarana 

untuk laboratorium komputer dan juga pengadaan perangkat kelengkapan 

laboratorium komputer. Selain itu juga mengenai RKAS dan juga jadwal 

penggunaan laboratorium komputer. 

3) Wujud Adanya Perencanaan Tersebut 

Wujud dari perencanaan laboratorium komputer di SMA N 2 

Sleman sama dengan SMA N 1 Sleman yaitu diwujudkan dalam RKAS 

jika terkait dengan dana dan pembiayaan sarana prasarana. Dan terkait 

perencanaan pemanfaatan laboratorium komputer yaitu berupa rencana 

atau jadwal pemakaian laboratorium komputer yang disusun bersama 

dengan pengelola laboratorium komputer dan guru TIK. 

 

2. Pengorganisasian Laboratorium Komputer 

a. SMA N 1 Sleman 

1) Pihak-pihak yang Berwenang Mengorganisasikan 

Pihak – pihak yang berwenang dalam mengorganisasikan 

laboratorium komputer di SMA N 1 Sleman yaitu kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah urusan sarana prasarana, koordinator laboratorium/kepala 
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laboratorium dan guru TIK. Masing – masing pihak menjalankan peran 

sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing.  

Di sini kepala sekolah sudah tentu merupakan penanggung jawab 

utama terhadap seluruh pengorganisasian di sekolah yang dipimpinnya. 

Kemudian Pihak lain seperti: wakil kepala sekolah urusan sarana 

prasarana berwenang mengorganisasi dan menginventarisir sarana/alat 

praktik yang akan masuk, koordinator/kepala laboratorium berwenang 

mengorganisaikan administrasi laboratorium komputer, dan guru TIK 

berwenang mengorganisasikan selama kegiatan praktik di laboratorium 

komputer. 

2) Komponen yang Diorganisasikan 

Pengorganisasian di SMA N 1 Sleman dibutuhkan karena ada 

banyak komponen atau bagian di dalam laboratorium komputer seperti 

sarana laboratorium, dana, sumber daya manusia/tenaga kerja, jadwal dan 

pemakai laboratorium yaitu peserta didik. Yang lebih jelasnya akan 

diuraikan seperti di bawah ini: 

a) Sarana 

Sarana laboratorium komputer di SMA N 1 Sleman 

pengadaannya dianggarkan dari dana komite sekolah atau RKAS. 

Pengorganisasiannya dilakukan oleh kepala laboratorium komputer, 

tetapi dalam dalam penginventarisasian dibantu oleh wakil kepala 

sekolah urusan sarana prasarana. Yaitu dari pembelian kemudian 

dinventarisir oleh urusan sarana prasarana kemudian baru setelah itu 
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diadministrasikan oleh kepala laboratorium. Alurnya dapat dilihat 

pada kutipan wawancara berikut:   

“Alurnya yaitu dari pembelian, pihak sekolah kemudian 

menyerahkan kepada urusan sarana prasarana untuk 

menginventarisir peralatan tersebut, setelah itu baru diberikan 

kepada kepala laboratorium untuk selanjutnya digunakan 

praktik para siswa.” (hasil wawancara dengan Fajar Sahuri, 

S.T. Koordinator Laboratorium TIK SMA N 1 Sleman. Rabu, 

08 Agustus 2012, jam 11.15 WIB). 

 

Dalam pengadaan sarana laboratorium komputer juga perlu 

diorganisasikan dengan baik, yaitu dengan cara kepala sekolah 

mengumpulkan para pengelola laboratorium komputer SMA N 1 

Sleman dalam rapat rutin yang dilakukan satu semester sekali, dengan 

tujuan untuk membahas sarana apa yang dibutuhkan laboratorium 

komputer dan sarana apa yang harus diperbaharui. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“Perencanaan pengadaan biasanya setiap tahun ajaran baru 

diadakan rapat rutin. Di dalam rapat tersebut nantinya 

pengelola laboratorium menyatakan pendapat tentang 

pengadaan alat praktik, misalnya alat praktik apa yang 

dibutuhkan saat ini, dan kerusakan alat praktik yang harus 

diperbaharui.” (hasil wawancara dengan Wiwi Andriani, M.Pd. 

Guru TIK SMAN 1 Sleman. Sabtu, 04 Agustus 2012, jam 

10.50 WIB). 

 

b) Dana 

Dana merupakan salah satu komponen yang harus 

diorganisasikan dengan baik di laboratorium komputer SMA N 1 

Sleman. Dari pihak sekolah sudah menganggarkan dana operasional 

untuk laboratorium komputer dari uang komite sekolah atau RKAS 

tiap tahun anggaran, dana untuk operasional laboratorium komputer 
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juga bisa didapat dari luar atau dari dinas atau pemerintah tiap satu 

tahun sekali. Bisa dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:  

“Mengenai penyediaan dana, diambil dari uang komite sekolah 

atau RKAS yang yang sudah dianggarkan oleh sekolah tiap 

tahun anggaran. Dana dari luar seperti dari dinas dan 

pemerintah saat ini susah didapatkan, itu saja jika keluar setiap 

satu tahun sekali dan hanya sedikit. Penggunaan dana dari 

komite sekolah sementara dikhususkan kepada sarana 

laboratorium komputer, sedang dana dari dinas dan pemerintah 

digunakan untuk prasarana laboratorium.” (hasil wawancara 

dengan Drs. Sutana , Urusan Sarana Prasarana SMA N 1 

Sleman. Sabtu 04 Agustus 2012, jam 09.00 WIB) 

 

Oleh karena itu dana tersebut harus diorganisasikan dengan 

baik oleh pengelola laboratorium komputer, khususnya kepada kepala 

laboratorium yang mengurusi keadministrasian laboratorium 

komputer. dana ini diperuntukkan untuk perawatan dan perbaikan alat 

praktik di laboratorium komputer. Jika laboratorium memerlukan 

dana, maka kepala laboratorium bisa merancang dana tersebut untuk 

diajukan kepada kepala sekolah melalui urusan sarana prasarana. 

Seperti dikutip pada wawancara berikut ini: 

“Sekolah mengalokasikan dana dari uang komite sekolah dan 

RKAS untuk perawatan dan perbaikan alat praktik di 

laboratorium komputer. Jadi jika laboratorium komputer 

membutuhkan dana, kepala laboratorium komputer 

mengajukan kepada pihak sekolah untuk kemudian di setujui. 

Tapi itu juga tergantung apakah dana yang dianggarkan untuk 

laboratorium komputer masih ada atau sudah habis.” (hasil 

wawancara dengan Fajar Sahuri, S.T. Koordinator 

Laboratorium TIK SMA N 1 Sleman. Rabu, 08 Agustus 2012, 

jam 11.15 WIB). 
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c) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia (SDM) di laboratorium komputer SMA 

N 1 Sleman diorganisasi secara berjenjang oleh beberapa pihak. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan melakukan pengorganisasian 

sumber daya manusia pengelola laboratorium komputer seperti guru 

TIK, koordinator laboratorium dan tenaga laboran dilakukan oleh 

kepala sekolah. Yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

rutin mengumpulkan para pengelola laboratorium komputer dalam 

rapat untuk memberikan pengarahan dan bimbingan agar para 

pengelola dapat lebih baik lagi. Kepala sekolah juga berencana untuk 

melakukan pengajuan kepada dinas pendidikan agar guru TIK di SMA 

N 1 Sleman bisa berstatus tetap tidak guru tidak tetap (GTT) lagi. 

Seperti dilihat pada kutipan wawancara berikut: “untuk pengelolanya 

sekolah berencana untuk melakukan pengajuan kepada dinas 

pendidikan agar guru TIK disekolah kami bisa berstatus tetap tidak 

GTT lagi.” (hasil wawancara dengan Dra. Hermintarsih, Kepala 

Sekolah SMA N 1 Sleman. Selasa, 02 Agustus 2012, jam 09.00 WIB). 

Sedangkan pengorganisasian sumber daya manusia peserta 

didik yang memakai sarana laboratorium komputer dijalankan oleh 

koordinator laboratorium dan guru TIK. Pada saat pembelajaran 

praktik berlangsung, guru TIK akan lebih dominan dalam 

mengorganisasikan peserta didik sebagai bagian dari pengelolaan 

pembelajaran. Sedangkan koordinator laboratorium komputer lebih 
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banyak kepada pengorganisasian administrasi laboratorium komputer 

untuk menunjang sumber daya manusianya (SDM). 

d) Jadwal 

Jadwal juga perlu diorganisir dengan baik, karena dengan 

pengaturan jadwal yang baik dapat membuat pembelajaran praktik 

dapat berjalan dengan lancar. Di SMA N 1 Sleman, pengorganisasian 

jadwal pun dilakukan dengan baik dan terstruktur. Itu dikarenakan di 

SMA N 1 Sleman penggunaan laboratorium komputer dipakai setiap 

hari oleh siswa kelas X, XI, XII. Jadi pengelola laboratorium harus 

membuat jadwal dengan baik dan terstruktur agar tidak terjadi bentrok 

antara kelas satu dengan lainya. Dengan jadwal yang telah dibuat, 

siswa kelas X, XI, dan XII dapat mengikuti pembelajaran praktik TIK 

di laboratorium komputer sesuai jadwal seperti diungkap dalam 

kutipan wawancara berikut. 

“Untuk penggunaan jam praktik, setiap hari laboratorium 

komputer digunakan oleh siswa kelas X, XI, dan XII. Karena 

setiap ada pelajaran TIK selalu dilakukan di laboratorium 

komputer. Selama ini pengaturan jadwal berjalan dengan baik 

tidak ada hambatan suatu apapun.”(hasil wawancara dengan 

Fajar Sahuri, S.T. Koordinator Laboratorium TIK SMAN 1, 

Rabu, 08 Agustus 2012). 

 

“Perencanaan penggunaan laboratorium komputer sesuai 

dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pengelola laboratorium 

komputer. Guru TIK disini ada dua jadi tinggal menyesuaikan 

antara dua guru tersebut dalam pemakaian ruang laboratorium 

komputer agar tidak bentrok satu sama lain.” (hasil wawancara 

dengan Wiwi Andriani, M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman. 

Sabtu, 04 Agustus 2012, jam 10.50 WIB) 
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e) Peserta Didik 

Peserta didik atau siswa juga perlu untuk diorganisasikan, di 

laboratorium komputer SMA N 1 Sleman peserta didik 

diorganisasikan dengan baik oleh guru TIK. Yaitu dengan dibuatnya 

tata tertib dan peraturan yang dibuat oleh pengelola laboratorium. 

Dengan dibuatnya tata tertib dan peraturan ini, peserta didik dapat 

diatur dengan baik dan dapat melaksanakan praktik dilaboratorium 

dengan baik dan lancar. Seperti dikutip dalam wawancara sebagai 

berikut: 

“Kami para pengelola laboratorium komputer sudah membuat 

tata tertib untuk siswa selama berada di dalam laboratorium 

komputer dan juga peraturan dalam penggunaan komputer.” 

(hasil wawancara dengan Fajar Sahuri, S.T. Koordinator 

Laboratorium TIK SMA N 1 Sleman. Rabu, 08 Agustus 2012, 

jam 11.15 WIB) 

 

“Pihak pengelola laboratorium komputer sudah membuat 

peraturan tata tertib yang sudah ditempel diruang laboratorium 

komputer untuk bisa dibaca oleh siswa, selain itu juga guru 

TIK sebelum memulai dan sesudah praktik tetap harus 

mengingatkan kepada siswanya untuk mamatuhi peraturan 

yang sudah dibuat agar praktik dapat berjalan dengan lancar.” 

(hasil wawancara dengan Wiwi Andriani, M.Pd. Guru TIK 

SMAN 1 Sleman. Sabtu, 04 Agustus 2012, jam 10.50 WIB) 

 

3) Pembagian Tugas 

Pembagian tugas di laboratorium komputer SMA N 1 Sleman 

sudah baik dan sesuai. Dibawah pimpinan kepala sekolah, laboratorium 

komputer mempunyai koordinator laboratorium komputer yang bertugas 

dalam pengadministrasian laboratorium komputer juga membuat tata 

tertib dan peraturan di laboratorium komputer. Guru TIK selain bertugas 
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dalam memberikan pelajaran praktik TIK di laboratorium komputer, guru 

TIK juga membantu dalam memberikan pengarahan kepada siswa yang 

mengalami masalah dalam pelaksanaan praktik, guru siap memberikan 

bimbingan dan konsultasi kepada siswa. Seperti dikutip dalam 

wawancara berikut: 

“Peran guru disini yaitu memberikan pengarahan kepada siswa 

yang mengalami masalah dalam pelaksanaan praktik, jadi jika ada 

masalah dengan siswa dalam materi atau praktik di laboratorium 

komputer, guru siap memberikan bimbingan dan konsultasi 

kepada siswa.” (hasil wawancara dengan Fajar Sahuri, S.T. 

Koordinator Laboratorium TIK, Rabu, 08 Agustus 2012, jam 

11.15 WIB) 

 

Selain itu kepala laboratorium juga mempunyai tugas dalam 

perawatan sarana komputer di laboratorium komputer SMA N 1 Sleman 

yang dibantu oleh teknisi dan laboran. Tenaga teknisi dan laboran hanya 

dua kali dalam seminggu datang ke laboratorium komputer sekolah 

tesebut karena masih berstatus tidak tetap. Terkait dengan tugas 

kebersihan laboratorium komputer, SMA N 1 Sleman dibantu oleh 

petugas kebersihan sekolah yang datang secara berkala.  

Berkenaan dengan kebutuhan alat praktik di laboratorium 

komputer yang harus disediakan sekolah, laboratorium komputer dibantu 

oleh wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Yaitu apabila ada 

pengadaan alat praktik kemudian akan diserahkan kepada urusan sarana 

prasarana untuk kemudian diinventarisir secara lengkap. Ketika suatu alat 

praktik sudah ada, maka alur penerimaanpun sesuai prosedur seperti 

tampak dalam kutipan wawancara berikut ini: 
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“Alurnya yaitu dari pembelian, pihak sekolah kemudian 

menyerahkan kepada urusan sarana prasarana untuk 

menginventarisir peralatan tersebut, setelah itu baru diberikan 

kepada kepala laboratorium untuk selanjutnya digunakan praktik 

para siswa.” (hasil wawancara dengan Fajar Sahuri, S.T. 

Koordinator Laboratorium TIK SMA N 1 Sleman, Rabu, 08 

Agustus 2012, jam 11.15 WIB)  

 

 

b. SMA N 2 Sleman 

1) Pihak-pihak yang Berwenang Mengorganisasikan 

Pihak – pihak yang berwenang dalam mengorganisasikan 

laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman yaitu: kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah urusan sarana prasarana, koordinator/kepala laboratorium 

dan guru TIK. Masing – masing pihak menjalankan peran sesuai dengan 

wewenang masing – masing sama seperti para pengelola laboratorium 

komputer SMA N 1 Sleman. Kepala sekolah yang merupakan 

penanggung jawab utama dari seluruh pengorganisasian di sekolah yang 

dipimpinnya.  

Pihak lain seperti: wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana 

yang mengorganisasikan dalam bidang inventaris barang yang masuk ke 

laboratorium komputer, koordinator laboratorium komputer yang 

mengorganisasikan administrasi laboratorium, dan guru TIK disini 

berwenang mengorganisasikan selama pembelajaran praktik TIK baik 

sebelum dan sesudah praktik dilaksanakan. 
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2) Komponen yang Diorganisasikan 

Komponen – komponen yang perlu diorganisasikan di 

laboratorium komputer SMA N 2 Sleman antara lain yaitu: sarana 

laboratorium, dana, sumber daya manusia/tenaga kerja, jadwal dan 

pemakai laboratorium yaitu peserta didik. Yang lebih jelasnya akan 

diuraikan seperti di bawah ini: 

a) Sarana 

Pengorganisasian sarana di laboratorium komputer SMA N 2 

Sleman dijalankan oleh kepala laboratorium/koordinator laboratorium 

komputer. Sarana laboratorium komputer sendiri dianggarkan oleh 

sekolah yang diambil dari dana komite sekolah/RKAS untuk 

pengadaan dan perawatannya. Tapi dalam menginventaris barang atau 

alat praktik dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan sarana 

prasarana. Yaitu dari pembelian kemudian dinventaris oleh urusan 

sarana prasarana kemudian setelah itu baru diserahkan kepada kepala 

laboratorium komputer untuk diadministrasikan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini: 

“Alur penerimaan alat praktik yaitu dari pembelian alat praktik 

kemudian diterima urusan sarana prasarana untuk selanjutnya 

diadministrasikan atau diinventarisir, setelah itu akan 

diserahkan kepada kepala laboratorium, dan baru diserahkan 

ke guru TIK untuk digunakan siswa.” (hasil wawancara 

dengan Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator Laboratorium 

TIK SMAN 2 Sleman. Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 

WIB). 

 

Dalam pengadaan sarana atau alat praktik di laboratorium 

komputer SMA N 2 Sleman perlu diorganisasikan dengan baik, 
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biasanya para pengelola khususnya kepala laboratorium komputer 

akan membuat laporan tentang sarana apa saja yang dibutuhkan dan 

perlu diperbaharui, laporan tersebut kemudian akan diajukan dalam 

rapat rutin yang dilakukan sekolah tiap satu semester sekali. 

b) Dana 

Pengorganisasian dana di laboratroium komputer SMA N 2 

Sleman mutlak diperlukan agar dapat dipergunakan dengan baik dan 

tepat guna. Dari sekolah telah disediakan dana untuk operasional 

laboratorium komputer yang berasal dari komite sekolah/RKAS, dana 

dari dinas atau pemerintah sampai saat ini belum ada. Dapat dilihat 

pada kutipan wawancara berikut ini: 

“Dari sekolah ada dana untuk operasional laboratorium 

komputer yang berasal dari RKAS, dana bantuan dari dinas 

atau pemerintah belum ada. Dari pihak sekolah sudah 

mengajukan dana ke pihak dinas pendidikan tetapi sampai 

sekarang masih belum turun dananya.” (hasil wawancara 

dengan Drs. Subagyo. Kepala Sekolah SMA N 2 Sleman. 

Selasa, 24 Juli 2012, jam 09.30 WIB). 

 

Penyediaan  dan penggunaan dana dari sekolah sudah 

dianggarkan setiap tahun anggaran sekolah yang diperuntukkan pada 

kebutuhan operasional dan perawatan laboratorium komputer. dana 

tersebut harus diorganisasikan oleh kepala laboratorium dengan benar, 

sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak 

terbuang percuma untuk keperluan yang tidak penting. dana dari dinas 

dan pemerintah memang susah didapat, kalau memang ada itu saja 
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hanya keluar satu tahun sekali dan jumlahnya hanya sedikit. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut:   

“Penyediaan dan penggunaan dana dari sekolah dianggarkan 

tiap tahun anggaran sekolah/RKAS untuk penyediaan dan 

penggunaan keperluan operasional laboratorium komputer. 

Sekolah menggunakan uang dari komite sekolah, karena 

bantuan dari dinas tidak mencukupi karena terlalu kecil yang 

hanya diberikan tiap satu tahun sekali dan tidak untuk 

keperluan laboratorium komputer saja tetapi merata untuk 

semua laboratorium di sekolah. Dana dari dinas biasanya 

hanya digunakan untuk perbaikan gedung, lingkungan sekolah, 

biaya telepon, listrik dan internet.” (hasil wawancara dengan 

Haryadi, S.Pd. Urusan Sarana Prasarana SMA N 2 Sleman. 

Sabtu 28 Juli 2012, jam 10.35 WIB). 

 

c) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia (SDM) di laboratorium komputer SMA 

N 2 Sleman diorganisasikan oleh beberapa pihak secara berjenjang 

seperti pada SMA N 1 Sleman. Pengorganisasian pengelola 

laboratorium komputer seperti guru TIK dan koordinator laboratorium 

komputer dilakukan oleh kepala sekolah sebagai top manager. Yang 

rutin dilakukan dengan mengumpulkan pengelola laboratorium 

komputer dalam rapat rutin untuk diberikan briefing dan pengarahan 

agar dalam pengelolaan laboratorium kedepannya bisa lebih baik lagi. 

Kepala sekolah juga berencana melakukan pengajuan ke dinas agar 

guru TIK-nya bisa bisa berstatus tetap dan juga pemberian diklat 

kepada pengelolanya. Seperti dilihat pada kutipan wawancara berikut 

ini: 

“Untuk pengelolanya, sekolah ingin mengajukan ke dinas 

pendidikan agar guru TIK yang tidak tetap menjadi guru tetap 

dan kemudian ingin mengikutsertakan para pengelola 
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laboratorium dalam diklat agar menambah pengetahuan 

tentang laboratorium khususnya TIK.” (hasil wawancara 

dengan Drs. Subagyo. Kepala Sekolah SMA N 2 Sleman. 

Selasa, 24 Juli 2012, jam 09.30 WIB). 

 

 Sedangkan guru TIK dan koordinator laboratorium komputer, 

pengorganisasiannya dikhususkan kepada sumber daya manusia 

peserta didik yang memakai sarana laboratorium komputer. Pada saat 

pembelajaran berlangsung, guru TIK lebih dominan dalam 

mengorganisasikan peserta didik sebagai bagian dari pengelolaan 

pembelajaran. Dan koordinator laboratorium komputer lebih kepada 

mengorganisasi laboratorium komputer sebagai penunjang sumber 

daya manusia peserta didiknya.  

d) Jadwal 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman 

memang tidak seperti SMA N 1 Sleman yang digunakan setiap hari. 

Di laboratorium komputer SMA N 2 Sleman digunakan hanya empat 

kali dalam seminggu. Jadwal praktik dibuat berdasarkan jadwal 

pelajaran TIK yang dibuat oleh guru TIK. Meskipun begitu jadwal 

praktik harus dibuat dengan baik oleh pengelola laboratorium 

komputer agar tidak bentrok dan dapat berjalan dengan baik dan 

diberdayakan dengan optimal oleh siswa. Lebih jelasnya bisa dilihat 

dari kutipan wawancara berikut ini: “Pengaturan jadwal disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran TIK yang sudah dibuat oleh guru TIK.” (hasil 

wawancara dengan Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator 
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Laboratorium TIK SMAN 2 Sleman. Senin, 06 Agustus 2012, jam 

09.30 WIB)  

Dan juga wawancara berikut ini: “Saya berharap penggunaan 

laboratorium komputer dapat dioptimalkan lagi. Sehingga 

laboratorium komputer sekolah bisa lebih diperdayagunakan dengan 

optimal.” (hasil wawancara dengan Heru Priyono, S.Kom. Guru TIK 

SMAN 2 Sleman. Rabu, 08 Agustus 2012, jam 10.15 WIB) 

e) Peserta Didik 

Di SMA N 2 Sleman juga peserta didik diorganisir dengan 

baik, bisa dilihat dengan dibuatnya peraturan dan tata tertib yang 

dibuat oleh pengelola laboratorium komputer. Dengan tujuan peserta 

didik dapat mematuhi tata tertib dan peraturan yang dibuat agar 

pelaksanaan pembelajaran praktik TIK di laboratorium dapat berjalan 

dengan baik dan kondusif. Dan apabila dilanggar maka akan diberikan 

sanksi untuk melatih kedisiplinan peserta didik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata 

tertib dan peraturan yang harus dipatuhi dan dikerjakan oleh 

siswa sebelum masuk dan selama melakukan praktik di 

laboratorium komputer.” (hasil wawancara dengan 

Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator Laboratorium TIK 

SMAN 2 Sleman. Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 WIB) 

 

 

“Pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata 

tertib selama pembelajaran praktik di laboratorium yang 

harus dipatuhi oleh siswa, jika dilanggar akan diberikan 

sangsi. Misalnya: siswa menggunakan komputer sesuai 

dengan apa yang sudah diarahkan oleh guru TIK, tidak 

boleh menggunakan komputer diluar arahan guru TIK.” 
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(Hasil wawancara dengan Heru Priyono, S.Kom. Guru TIK 

SMAN 2 Sleman. Rabu, 08 Agustus 2012, jam 10.15 WIB) 

 

3) Pembagian Tugas 

Pembagian tugas kepada pengelola laboratorium komputer di 

SMA N 2 Sleman sudah sesuai dengan kemampuan masing – masing. 

Kepala laboratorium komputer disini bertugas mengadministrasikan 

laboratorium juga membuat tata tertib dan peraturan untuk siswa selama 

pembelajaran praktik di laboratorium komputer. Guru TIK tugas 

utamanya yaitu memberikan pembelajaran praktik TIK di laboratorium 

komputer, dan juga membantu sebatas tanggung jawab guru memberikan 

pengarahan jika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi praktik. Seperti kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Peran guru yaitu membantu untuk mengatasi sebatas tanggung 

jawabnya sebagai guru, misalnya jika ada siswa yang mengalami 

masalah atau belum memahami materi praktik maka guru 

berusaha sebisa mungkin untuk memberi penjelasan kepada siswa 

tersebut.” (Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator Laboratorium 

TIK SMAN 2 Sleman, Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 WIB) 

 

Guru TIK juga mempunyai tugas dalam perawatan sarana 

komputer di SMA N 2 Sleman. Karena pihak laboratorium komputer 

tidak mempunyai teknisi dan laboran sendiri. Dalam hal 

ketidakmampuan guru TIK mengatasi masalah kerusakan sarana di 

laboratorium komputer, pihak sekolah baru akan memanggil teknisi dari 

luar untuk perawatan lebih lanjut. Laboratorium komputer juga tidak 

mempunyai petugas kebersihan, sehingga yang bertugas menjaga 

kebersihan yaitu siswa yang dilakukan dengan piket rutin. 
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Pihak wakil kepala sekolah urusan sarana disini bertugas 

membantu dalam menginventarisir barang atau alat praktik hasil 

pembelian/pengadaan sarana laboratorium komputer. Begitu barang tiba, 

urusan sarana langsung menginventarisir sebelum diserahkan kepada 

koordinator laboratorium komputer. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

kutipan wawancara berikut ini: 

“Alur penerimaan alat praktik yaitu dari pembelian alat praktik 

kemudian diterima urusan sarana prasarana untuk selanjutnya 

diadministrasikan atau diinventarisir, setelah itu akan diserahkan 

kepada kepala laboratorium, dan baru diserahkan ke guru TIK 

untuk digunakan siswa.” (hasil wawancara dengan  Pangripto 

Wibowo, S.Pd. Koordinator   Laboratorium TIK SMAN 2 

Sleman, Senin, 06 Agustus 2012). 

 

 

3. Penggunaan Laboratorium Komputer 

a. SMA N 1 Sleman 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 1 Sleman dilakukan 

sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Jadi apabila tidak ada 

jadwal, siswa tidak bisa memakai laboratorium komputer. Seperti kutipan 

wawancara sebagai berikut: 

“Perencanaan penggunaan laboratorium komputer sesuai dengan 

jadwal yang sudah dibuat oleh pengelola laboratorium komputer. 

Guru TIK disini ada dua jadi tinggal menyesuaikan antara dua guru 

tersebut dalam pemakaian ruang laboratorium komputer agar tidak 

bentrok satu sama lain.” (Hasil wawancara dengan Wiwi Andriani, 

M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman, Sabtu, 04 Agustus 2012) 

 

Pihak pengelola laboratorium komputer juga sudah membuat tata 

tertib untuk siswa selama berada didalam laboratorium komputer dan ada 
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juga sanksi jika siswa melanggar tata tertib tersebut. Seperti dikemukakan 

dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Pihak pengelola laboratorium komputer sudah membuat peraturan 

tata tertib yang sudah ditempel diruang laboratorium komputer untuk 

bisa dibaca oleh siswa, selain itu juga guru TIK sebelum memulai 

dan sesudah praktik tetap harus mengingatkan kepada siswanya 

untuk mamatuhi peraturan yang sudah dibuat agar praktik dapat 

berjalan dengan lancar.” (Hasil wawancara dengan Wiwi Andriani, 

M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman, Sabtu, 04 Agustus 2012) 

 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 1 Sleman hanya 

dikhususkan pada pembelajaran TIK saja, jadi selama kegiatan 

pembelajaran praktik, siswa berada di dalam laboratorium komputer. Untuk 

ke depannya, pihak pengelola laboratorium komputer ingin mengajukan 

kepada kepala sekolah agar laboratorium komputer tidak hanya untuk 

pembelajaran TIK saja, tetapi juga bisa menjadi laboratorium multimedia 

yang bisa dugunakan oleh semua warga sekolah. 

Penggunaan komputer sampai saat ini masih berjalan dengan lancar 

tidak mengalami kendala suatu apapun. Laboratorium komputer dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh siswa, dilihat dari jadwal yang ada bahwa 

laboratorium komputer dalam seminggu digunakan setiap hari sebanyak 18 

pertemuan. Jadi dalam sehari minimal 3 kali laboratorium komputer 

digunakan oleh siswa kelas X, XI, dan XII. Seperti kutipan wawancara 

dengan koordinator laboratorium komputer sebagai berikut: 

“Untuk penggunaan jam praktik, setiap hari laboratorium komputer 

digunakan oleh siswa kelas X, XI, dan XII. Karena setiap ada 

pelajaran TIK selalu dilakukan di laboratorium komputer. Selama ini 

pengaturan jadwal berjalan dengan baik tidak ada hambatan suatu 

apapun.” (Hasil wawancara dengan Fajar Sahuri, S.T. Koordinator 
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Laboratorium TIK SMA N 1 Sleman, Rabu, 08 Agustus 2012, jam 

11.15 WIB). 

 

Dari jumlah keseluruhan unit komputer yang ada di laboratorium 

komputer SMA N 1 Sleman yaitu ada 26 unit komputer. Sebanyak 85% unit 

komputer masih dalam keadaan dan kondisi yang baik. Semuanya masih 

bisa bekerja dengan baik dan dapat mendukung pembelajaran praktik TIK di 

laboratorium komputer. Seperti kutipan wawancara berikut ini: “Kondisi 

fisik peralatan praktik yang ada masih baik, ya sekitar 85% masih dalam 

keadaan baik. Untuk pemakaian praktik siswa, unit komputer yang ada 

masih bisa digunakan dengan lancar dan normal.” (hasil wawancara dengan 

Fajar Sahuri, S.T. Koordinator Laboratorium TIK, Rabu, 08 Agustus 2012, 

jam 11.15 WIB).  

Hambatan yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaan praktik di 

laboratorium komputer, jumlah unit komputernya belum bisa mencukupi 

jumlah siswa, sehingga dalam pelaksanaan praktik penggunaannya yaitu 

satu unit komputer untuk dua siswa. 

b. SMA N 2 Sleman 

Terkait dengan penggunaan laboratorium komputer, dalam 

penggunaannya diatur jadwal praktik yang disesuaikan dengan jadwal 

pelajaran TIK yang sudah dibuat oleh guru TIK. Seperti kutipan wawancara 

dengan koordinator laboratorium komputer SMA N 2 Sleman sebagai 

berikut: “Pengaturan jadwal disesuaikan dengan jadwal pelajaran TIK yang 

sudah dibuat oleh guru TIK.” (Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator 

Laboratorium TIK SMA N 2 Sleman, Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 



95 
 

WIB). Pihak pengelola laboratorium komputer juga sudah membuat tata 

tertib untuk siswa selama berada di dalam laboratorium komputer dan juga 

peraturan dalam penggunaan  komputer. Seperti dikutip dalam wawancara 

dengan guru TIK SMA N 2 Sleman sebagai berikut:  

“Pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata tertib selama 

pembelajaran praktik di laboratorium yang harus dipatuhi oleh siswa, 

jika dilanggar akan diberikan sangsi. Misalnya: siswa menggunakan 

komputer sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh guru TIK, 

tidak boleh menggunakan komputer diluar arahan guru TIK.” (Hasil 

wawancara dengan Heru Priyono, S.Kom.  Guru TIK SMA N 2 

Sleman, Rabu, 08 Agustus 2012, jam 10.15 WIB) 

 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman sampai saat 

ini hanya digunakan untuk pembelajaran praktik TIK saja. Jadi tidak bisa 

digunakan secara umum. Harapan sekolah yaitu agar laboratorium komputer 

tidak hanya untuk pembelajaran praktik TIK saja, tetapi juga bisa menjadi 

ruang multimedia yang bisa digunakan untuk semua warga sekolah. 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 2 Sleman belum 

optimal, dilihat dari jadwal yang ada yaitu digunakan hanya 4 kali dalam 

seminggu sebanyak 9 pertemuan oleh siswa kelas X, XI, dan XII. sehingga 

ada cukup banyak waktu kosong di laboratorium komputer. Selain itu, pada 

saat pemakaian juga tidak maksimal dikarenakan ada beberapa unit 

komputer atau peralatan di laboratorium komputer yang tidak berfungsi atau 

rusak sehingga kurang mendukung untuk jalannya pembelajaran TIK di 

laboratorium. Guru TIK sendiri berharap agar penggunaan laboratorium 

komputer dapat digunakan lebih optimal lagi. Seperti kutipan wawancara 

berikut ini: “Saya berharap penggunaan laboratorium komputer dapat 
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dioptimalkan lagi. Sehingga laboratorium komputer sekolah bisa lebih 

diperdayagunakan dengan optimal.” (Hasil wawancara dengan Heru 

Priyono, S.Kom. Guru TIK SMA N 2 Sleman, Rabu, 08 Agustus 2012, jam 

10.15 WIB). 

Dari keseluruhan jumlah komputer yang ada yaitu sebanyak 36 unit 

komputer. Sebanyak 85% unit komputer di laboratorium komputer SMA N 

2 Sleman dalam keadaan baik dan sepenuhnya dapat mendukung 

pembelajaran praktik TIK di laboratorium komputer. Seperti dikutip dari 

wawancara berikut ini: “Kondisi fisik peralatan praktik yang ada masih 

dalam kondisi baik, masih memenuhi standar untuk anak SMA.” (hasil 

wawancara dengan Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator    Laboratorium 

TIK SMA N 2 Sleman. Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 WIB).  

Dalam pembelajaran praktik TIK di laboratorium komputer, 

hambatan yang dihadapi yaitu masalah jumlah unit komputernya belum 

mencukupi jumlah siswa sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran praktik, 

siswa menggunakan satu unit komputer untuk dua siswa. 

 

4. Pemeliharaan Laboratorium Komputer 

a. SMA N 1 Sleman 

Pemeliharaan laboratorium komputer yang baik sangat mutlak 

diperlukan, karena jika laboratorium komputer terawat dengan baik maka 

perangkat komputer dapat berjalan dengan baik pula dan pembelajaran TIK 

di laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Untuk pemeliharaan 
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laboratorium komputer, SMA N 1 Sleman menganggarkan dana yang 

diambil dari RKAS dan komite sekolah. Dana dari luar sekolah jarang sekali 

masuk, itupun kalau ada hanya sedikit jumlahnya. Seperti dikemukakan 

dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Untuk perawatan laboratorium komputer dananya dianggarkan dari 

komite sekolah dan RKAS, yang diambil beberapa persen dari uang 

SPP siswa tiap bulannya. Untuk dana dari luar jarang ada yang 

masuk, itupun kalau ada waktunya tidak tentu kapan dan jumlahnya 

tidak terlalu banyak.” (Hasil wawancara dengan Wiwi Andriani, 

M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman, Sabtu, 04 Agustus 2012) 

 

Orang yang bertugas memelihara dan merawat laboratorium 

komputer adalah teknisi dan laboran, SMA N 1 Sleman sudah mempunyai 

tenaga teknisi sendiri yang datang seminggu dua kali untuk melakukan 

perawatan rutin dan bisa juga datang jika pihak laboratorium komputer 

menghubungi sewaktu – waktu jika ada kerusakan mendadak. Selain teknisi 

itu sendiri dari pihak kepala laboratorium, guru TIK dan laboran juga bisa 

membantu dalam perawatan laboratorium komputer. Seperti dikemukakan 

dalam kutipan wawancara dengan guru TIK sebagai berikut: 

“Perawatan laboratorium komputer dilakukan oleh teknisi. Pihak 

laboratorium komputer sudah mempunyai teknisi dari luar sekolah 

yang rutin datang ke sekolah seminggu dua kali untuk melakukan 

perawatan laboratorium komputer.” (Hasil wawancara dengan Wiwi 

Andriani, M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman, Sabtu, 04 Agustus 

2012) 

 

Pemeliharaan laboratorium komputer itu sendiri mencakup berbagai 

hal mulai dari pembelian alat praktik atau komponen untuk menggantikkan 

yang sudah rusak, pengadaan seperangkat peralatan tangan (tool set) untuk 
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perawatan perangkat komputer dan jaringan, perawatan kebersihan ruangan 

laboratorium komputer yang dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah. 

Pemeliharaan laboratorium komputer dilaksanakan dengan cara 

apabila ada kerusakan maka akan dilakukan service/perbaikan oleh teknisi, 

dan jika ada perangkat yang rusak maka akan dilakukan penggantian dengan 

yang baru, dan untuk kebersihan ruangan laboratorium petugas kebersihan 

akan melakukan pembersihan setiap kali ruangan habis dipakai. 

b. SMA N 2 Sleman 

Untuk perawatan sarana prasarana laboratorium komputer, sekolah 

menganggarkan dana dari uang komite atau RKAS jika ada yang perlu 

untuk pengadaan atau bila ada yg diperbaharui. Tetapi karena keterbatasan 

dana dari komite sekolah, dalam perawatan tidak semuanya ada penggantian 

baru. Jadi hanya yang diutamakan dan perlu diganti saja yang akan diganti.  

Pihak yang bertugas memelihara laboratorium komputer adalah 

koordinator laboratorium komputer dibantu dengan guru TIK. Pihak 

laboratorium komputer SMA N 2 Sleman belum mempunyai teknisi tetap, 

jika ada kerusakan pihak laboratorium komputer baru akan memanggil 

teknisi dari luar. Pihak laboratorium komputer juga belum memilki laboran, 

sehingga perawatan laboratorium komputer belum berjalan dengan baik. 

Seperti dikemukakan guru TIK dalam kutipan wawancara sebagai berikut: 

“Perawatan peralatan praktik belum terawat dengan baik. Karena 

laboratorium komputer tidak mempunyai teknisi khusus dan laboran. 

Teknisi hanya akan datang jika ada panggilan saja. Dan saya juga 

masih GTT, jadi tidak bisa seminggu penuh berada disekolah untuk 

merawat laboratorium komputer.” (Hasil wawancara dengan Heru 
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Priyono, S.Kom. Guru TIK SMAN 2 Sleman, Rabu, 08 Agustus 

2012). 

 

Pemeliharaan laboratorium komputer itu sendiri mencakup 

pembelian alat praktik, pengadaan seperangkat peralatan tangan  (tool set) 

untuk perawatan/perbaikan perangkat komputer dan jaringan, dan perawatan 

kebersihan ruangan laboratorium komputer.  

Cara pemeliharaan dilakukan dengan membagi tugas, di SMA N 2 

Sleman dilakukan oleh guru TIK dan para siswa sendiri. Apabila ada 

kesalahan atau kerusakan yang tidak dapat di atasi oleh guru TIK, maka 

pihak sekolah memanggil teknisi dari luar sekolah untuk memperbaiki 

kerusakan tersebut. Siswa membantu dalam hal menjaga kebersihan dan 

kerapihan karena laboratorium komputer belum memiliki petugas khusus 

yang membersihkan laboratorium komputer. Seperti dikutip dari wawancara 

dengan koordinator laboratorium komputer sebagai berikut:  

“Kebersihan ruang laboratorium komputer belum baik, karena 

laboratorium komputer belum memiliki petugas khusus yang 

membersihkan laboratorium komputer. Jadi diberlakukan piket siswa 

dan juga dbantu oleh guru TIK dalam membersihkan laboratorium 

komputer.” (Hasil wawancara dengan Pangripto Wibowo, S.Pd. 

Koordinator Laboratorium TIK. Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 

WIB) 

 

Kutipan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa keikutsertaan 

guru TIK dan para siswa dalam memelihara komputer selama menggunakan 

laboratorium belum cukup menjawab kebutuhan pemeliharaan laboratorium 

komputer, sehingga tetap membutuhkan petugas yang khusus melakukan 

pemeliharaan laboratorium komputer. Petugas pemeliharaan laboratorium 
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komputer tidak cukup hanya pegawai GTT yang bertugas pada hari-hari 

tertentu saja. 

 

C. Pembahasan 

1. Perencanaan Laboratorium Komputer 

Perencanaan laboratorium komputer di kedua sekolah mencakup aspek 

pengadaan perangkat kelengkapan laboratorium, biaya yang dibutuhkan, dan 

jadwal penggunaan laboratorium. Kebutuhan dana yang direncanakan untuk 

pengadaan perangkat kelengkapan komputer tampak pada RKAS. Hal ini 

sejalan dengan rambu-rambu yang diatur Depdikbud (1999: 32) yang 

menyebutkan bahwa pengadaan alat harus didasarkan pada (a) spesifikasi jelas 

(b) apakah dana tersedia (c) prosedur pembelian dan (d) pelaksanaan.   

Prosedur dalam merencanakan pengadaan perlengkapan komputer 

dilakukan melalui rapat-rapat yang membahas RKAS. Usulan tentang rencana 

pengadaan perlengkapan laboratorium komputer biasanya datang dari guru-

guru TIK, kepala laboratorium, wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana 

sehingga memperlihatkan proses perencanaan secara bottom up atau dari 

bawah ke atas. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa to define future 

requirement, someone must make a decision the basic approach commonly 

followed bottom up (Walker, 1992: 161). Perencanaan dalam pengelolaan 

laboratorium komputer berangkat dari usulan para guru TIK ataupun kepala 

laboratorium komputer dimaksudkan agar pengadaan perlengkapan 

laboratorium komputer sesuai dengan permasalahan yang ada. Suryosubroto 
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(2004: 22), menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan di sekolah 

harus diawali dengan Identifikasi masalah serta perumusan masalah. Dalam hal 

pengadaan perlengkapan laboratorium komputer, guru TIK dan koordinator 

ataupun kepala laboratorium dipandang lebih tahu daripada  kepala sekolah. 

Perencanaan juga melibatkan banyak pihak termasuk komite sekolah 

pada saat dibawa dalam rapat RKAS. Keterlibatan banyak pihak tersebut 

memperlihatkan proses pengambilan keputusan bersifat partisipatif. Proses 

partispatif sangat tepat karena keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan 

dapat meningkatkan semangat guru menjalankan tugas di sekolah. Hal ini 

dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (2004: 323): participation in decision 

making is positively related to the individual teacher’s satisfaction with the 

profession of teaching. 

Pada awal tahun pelajaran, kepala atau koordinator laboratoium 

menyampaikan pendapat tentang keadaan alat praktik dan perangkat apa yang 

dibutuhkan atau perlu disediakan atau diperbaharui. Hal ini menunjukkan 

perencanaan dilakukan secara bersama-sama dalam rapat dan didasarkan pada 

masukan atau usulan dari orang yang berkompeten di laboratorium komputer.  

Ketiadaan laboran dan ketidakmampuan sekolah memiliki teknisi 

sendiri menjadi masalah dalam menentukan spesifikasi komponen teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan. Teknisi dari luar dapat saja memanfaatkan 

ketidaktahuan sekolah untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan cara 

memberikan usulan pengadaan komponen yang kurang sesuai kepada kepala 

laboratorium atau guru TIK. 
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2. Pengorganisasian Laboratorium Komputer 

Pengorganisasian laboratorium dilakukan langsung oleh kepala sekolah 

dibantu wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Pengorganisasian oleh 

kepala sekolah karena pengorganisasian laboratorium komputer mencakup 

banyak aspek, bukan hanya sarana saja, tetapi juga mengorganisasikan dana, 

jadwal dan SDM/orang-orang yang berhubungan dengan pemeliharaan dan 

pemanfaatan laboratorium yaitu guru-guru, kapala atau koordinator 

laboratorium, laboran, teknisi dan para siswa. 

Pengorganisasian dilakukan melalui struktur kerja dan pembagian kerja 

yang jelas, namun demikian struktur organisasi di SMA N 1 dan 2 Sleman 

tidak sama persis karena disesuaikan dengan kondisi atau lingkungan sekolah 

masing – masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko (2003: 167), 

bahwa pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang 

melingkupinya.   

Kepala sekolah mendelegasikan urusan inventaris sarana prasarana 

kepada wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, setelah diinventaris  

kemudian didelegasikan kepada kepala laboratorium. Selanjutnya koordinator 

atau kepala laboratorium bersama guru TIK mengatur jadwal penggunaan 

laboratorium. Dilihat dari aspek pengorganisasian di SMA N 1 dan 2 Sleman, 

tampak pengorganisasian dijalankan dengan prosedur dan pembagian kerja 

yang jelas. Dengan adanya prosedur dan pembagian kerja ini, maka 
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pengelolaan laboratorium dapat dilakukan secara terukur guna mencapai tujuan 

pendidikan. 

Keterlibatan guru dalam struktur organisasi yang mengelola 

laboratorium komputer dapat memudahkan koordinasi dalam penggunaan 

laboratorium komputer, tetapi di sisi lain juga memberikan beban tambahan 

bagi guru bersangkutan. Dampaknya, guru TIK merasa keberatan dengan tugas 

tambahan tersebut atau menjalankan tugas di laboratorium tidak sepenuh hati. 

 

3. Penggunaan Laboratorium Komputer 

Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 1 dan 2 Sleman 

digunakan oleh guru TIK serta  siswa – siswa pada saat kegiatan pembelajaran 

TIK saja. Pembelajaran TIK membutuhkan sarana laboratorium yang baik, 

serta tersedianya tenaga laboran ataupun teknisi yang selalu siap agar siswa – 

siswa dapat belajar lebih tenang atau tidak khawatir komputer akan mengalami 

gangguan. Kinerja pembelajaran dalam hal ini bukan hanya dilihat dari para 

siswa, tetapi juga kemampuan (ability) laboratorium sebagai suatu sistem serta 

motivasi dari para guru dan siswa – siswanya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Gomez, et al. (2001: 166) bahwa  Performance = ability x motivation. This 

equation shows that a high ability level can yield poor job performance if it is 

combined with low motivation. 

Penggunaan laboratoium komputer disesuaikan dengan fungsi 

laboratorium yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam cabang 

teknologi informasi dan komputer (PP No. 5 Tahun 1980 pasal 29). 
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Penggunaan laboratorium untuk kegiatan pembelajaran teknologi informasi 

dan komunikasi dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran sehingga komputer yang 

ada digunakan secara bergantian. Karena jumlahnya lebih sedikit dari jumlah 

siswa, maka setiap satu komputer digunakan dua siswa. Hal ini membutuhkan 

pengaturan jadwal penggunaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai manajer sekolah telah dapat 

mendelegasikan tugas kepada kepala laboratorium dan guru-guru TIK. Kepala 

sekolah telah menjalankan fungsi directing dalam pengelolaan laboraotorium 

komputer. Directing adalah tugas manajer untuk mengarahkan dan 

mengkoordinasikan orang-orang dalam organisasi. Ketika seorang manajer 

memberi motivasi kepada bawahannya, mengarahkan aktivitas – aktivitas 

orang lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan 

konflik di antara bawahannya, maka dapat dikatakan bahwa manajer tersebut 

sedang melakukan fungsi pengarahan (Terry, 2000: 18). 

Sebenarnya keberadaan laboratorium komputer di SMA N 1 dan 2 

Sleman dapat digunakan untuk kegiatan lainnya, misalnya untuk praktik atau 

percobaan multimedia bagi siswa atau guru, namun pemanfaatannya belum 

digunakan untuk keperluan tersebut, termasuk untuk mendukung pembelajaran 

mata pelajaran yang lainnya. Dari pemanfaatan ruang laboratorium komputer 

memang belum maksimal, contohnya di SMA N 2 Sleman dipakai sebanyak 4 

kali dalam seminggu. Artinya masih banyak jam kosong di laboratorium 

komputer sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain selain pembelajaran 

TIK. Sedangkan di SMA N 1 Sleman pemanfaatannya sudah maksimal karena 
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setiap hari digunakan, tetapi pihak pengelola laboratorium komputer belum ada 

rencana untuk memanfaatkan laboratorium komputer sebagai laboratorium 

multimedia. Ketiadaan teknisi dan laboran dapat menjadikan para siswa kurang 

leluasa dalam mengikuti pembelajaran karena takut menemui kesalahan teknis 

yang tidak dapat diatasi oleh siswa atau guru sehingga siswa bersangkutan 

ataupun teman sebangkunya merasa terganggu atau dirugikan. 

 

4. Pemeliharaan Laboratorium Komputer 

Pemeliharaan laboratorium komputer merupakan salah satu  kegiatan 

dalam pengelolaan laboratorium komputer. Pemeliharaan dimaksudkan untuk 

merawat dan menjaga agar seluruh bagian laboratorium dapat berjalan optimal 

ketika digunakan dalam kegiatan belajar mengajar TIK. Artinya, pemeliharaan 

laboratorium komputer ini sama dengan kegiatan pengendalian (controlling) 

agar penggunaan laboratorium komputer sesuai dengan  rencana yang telah 

diputuskan. Menurut Hasibuan (2009: 257), pengendalian (controlling) harus 

direncanakan sebaik-baiknya, supaya pelaksanaan pengendalian efektif. 

Pengendalian harus mengetahui sedini mungkin terjadi kesalahan dan 

melakukan tindakan perbaikan. 

Pemeliharaan laboratorium komputer dilakukan tidak setiap hari, tetapi 

dilakukan setiap 2 – 3 kali seminggu yang dilakukan oleh tenaga teknisi 

honorer/tidak tetap. Apabila kerusakan diketahui, maka harus menunggu 

teknisi pada hari tersebut atau hari berikutnya, padahal pembelajaran harus 
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segera dilangsungkan. Karena itu, pasti ada siswa yang terganggu 

pembelajarannya. Ketidakmampuan guru dalam menyelesaikan masalah 

kerusakan teknis pada jaringan komputer ataupun software idealnya dapat 

diselesaikan oleh guru TIK, tetapi faktanya sering kali guru TIK masih 

tergantung pada teknisi dari luar sekolah untuk memelihara ataupun 

memperbaiki kerusakan yang ada di laboratorium komputer SMA N 1 dan 

SMA N 2 Sleman. 

Sekolah seharusnya tidak hanya mengandalkan teknisi setiap saat, 

demikian pula sekolah tidak dapat menggantungkan pada guru TIK dan para 

siswa dalam pemeliharaan dan perawatan laboratorium komputer. Keterlibatan 

siswa dalam memelihara laboratorium komputer hanya terbatas pada menjaga 

kebersihan dan kerapian laboratorium komputer agar setiap saat dapat 

digunakan oleh siswa atau kelas berikutnya.  

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan teoretis dan metodologis. Secara 

teoretis, pengelolaan laboratorium komputer hanya dikaji dari empat komponen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan. Dilihat dari 

fungsi manajemen, maka fungsi pengawasan atau kontrol dalam pengelolaan 

laboratorium komputer tidak tampak. Secara metodologis, data hanya bersumber 

dari orang-orang yang diposisikan sebagai pengelola saja. Pengumpulan data tidak 

bersumber dari para siswa sebagai salah satu pihak pengguna yang memanfaatkan 

laboratorium komputer tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan laboratorium komputer di SMA N 1 dan SMA N 2 Sleman. 

a. Perencanaan di SMA N 1 dan 2 Sleman dilaksanakan oleh: Kepala 

Sekolah, Wakasek Urusan Sarana Prasarana, Koordinator Laboratorium 

Komputer, dan Guru TIK. Aspek yang direncanakan yaitu: pengadaan 

sarana prasarana, kelengkapan laboratorium, biaya perawatan, dan 

jadwal penggunaan laboratorium komputer. Wujud perencanaan dalam 

pembiayaan yaitu RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) 

sedangkan rencana dan pemanfaatan laboratorium komputer diwujudkan 

dalam jadwal penggunaan yang disusun oleh pengelola laboratorium 

komputer dibantu oleh guru TIK. 

b. Pengorganisasian laboratorium komputer di SMA N 1 dan 2 Sleman 

dilakukan oleh kepala sekolah, wakasek urusan sarana prasarana, 

koordinator laboratorium, dan guru TIK. Komponen yang 

diorganisasikan yaitu: sarana, dana, sumber daya  manusia, jadwal, dan 

peserta didik. Pembagian tugas dalam pengorganisasian sudah berjalan 

dengan baik, karena tiap – tiap unit mempunyai tugas dan wewenang 

masing – masing. 
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c. Penggunaan laboratorium komputer di SMA N 1 dan 2 Sleman 

digunakan untuk kegiatan praktik TIK saja. Penggunaan laboratorium 

komputer di SMA N 1 berjalan dengan optimal karena setiap hari 

digunakan, tetapi SMA N 2 belum optimal karena dalam seminggu 

hanya digunakan 4 kali. Kondisi perangkat komputer rata – rata masih 

kurang baik meskipun masih dapat digunakan. Hambatan yang dihadapi 

yaitu jumlah komputer yang belum mencukupi dengan jumlah siswa. 

d. Pemeliharaan laboratorium komputer di SMA N 1 dan 2 Sleman 

dilaksanakan oleh laboran atau teknisi dari luar. Cakupan 

pemeliharaannya yaitu meliputi: penggantian periferal/komponen yang 

rusak, pengadaan seperangkat peralatan tangan (tool set) untuk 

perawatan/perbaikan, dan perawatan kebersihan ruangan laboratorium 

komputer. Pemeliharaan dilakukan apabila ada kerusakan yang 

kemudian dilakukan perbaikan oleh teknisi, dan kebersihan ruangan 

laboratorium komputer dilakukan oleh petugas kebersihan yang dibantu 

oleh siswa. 
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B. Saran 

Beberapa hal yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada perencanaan laboratorium komputer kepala sekolah sebaiknya lebih 

memperhatikan kualitas peralatan yang ada di laboratorium komputer, baik 

itu hardware maupun softwarenya sehingga bisa mendekati laboratorium 

komputer yang ideal. 

2. Pada pengorganisasian laboratorium komputer sebaiknya guru tidak 

dilibatkan dalam tugas/urusan pengorganisasian yang memberatkan, karena 

guru sudah diberi tugas untuk memberikan materi praktik di laboratorium 

komputer. sehingga guru bisa lebih fokus pada pembelajaran praktik di 

laboratorium komputer. 

3. Pada penggunaan laboratorium komputer sebaiknya bisa dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dan bisa dimanfaatkan sebagai laboratorium 

multimedia bagi guru – guru  dan mata pelajaran yang lainnya. 

4. Pada perawatan laboratorium komputer sebaiknya pihak laboratorium 

komputer di SMA N 1 dan 2 Sleman bisa mempunyai petugas teknisi atau 

laboran yang tetap. Sehingga perawatan laboratorium komputer dapat 

dilakukan dengan segera tidak harus menunggu teknisi dari luar. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kepala Sekolah 

1. Bagaimana kondisi laboratorium komputer yang ada di sekolah? 

2. Siapa yang mengelola laboratorium komputer? 

3. Bagaimana pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer? 

4. Apakah tersedia dana anggaran sekolah untuk operasional dan perawatan 

laboratorium komputer? 

5. Bagaimana perhatian Bapak terhadap pemberian bimbingan, motivasi, 

pemantauan, dan evaluasi kepada petugas – petugas laboratorium 

komputer? 

6. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memperhatikan laboratorium 

komputer sebagai sarana praktik para siswa? 

7. Bagaimana upaya pengembangan laboratorium komputer dan para 

pengelolanya? 

8. Faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 

Urusan Sarana Prasarana 

1. Bagaimana upaya pengadaan alat praktik di laboratorium komputer? 

2. Penyediaan dan penggunaan dana untuk keperluan operasional 

laboratorium? 

3. Bagaimana koordinasi dengan koordinator laboratorium komputer dalam 

perencanaan pengadaan alat praktik? 

4. Bagaimana perawatan sarana prasarana laboratorium komputer? 

5. Pelaksanaan administrasi laboratorium komputer? 

6. Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 
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Koordinator Laboratorium Komputer 

1. Bagaimana menurut bapak laboratorium yang baik itu? 

2. Bagaimana menurut bapak keadaan laboratorium komputer di sekolah 

bapak, apakah sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium yang baik? 

3. Apakah kondisi laboratorium komputer telah menunjang proses 

pembelajaran praktik TIK? 

4. Bagaimana dengan  keadaan ruang praktik dan ruang peralatan? 

5. Bagaimana dengan kebersihan ruang laboratorium? 

6. Apakah dalam pelaksanaan praktik ada peraturan yang diberlakukan 

terhadap pengguna peralatan praktik? 

7. Apakah jumlah peralatan praktik komputer sudah memenuhi kebutuhan 

praktik? 

8. Apakah spesifikasi peralatan sudah sesuai dengan yang diprogramkan? 

9. Bagaimana kondisi fisik peralatan praktik yang ada? 

10. Bagaimana cara penyimpanan dan perawatannya? 

11. Bagaimana dengan keselamatan dan resiko selama praktik berlangsung, 

apakah tersedia alat penunjang keselamatan kerja? 

12. Bagaimana pengaturan jadwal praktik TIK, terutama penggunaan jam 

praktik? 

13. Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik terutama untuk menyesuaikan 

pembagian antara materi dan jam praktik dilaboratorium? 

14. Jika ada masalah dalam pelaksanaan praktik, bagaimana peran guru dalam  

menanggulangi masalah tersebut? 

15. Apakah ada dana dari sekolah untuk perawatan dan perbaikan alat? 

16. Apakah ada perencanaan pengadaan peralatan baru untuk mengganti 

peralatan yang lama? 

17. Bagaimana alur penerimaan alat praktik laboratorium komputer sampai 

dengan pengadministrasiannya? 

18. Bagaimana pengelolaan laboratorium komputer? 

19. Bagaimana peran sekolah dalam pengelolaan laboratorium komputer? 
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Guru TIK  

1. Bagaimana keadaan peralatan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

tuntutan kurikulum? 

2. Bagaimana kondisi ruangan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada? 

3. Bagaimana ketersediaan jenis alat praktik di laboratorium komputer? 

4. Bagaimana kondisi peralatan praktik yang ada di laboratorium komputer 

ini? 

5. Bagaimana peraturan penggunaan peralatan praktik di laboratorium 

komputer? 

6. Bagaimana perencanaan penggunaan laboratorium komputer di sekolah? 

7. Bagaimana perencanaan pengadaan alat praktik laboratorium komputer? 

8. Bagaimana dengan perawatan peralatan praktik? 

9. Apakah disediakan dana untuk perawatan peralatan laboratorium? 

10. Bagaimana kualitas dan kuantitas peralatan praktik yang ada? 

11. Bagaimana dengan keselamatan dan resiko yang diakibatkan oleh 

pengguna peralatan selama praktik? 

12. Apakah bapak/ibu guru mengalami masalah dalam pengaturan jam? 

13. Bagaimana pelaksanaan praktik di laboratorium komputer? 

14. Bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap laboratorium komputer? 

15. Bagaimana harapan – harapan ke depannya untuk pengembangan 

laboratorium komputer? 
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Lampiran 2 

 

PEDOMAN PENGAMATAN/OBSERVASI 

1. Pengamatan keadaan fisik ruang sarana prasarana laboratorium komputer. 

2. Pengamatan tata letak dan pengaturan ruang serta sarana prasarana 

laboratorium komputer. 

3. Pengamatan kebersihan di laboratorium komputer. 

4. Pengamatan aktivitas harian laboran di laboratorium komputer. 

5. Pengamatan aktivitas guru dan peserta didik selama pembelajaran praktik 

berlangsung di dalam laboratorium komputer. 

6. Pengamatan aktivitas kepala sekolah, wakil kepala bidang sarana prasarana, 

koordinator laboratorium komputer, penanggungjawab laboratorium komputer 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing sebagaimana yang 

telah diuraikan pada struktur laboratorium. 

7. Kegiatan  dalam mempersiapkan laboratorium komputer sebelum pembelajaran 

praktik dimulai. 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Pencarian atau pengumpulan dokumen dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Mengenai Kelembagaan Sekolah. 

2. Struktur Organisasi Laboratorium Komputer. 

3. Tata Tertib Laboratorium Komputer. 

4. Data Sarana dan Prasarana Laboratorium Komputer. 

5. Jadwal Kegiatan Laboratorium Komputer. 

6. Data Mengenai Keterlaksanaan Suatu Kegiatan Seperti Format atau Buku 

Administrasi Laboratorium Komputer. 

7. Foto Laboratorium Komputer. 
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Lampiran 4 

 

Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan) : Dra. Hermintarsih, Kepala Sekolah  

  SMA N 1 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Selasa, 02 Agustus 2012, jam 09.00 WIB 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah SMA N 1 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      HT = Dra. Hermintarsih 

 

HS Bagaimana kondisi laboratorium komputer yang ada di sekolah? 

HT Maaf mas sebelumnya, kebetulan saya baru saja dimutasikan kesekolah ini 

untuk menggantikan kepala sekolah yang lama yang pensiun. Jadi saya 

hanya bisa menjawab yang saya tahu saja. Untuk laboratorium komputer 

yang  ada di sekolah kami kondisinya sudah cukup baik dan menunjang 

dalam pembelajaran praktik TIK.  

HS Siapa yang mengelola laboratorium komputer? 

HT Yang bertugas mengelola laboratorium komputer di sekolah kami seperti 

yang ada di struktur organisasi laboratorium komputer yaitu: kepala 

laboratorium komputer, 2 orang teknisi, 2 orang guru TIK, dan petugas 

laboratorium. Disini kepala laboratorium komputer merangkap sebagai 

guru TIK. Teknisi laboratorium komputer masih berstatus honorer dan 

tidak tetap, laboran hanya berlatar belakang SMA dan tidak tetap. 

HS Bagaimana pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer? 

HT Pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer kami anggarkan dari 

uang komite sekolah atau RKAS. Saya belum terlalu paham apa saja 

pengadaan untuk laboratorium komputer, karena saya belum lama ada di 

sekolah ini. Tapi dari laporan yang ada, baru ada pengadaan untuk 

penggantian hardware dan accesories saja. Karena dana dari sekolah tidak 

terlalu banyak jadi baru sedikit pengadaan yang bisa dilakukan. 

HS Apakah tersedia dana anggaran sekolah untuk operasional dan perawatan 

laboratorium komputer? 

HT Ada, sekolah menganggarkan dana operasional untuk laboratorium 

komputer dari uang komite sekolah atau RKAS. Tetapi jumlahnya tidak 

terlalu besar, karena dana dari komite sekolah juga harus dibagi rata 

dengan fasilitas laboratorium sekolah lainya. 
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HS Bagaimana perhatian Bapak/Ibu terhadap pemberian bimbingan, motivasi, 

pemantauan, dan evaluasi kepada petugas – petugas laboratorium 

komputer? 

HT Karena saya masih baru jadi saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan 

oleh kepala sekolah yang lama, tapi untuk kedepannya saya akan 

mengumpulkan para pengelola secara berkala. Yang tujuannya untuk 

memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para pengelola dan juga 

sharing mengenai masalah apa yang sedang dihadapi dan kemudian 

dievaluasi agar dapat diselesaikan. 

HS Bagaimana peran kepala sekolah dalam memperhatikan laboratorium 

komputer sebagai sarana praktik para siswa? 

HT Sebagai kepala sekolah tentunya saya akan melakukan pengawasan 

terhadap guru – guru dan pengelola laboratorium komputer di sekolah ini. 

Dan juga membuat kebijakan – kebijakan yang akan dilaksanakan di 

sekolah. Kebijakan tersebut dihasilkan dari hasil rapat dan musyawarah 

bersama guru – guru dan para pengelola.  

HS Bagaimana upaya pengembangan laboratorium komputer dan para 

pengelolanya? 

HT Upaya yang dilakukan sekolah untuk pengembangan laboratorium 

komputer yaitu: untuk pengelolanya sekolah berencana untuk melakukan 

pengajuan kepada dinas pendidikan agar guru TIK disekolah kami bisa 

berstatus tetap tidak GTT lagi, sedangkan untuk laboratorium komputer 

sendiri sekolah ingin menambah jumlah unit komputer agar setiap siswa 

bisa memegang satu komputer dalam praktik di laboratorium dan 

melakukan pembaruan untuk komputer yang lama agar kinerjanya bisa 

menjadi lebih baik lagi. 

HS Faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 

HT Faktor pendukungnya yaitu: kami sudah memiliki ruangan laboratorium 

yang memadai dan dalam kondisi baik, sudah memakai AC sehingga 

nyaman untuk para siswa, unit komputernya juga masih baik biarpun 

terkendala dalam masalah jumlahnya. 

 Faktor penghambatnya yaitu: dana untuk laboratorium masih terbatas 

karena hanya dari uang komite sekolah dan RKAS saja, ada salah satu 

guru yang masih berstatus honorer atau GTT, kami juga belum memiliki 

teknisi dan laboran yang tetap. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan)  : Drs. Sutana , Urusan Sarana Prasarana 

    SMA N 1 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Sabtu 04 Agustus 2012, jam 09.00 WIB 

Tempat   : Ruang tamu SMA N 1 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      SN = Drs. Sutana 

 

HS Bagaimana upaya pengadaan alat praktik di laboratorium komputer? 

SN Upaya sekolah dalam pengadaan alat praktik di laboratorium komputer 

yaitu dengan penganggaran dana yang diambil dari komite sekolah/ RKAS 

untuk pengadaan alat praktik di laboratorium komputer. Dana dari komite 

sekolah biasanya dianggarkan untuk pengadaan sarana saja seperti: 

pengadaan printer, penambahan unit komputer, dan perbaikan/penggantian 

hardware, dll. 

HS Bagaimana penyediaan dan penggunaan dana untuk keperluan operasional 

laboratorium? 

SN Mengenai penyediaan dana, diambil dari uang komite sekolah atau RKAS 

yang yang sudah dianggarkan oleh sekolah tiap tahun anggaran. Dana dari 

luar seperti dari dinas dan pemerintah saat ini susah didapatkan, itu saja 

jika keluar setiap satu tahun sekali dan hanya sedikit. Penggunaan dana 

dari komite sekolah sementara dikhususkan kepada sarana laboratorium 

komputer, sedang dana dari dinas dan pemerintah digunakan untuk 

prasarana laboratorium. 

HS Bagaimana koordinasi dengan koordinator laboratorium komputer dalam 

perencanaan pengadaan alat praktik? 

SN Koordinasi dengan koordinator laboratorium dilakukan melalui rapat rutin 

yang dilakukan sekolah bersama komite sekolah setiap satu semester 

sekali. Disitu sekolah mengumpulkan semua pengelola laboratorium, 

kemudian dibahas tentang rencana pengadaan apa yang dibutuhkan. Tetapi 

sekolah juga tidak dapat mengabulkan semua rencana pengadaan yang 

diajukan pengelola karena dana yang terbatas. Akan dirapatkan, 

dimusyawarahkan dan dipilih mana yang lebih diutamakan dulu. 

HS Bagaimana perawatan sarana prasarana laboratorium komputer? 

SN Perawatan sarana prasarana laboratorium dilakukan oleh teknisi dan 

laboran yang dilakukan berkala. Tetapi karena teknisi dan laboran masih 

berstatus honorer jadi tidak bisa setiap hari berada di laboratorium 

komputer. Jika memang ada kerusakan maka teknisi melaporkan kepada 

kepala laboratorium, yang selanjutnya dilakukan penggantian dari 
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anggaran komite sekolah. Tetapi tidak semuanya dapat diganti karena 

terbatasnya dana. 

HS Pelaksanaan administrasi laboratorium komputer? 

SN Pengadministrasian dilaksanakan oleh kepala laboratorium sebagai 

koordinator laboratorium yang dibantu oleh guru TIK. Sedangkan dalam 

penginventarisasian dibantu oleh urusan sarana prasarana sekolah. 

HS Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 

SN Faktor penghambatnya yaitu: pengadaan dana dari sekolah yang kurang 

dan masih ada tenaga pengelola laboratorium komputer yang  honorer atau 

belum tetap. 

 Faktor pendukungnya yaitu: ruangan laboratorium komputer yang bersih, 

memadai, ber – AC dan dengan unit komputer yang sudah baik pula, 

tenaga pengajar yang sudah kompeten.  
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan) : Fajar Sahuri, S.T. Koordinator Laboratorium TIK 

      SMA N 1 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Rabu, 08 Agustus 2012, jam 11.15 WIB 

Tempat   : Ruang laboratorium komputer SMA N 1 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      FS = Fajar Sahuri, S.T 

 

HS Bagaimana menurut bapak laboratorium yang baik itu? 

FS Menurut saya laboratorium yang baik yaitu yang mencukupi jumlah 

komputernya dengan siswa minimal satu komputer untuk satu siswa, 

kualitas hardware dan software yang bagus dan modern, ruangan 

laboratorium yang ber-AC.  

HS Bagaimana menurut bapak keadaan laboratorium komputer di sekolah 

bapak, apakah sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium yang baik? 

FS Sudah memenuhi syarat, tetapi masih belum ideal karena kita masih 

mengguanakan satu komputer untuk dua siswa, hardwarenya standar 

bukan yang terbaru, koneksi internet lancar walaupun tidak terlalu cepat. 

HS Apakah kondisi laboratorium komputer telah menunjang proses 

pembelajaran praktik TIK? 

FS Sudah, karena silabus untuk TIK materinya tidak terlalu berat seperti 

microsoft office dan desain grafis. Sehingga tidak perlu memakai 

komputer yang berspesifikasi tinggi. Jadi untuk saat ini laboratorium 

komputer masih cukup menunjang pembelajaran TIK. 

HS Bagaimana dengan  keadaan ruang praktik dan ruang peralatan? 

FS Keadaan ruang praktik sudah baik dan menunjang pembelajaran TIK, kami 

juga mempunyai ruang peralatan sendiri. Sehingga penyimpanan peralatan 

praktik bisa baik dan terorganisir. Disini juga tersedia ruangan untuk 

teknisi, jadi jika ada perbaikan, teknisi bisa melakukan perbaikan di ruang 

tersebut. 

HS Bagaimana dengan kebersihan ruang laboratorium komputer? 

FS Kebersihan ruang laboratorium komputer sudah baik, karena di sekolah 

sudah mempunyai petugas cleaning service, jadi petugas akan 

membersihkan ruang laboratorium komputer secara berkala. 
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HS Apakah dalam pelaksanaan praktik ada peraturan yang diberlakukan 

terhadap pengguna peralatan praktik? 

FS Ada, kami para pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata 

tertib untuk siswa selama berada di dalam laboratorium komputer dan juga 

peraturan dalam penggunaan komputer. 

HS Apakah jumlah peralatan praktik komputer sudah memenuhi kebutuhan 

praktik? 

FS Belum mencukupi, jumlah komputer di laboratorium komputer ada dua 

puluh unit komputer. Jadi setiap satu komputer digunakan oleh dua siswa, 

saya sebagai kepala laboratorium merasa masih kurang karena akan lebih 

efektif pembelajaran praktik jika satu siswa memegang satu komputer. 

Untuk peralatan lain seperti printer, LCD proyektor sudah memenuhi 

kebutuhan praktik. 

HS Apakah spesifikasi peralatan praktik sudah sesuai dengan yang 

diprogramkan? 

FS Apabila disesuaikan dengan materi TIK di sekolah, spesifikasi komputer di 

laboratorium komputer sudah mencukupi untuk pembelajaran praktik TIK. 

Tetapi jika dilihat dari kemajuan teknologi, spesifikasinya masih belum 

mencukupi, karena masih menggunakan pentium III dan IV belum 

memakai spesifikasi yang terbaru saat ini.  

HS Bagaimana kondisi fisik peralatan praktik yang ada? 

FS Kondisi fisik peralatan praktik yang ada masih baik, ya sekitar 85% masih 

dalam keadaan baik. Untuk pemakaian praktik siswa, unit komputer yang 

ada masih bisa digunakan dengan lancar dan normal. 

HS Bagaimana cara penyimpanan dan perawatannya? 

FS Untuk penyimpanan peralatan praktik sudah tersedia sendiri ruang 

peralatan jadi semua peralatan praktik bisa tersimpan dengan baik jika 

sewaktu – waktu diperlukan bisa diambil di ruang peralatan. Sedangkan 

untuk perawatannya, laboratorium komputer sudah mempunyai teknisi 

yang bisa dipanggil jika ada masalah atau kerusakan dengan unit 

komputernya. 

HS Bagaimana dengan keselamatan dan resiko selama praktik berlangsung, 

apakah tersedia alat penunjang keselamatan kerja? 

FS Sampai saat ini laboratorium komputer belum mempunyai alat penunjang 

keselamatan kerja seperti alat pemadam dan kotak P3K masih belum ada. 

Tetapi untuk penempatan kabel dan stop kontak sudah dirancang dengan 

baik untuk menghindari kejadian siswa tersengat aliran listrik. 
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HS Bagaimana pengaturan jadwal praktik TIK, terutama penggunaan jam 

praktik? 

FS Untuk penggunaan jam praktik, setiap hari laboratorium komputer 

digunakan oleh siswa kelas X, XI, dan XII. Karena setiap ada pelajaran 

TIK selalu dilakukan di laboratorium komputer. Selama ini pengaturan 

jadwal berjalan dengan baik tidak ada hambatan suatu apapun. 

HS Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik terutama untuk menyesuaikan 

pembagian antara materi dan jam praktik dilaboratorium? 

FS Untuk pembagian materi dan jam praktik di laboratorium komputer, 

biasanya dibagi menjadi 40% materi dan 60% praktik. Tetapi kadangkala 

ada materi yang lebih banyak melakukan praktik, seperti materi desain 

grafis yang materinya hanya diberikan diawal dan selanjutnya adalah 

praktik. 

HS Jika ada masalah dalam pelaksanaan praktik, bagaimana peran guru dalam  

menanggulangi masalah tersebut? 

FS Peran guru disini yaitu memberikan pengarahan kepada siswa yang 

mengalami masalah dalam pelaksanaan praktik, jadi jika ada masalah 

dengan siswa dalam materi atau praktik di laboratorium komputer, guru 

siap memberikan bimbingan dan konsultasi kepada siswa. 

HS Apakah ada dana dari sekolah untuk perawatan dan perbaikan alat praktik? 

FS Ada, sekolah mengalokasikan dana dari uang komite sekolah dan RKAS 

untuk perawatan dan perbaikan alat praktik di laboratorium komputer. Jadi 

jika laboratorium komputer membutuhkan dana, kepala laboratorium 

komputer mengajukan kepada pihak sekolah untuk kemudian di setujui. 

Tapi itu juga tergantung apakah dana yang dianggarkan untuk 

laboratorium komputer masih ada atau sudah habis.  

HS Apakah ada perencanaan pengadaan peralatan baru untuk mengganti 

peralatan yang lama? 

FS Ada, tetapi untuk unit komputer hanya untuk pengadaan dan penggantian 

komponen/peripheral – peripheral seperti harddisk, memori, dll. Tetapi 

untuk penggantian unit komputer yang baru sampai saat ini belum ada. 

Paling hanya untuk printer dan aksesoris yang lain yang ada penggantian 

baru, sedang untuk unit komputer belum ada. Tapi saya sebagai kepala 

laboratorium komputer sudah membuat program untuk pengadaan 

laboratorium komputer, tinggal saya ajukan kepada kepala sekolah. 
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HS Bagaimana alur penerimaan alat praktik laboratorium komputer sampai 

dengan pengadministrasiannya? 

 

FS Alurnya yaitu dari pembelian, pihak sekolah kemudian menyerahkan 

kepada urusan sarana prasarana untuk menginventarisir peralatan tersebut, 

setelah itu baru diberikan kepada kepala laboratorium untuk selanjutnya 

digunakan praktik para siswa. 

HS Bagaimana pengelolaan laboratorium komputer? 

FS Pengelolaan laboratorium dilakukan harian biasanya dilakukan oleh saya 

sendiri dibantu oleh teknisi yang ada. Pengelola laboratorium komputer 

sendiri sudah membuat jadwal pembagian tugas kepada para pengelola 

laboratorium komputer, jadi sudah tahu pekerjaannya masing – masing. 

HS Bagaimana peran sekolah dalam pengelolaan laboratorium komputer? 

FS Peran sekolah dalam pengelolaan secara teknis tidak ada, tetapi hanya 

dalam manajerial saja. Misalnya jika ada keluhan dari para pengelola 

laboratorium komputer bisa melaporkan kepada kepala sekolah untuk 

kemudian bisa dicari solusinya bersama – sama. Biasanya kepala sekolah 

mengumpulkan semua pengelola laboratorium dalam rapat rutin, yang 

disitu akan dibahas segala keluhan dari para pengelola. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan) : Wiwi Andriani, M.Pd. Guru TIK SMAN 1 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Sabtu, 04 Agustus 2012, jam 10.50 WIB 

Tempat   : Ruang guru SMA N 1 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      WA = Wiwi Andriani, M.Pd. 

 

HS Bagaimana keadaan peralatan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

tuntutan kurikulum? 

WA Sudah sesuai, karena dalam pembelajaran praktik selama ini tidak 

mengalami kendala. Unit komputer sudah pentium 4, walaupun komputer 

lama yaitu sejak tahun 2005. Tapi masih bisa memenuhi standar untuk 

pembelajaran praktik TIK.  

HS Bagaimana kondisi ruangan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada? 

WA Kondisi ruangan praktik sudah sesuai kebutuhan, walaupun satu unit 

komputer untuk dua siswa tetapi penempatan jarak antar meja komputer 

tidak terlalu berhimpitan sehingga siswa dapat leluasa untuk bergerak. 

HS Bagaimana ketersediaan jenis alat praktik di laboratorium komputer? 

WA Alat praktik yang ada di laboratorium komputer sudah cukup lengkap, 

selain unit komputer, juga ada printer walaupun cuma ada dua unit printer 

tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan siswa, juga tersedia LCD 

proyektor yang digunakan guru untuk pemberian materi, dan speaker besar 

ada satu didepan kelas juga headset setiap komputer satu. 

HS Bagaimana kondisi peralatan praktik yang ada di laboratorium komputer 

ini? 

WA Kondisi peralatan praktik di laboratorium komputer masih dalam keadaan 

baik semua, karena sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik. 

Terlebih lagi baru kemarin ada penambahan memori untuk unit komputer 

agar performanya jadi lebih baik.  

HS Bagaimana peraturan penggunaan peralatan praktik di laboratorium 

komputer? 

WA Pihak pengelola laboratorium komputer sudah membuat peraturan tata 

tertib yang sudah ditempel diruang laboratorium komputer untuk bisa 

dibaca oleh siswa, selain itu juga guru TIK sebelum memulai dan sesudah 

praktik tetap harus mengingatkan kepada siswanya untuk mamatuhi 

peraturan yang sudah dibuat agar praktik dapat berjalan dengan lancar. 
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HS Bagaimana perencanaan penggunaan laboratorium komputer di sekolah? 

WA Perencanaan penggunaan laboratorium komputer sesuai dengan jadwal 

yang sudah dibuat oleh pengelola laboratorium komputer. Guru TIK disini 

ada dua jadi tinggal menyesuaikan antara dua guru tersebut dalam 

pemakaian ruang laboratorium komputer agar tidak bentrok satu sama lain. 

HS Bagaimana perencanaan pengadaan alat praktik laboratorium komputer? 

WA Perencanaan pengadaan biasanya setiap tahun ajaran baru diadakan rapat 

rutin. Di dalam rapat tersebut nantinya pengelola laboratorium menyatakan 

pendapat tentang pengadaan alat praktik, misalnya alat praktik apa yang 

dibutuhkan saat ini, dan kerusakan alat praktik yang harus diperbaharui. 

HS Bagaimana dengan perawatan peralatan praktik? 

WA Perawatan laboratorium komputer dilakukan oleh teknisi. Pihak 

laboratorium komputer sudah mempunyai teknisi dari luar sekolah yang 

rutin datang ke sekolah seminggu dua kali untuk melakukan perawatan 

laboratorium komputer. 

HS Apakah disediakan dana untuk perawatan peralatan laboratorium? 

WA Ya, untuk perawatan laboratorium komputer dananya dianggarkan dari 

komite sekolah dan RKAS, yang diambil beberapa persen dari uang SPP 

siswa tiap bulannya. Untuk dana dari luar jarang ada yang masuk, itupun 

kalau ada waktunya tidak tentu kapan dan jumlahnya tidak terlalu banyak. 

HS Bagaimana kualitas dan kuantitas peralatan praktik yang ada? 

WA Kualitas peralatan praktik yang ada menurut saya sudah lumayan bagus, 

karena selama ini saya mengajar TIK masih lancar dan tidak ditemui 

problem yang serius. Kalau untuk kuantitasnya ya masih belum ideal, 

karena masih menggunakan satu komputer untuk dua siswa. Kalau lebih 

bagus dan efektif satu komputer untuk satu siswa. 

HS Bagaimana dengan keselamatan dan resiko yang diakibatkan oleh 

pengguna peralatan selama praktik? 

WA Keselamatan siswa sangat diperhatikan, karenanya saat merancang 

ruangan untuk laboratorium komputer, semua hal harus dikerjakan dengan 

benar. Baik itu pemasangan dan penempatan kabel yang rapi dan 

penempatan stop kontak yang benar. Agar tidak ada kejadian siswa 

tersetrum aliran listrik. Tetapi untuk alat pemadam kebakaran dan kotak 

P3K kami tidak ada. 

HS Apakah bapak/ibu guru mengalami masalah dalam pengaturan jam? 

WA Tidak, karena pengaturan jam sudah diserahkan kepada pihak kurikulum 

sekolah untuk mengatur. Kami para guru tinggal melaksanakannya saja. 



129 
 

Tetapi ada juga kesulitan yang dihadapi pihak kurikulum sekolah dalam 

pembagian jam memngajar TIK, karena ada dua guru TIK dan pelajaran 

TIK setiap hari ada. Jadi agak kesulitan agar dua guru itu tidak bentrok 

bertemu hari yang sama dan ruang yang sama. 

HS Bagaimana pelaksanaan praktik di laboratorium komputer? 

WA Pelaksanaan praktik di laboratorium komputer dilaksanakan sesuai dengan 

silabus yang ada, jadi para guru tinggal mengikuti silabus saja apa yang 

akan diajarkan kepada siswa. Tetapi untuk tahun ajaran baru ini kami 

merencanakan ingin menambah materi tambahan kepada siswa, seperti 

cara marakit komputer dan pemberian materi baru diluar silabus yang ada. 

HS Bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap laboratorium komputer? 

WA Perhatian kepala sekolah sampai saat ini sangat baik. Apabila ada keluhan 

dari pengelola laboratorium, kepala sekolah merespon dengan baik yang 

kemudian dikomunikasikan dengan pihak sarana prasarana untuk 

ditindaklanjuti lagi. 

HS Bagaimana harapan – harapan ke depannya untuk pengembangan 

laboratorium komputer? 

WA Harapan kedepannya yang pasti kami ingin agar unit komputernya 

diperbaharui dengan spesifikasi yang baru, kemudian untuk jumlahnya 

bisa ditembah lagi agar satu siswa bisa menggunakan satu komputer jadi 

pembelajarannya lebih efektif. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan)  : Drs. Subagyo. Kepala Sekolah SMA N 2 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Selasa, 24 Juli 2012, jam 09.30 WIB 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah SMA N 2 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      SY = Drs. Subagyo 

 

HS Bagaimana kondisi laboratorium komputer yang ada di sekolah? 

SY Kondisi laboratorium komputer sudah cukup baik, tetapi masih ada 

kekurangan yaitu jumlah komputer yang kurang mencukupi jumlah siswa. 

HS Siapa yang mengelola laboratorium komputer? 

SY Yang bertugas mengelola laboratorium komputer yaitu: urusan sarana 

prasarana, koordinator laboratorium, dan 2(dua) guru TIK yang salah 

satunya merangkap sebagai kepala laboratorium. Sekolah tidak 

mempunyai laboran untuk laboratorium komputer. 

HS Bagaimana pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer? 

SY Pengadaan sarana prasarana laboratorium tidak terlalu banyak, karena 

keterbatasan dana dari RKAS. Yang baru saja yaitu pihak sekolah 

memperbaharui 5 unit komputer untuk komputer yang sudah rusak. 

HS Apakah tersedia dana anggaran sekolah untuk operasional dan perawatan 

laboratorium komputer? 

SY Ya, dari sekolah ada dana untuk operasional laboratorium komputer yang 

berasal dari RKAS, dana bantuan dari dinas atau pemerintah belum ada. 

Dari pihak sekolah sudah mengajukan dana ke pihak dinas pendidikan 

tetapi sampai sekarang masih belum turun dananya. 

HS Bagaimana perhatian Bapak terhadap pemberian bimbingan, motivasi, 

pemantauan, dan evaluasi kepada petugas – petugas laboratorium 

komputer? 

SY Bentuk perhatian kepala sekolah yaitu dengan pemberian briefing rutin 

kepada para pengelola laboratorium komputer. Dengan begitu kepala 

sekolah bisa memberi bimbingan dan motivasi dan apabila ada masalah 

dan kekurangan maka dapat dirapatkan dan dicari jalan keluar dan 

solusinya. 
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HS Bagaimana peran kepala sekolah dalam memperhatikan laboratorium 

komputer sebagai sarana praktik para siswa? 

SY Peran kepala sekolah yaitu dengan membuat kebijakan. Kebijakan ini juga 

diambil dari hasil rapat rutin bersama dan diambil usulan – usulan dari 

para pengelola. Apabila sudah fix kemudian kepala sekolah mensyahkan 

kebijakan tersebut untuk dilaksanakan para pengelola. 

HS Bagaimana upaya pengembangan laboratorium komputer dan para 

pengelolanya? 

SY Upaya pengembangan dari pihak sekolah yaitu ingin menambah unit 

komputer dan ingin memperbaharui perangkat hardware dan software yang 

lama dengan yang terbaru agar tidak ketinggalan dengan modernisasi saat 

ini, penambahan AC agar nyaman dalam pembelajaran dilaboratorium 

komputer, dan ingin membuat laboratorium komputer tidak hanya sebagai 

pembelajaran TIK saja tetapi bisa jadi ruang media yang bisa 

dipergunakan oleh semua pihak sekolah. Sedang untuk pengelolanya, 

sekolah ingin mengajukan ke dinas pendidikan agar guru TIK yang tidak 

tetap menjadi guru tetap dan kemudian ingin mengikutsertakan para 

pengelola laboratorium dalam diklat agar menambah pengetahuan tentang 

laboratorium khususnya TIK. 

HS Faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 

SY Faktor pendukungnya yaitu: ruangan dan media pembelajaran TIK sudah 

ada walaupun belum terlalu memadai, sumberdaya listrik di sekolah sangat 

memadai untuk pembelajaran TIK. 

 Faktor penghambatnya yaitu: tenaga pengajar TIK masih berstatus GTT 

(guru tidak tetap), kenyamanan ruangan praktik yang belum menggunakan 

AC (air conditioner), dana oparasional laboratorium komputer terbatas 

karena hanya berasal dari RKAS saja. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan)  : Haryadi, S.Pd. Urusan Sarana Prasarana 

    SMA N 2 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Sabtu 28 Juli 2012, jam 10.35 WIB 

Tempat   : Ruang tamu SMA N 2 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      HI = Drs. Haryadi. 

 

HS Bagaimana upaya pengadaan alat praktik di laboratorium komputer? 

HI Upaya pengadaan dari pihak sekolah yaitu pengalokasian dana setiap 

tahun anggaran untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer, 

pihak sekolah lebih banyak untuk pengadaan media pembelajaran dan 

sarana laboratorium komputer dari pada untuk prasarana/ruangan 

laboratoriumnya. pengadaan sarana lebih banyak diambil dari dana komite 

sekolah/ RKAS, sedang untuk pengadaan prasarananya diambil dari dana 

pemerintah yang turun tiap satu tahun sekali. 

HS Bagaimana penyediaan dan penggunaan dana untuk keperluan operasional 

laboratorium? 

HI Penyediaan dan penggunaan dana dari sekolah dianggarkan tiap tahun 

anggaran sekoalah/ RKAS untuk penyediaan dan penggunaan keperluan 

operasional laboratorium komputer. Sekolah menggunakan uang dari 

komite sekolah, karena bantuan dari dinas tidak mencukupi karena terlalu 

kecil yang hanya diberikan tiap satu tahun sekali dan tidak untuk 

keperluan laboratorium komputer saja tetapi merata untuk semua 

laboratorium di sekolah. Dana dari dinas biasanya hanya digunakan untuk 

perbaikan gedung, lingkungan sekolah, biaya telepon, listrik dan internet. 

HS Bagaimana koordinasi dengan koordinator laboratorium komputer dalam 

perencanaan pengadaan alat praktik? 

HI Pihak sekolah mengadakan rapat koordinasi rutin yang diadakan setiap 

satu semester sekali, sedangkan untuk rapat koordinasi yang bersifat 

darurat dilakukan jika koordinator laboratorium melaporkan bahwa ada 

barang yang harus segera dibeli. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan 

setiap satu semester itu para pengelola membuat program atau laporan, 

yang kemudian akan dirapatkan bersama seluruh komite sekolah. Dan 

kemudian dari hasil rapat tersebut para pengelola membuat laporan apa – 

apa saja yang dibutuhkan. Tetapi pihak sekolah juga tidak bisa 

memberikan semua yang dibutuhkan, akan diseleksi apa saja yang lebih 

dibutuhkan. Itu dilakukan sekolah karena keterbatasan dana dari komite. 
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HS Bagaimana perawatan sarana prasarana laboratorium komputer? 

HI Untuk perawatan sarana prasarana laboratorium komputer, sekolah 

menganggarkan dari uang komite atau RKAS jika ada yang perlu untuk 

pengadaan atau bila ada yg diperbaharui. Tetapi karena keterbatasan dana 

dari komite sekolah, dalam perawatan tidak semuanya ada penggantian 

baru. Jadi hanya yang perlu diganti saja yang diganti.  

HS Bagaimana pelaksanaan administrasi laboratorium komputer? 

HI Pengadministrasian laboratorium komputer dipegang oleh koordinator 

laboratorium komputer. Tetapi untuk bagian inventaris dipegang oleh 

bagian sarana prasarana. Dalam pengadministrasian sarana prasarana harus 

dikerjakan dengan rinci, baik data dan spesifikasi apa – apa saja yang 

dibutuhkan, juga diinventarisir dengan baik agar bila ada pemeriksaan dari 

dinas atau pengawas, sekolah bisa menunjukkan data yang lengkap dan 

rinci apa yang dibutuhkan. 

HS Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan 

laboratorium komputer? 

HI Faktor penghambatnya yaitu: tenaga pengelola yang tidak tetap dan 

bersertifikat, dana pengadaan dan oparasional untuk laboratorium 

komputer kurang memadai, bentuk penghargaan sekolah terhadap 

pengelola atau gaji yang diberikan tidak sesuai. 

 Faktor pendukungnya yaitu: dari segi tuntutan kebutuhan pembelajaran di 

bidang TIK, sumberdaya listrik sekolah yang memadai untuk 

pembelajaran TIK, ruangan dan media pembelajaran TIK sudah ada 

walaupun masih kurang memadai, tanaga pengajar ada walaupun masih 

GTT. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan) : Pangripto Wibowo, S.Pd. Koordinator 

       Laboratorium TIK SMAN 2 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Senin, 06 Agustus 2012, jam 09.30 WIB 

Tempat   : Ruang guru SMA N 2 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      PW = Pangripto Wibowo, S.Pd. 

 

HS Bagaimana menurut bapak laboratorium yang baik itu? 

PW Laboratorium yang baik adalah laboratorium yang lengkap alat – alatnya 

baik sarana dan prasarananya, suasana dan tempat yang nyaman dalam 

pembelajaran praktik, dan keamanan yang terjamin selama pelaksanaan 

praktik berlangsung. 

HS Bagaimana menurut bapak keadaan laboratorium komputer di sekolah 

bapak, apakah sudah memenuhi syarat sebagai laboratorium yang baik? 

PW Di sekolah kami secara umum laboratorium komputernya sudah cukup 

baik, hanya saja masih perlu tambahan alat – alat tertentu yang mendukung  

dari segi audio dan maintenancenya.  

HS Apakah kondisi laboratorium komputer telah menunjang proses 

pembelajaran praktik TIK? 

PW Sudah, saat ini laboratorium komputer masih bisa menunjang 

pembelajaran TIK. Hanya saja perlu pembaruan dari beberapa segi agar 

pembelajaran TIK jadi lebih baik lagi. 

HS Bagaimana dengan  keadaan ruang praktik dan ruang peralatan? 

PW Ruang praktik dalam keadaan yang baik, masih mendukung kelancaran 

pembelajaran TIK. Sekolah kami belum mempunyai ruang untuk 

penyimpanan peralatan tersendiri, jadi sampai saat ini ruang peralatan 

masih menjadi satu dengan ruang praktik laboratorium komputer. 

HS Bagaimana dengan kebersihan ruang laboratorium? 

PW Kebersihan ruang laboratorium komputer masih belum baik, karena 

laboratorium komputer belum memiliki petugas khusus yang 

membersihkan laboratorium komputer. Jadi diberlakukan piket siswa dan 

juga dbantu oleh guru TIK dalam membersihkan laboratorium komputer. 

 

 



135 
 

HS Apakah dalam pelaksanaan praktik ada peraturan yang diberlakukan 

terhadap pengguna peralatan praktik? 

PW Ya ada, pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata tertib dan 

peraturan yang harus dipatuhi dan dikerjakan oleh siswa sebelum masuk 

dan selama melakukan praktik di laboratorium komputer. 

HS Apakah jumlah peralatan praktik komputer sudah memenuhi kebutuhan 

praktik? 

PW Sebenarnya sudah memenuhi jumlahnya dengan siswa, tetapi karena ada 

beberapa unit yang rusak sehingga penggunaannya harus bergantian atau 

satu komputer dua orang siswa. 

HS Apakah spesifikasi peralatan sudah sesuai dengan yang diprogramkan? 

PW Sebenarnya masih belum sesuai dengan yang diprogramkan oleh sekolah, 

ada beberapa unit komputer yang sudah sesuai dan ada juga yang masih 

belum memenuhi standar.  

HS Bagaimana kondisi fisik peralatan praktik yang ada? 

PW Kondisi fisik peralatan praktik yang ada masih dalam kondisi baik, masih 

memenuhi standar untuk anak SMA. 

HS Bagaimana cara penyimpanan dan perawatannya? 

PW Sementara ini penyimpanan alat – alat praktik masih disimpan jadi satu 

dengan laboratorium komputer, karena kami belum memiliki ruang 

penyimpanan sendiri. Perawatannya sementara ini hanya dilakukan oleh 

guru TIK karena kita tidak mempunyai teknisi dan laboran.  

HS Bagaimana dengan keselamatan dan resiko selama praktik berlangsung, 

apakah tersedia alat penunjang keselamatan kerja? 

PW Laboratorium komputer kami belum memiliki alat penunjang keselamatan 

kerja, seperti pemadam kebakaran dan kotak P3K.  

HS Bagaimana pengaturan jadwal praktik TIK, terutama penggunaan jam 

praktik? 

PW Pengaturan jadwal disesuaikan dengan jadwal pelajaran TIK yang sudah 

dibuat oleh guru TIK. 

HS Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktik terutama untuk menyesuaikan 

pembagian antara materi dan jam praktik dilaboratorium? 

PW Dalam pelaksanaan kegiatan praktik, penyesuaian antara materi dan 

praktik yaitu 40:60. 40% untuk materi dan 60% untuk praktik. 
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HS Jika ada masalah dalam pelaksanaan praktik, bagaimana peran guru dalam  

menanggulangi masalah tersebut? 

PW Peran guru yaitu membantu untuk mengatasi sebatas tanggung jawabnya 

sebagai guru, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah atau 

belum memahami materi praktik maka guru berusaha sebisa mungkin 

untuk memberi penjelasan kepada siswa tersebut. 

HS Apakah ada dana dari sekolah untuk perawatan dan perbaikan alat praktik? 

PW Ada, sekolah menyediakan dana dari komite sekolah atau RAPBS untuk 

perawatan dan perbaikan alat praktik di laboratorium komputer. 

HS Apakah ada perencanaan pengadaan peralatan baru untuk mengganti 

peralatan yang lama? 

PW Ada, rencananya pihak sekolah akan menambah unit komputer untuk 

menggantikan yang sudah rusak dan juga pengadaan AC. Tetapi 

perencanaan pengadaan ini masih menunggu kepastian dari sekolah. 

HS Bagaimana alur penerimaan alat praktik laboratorium komputer sampai 

dengan pengadministrasiannya? 

 

PW Alur penerimaan alat praktik yaitu dari pembelian alat praktik kemudian 

diterima urusan sarana prasarana untuk selanjutnya diadministrasikan atau 

diinventarisir, setelah itu akan diserahkan kepada kepala laboratorium, dan 

baru diserahkan ke guru TIK untuk digunakan siswa. 

HS Bagaimana pengelolaan laboratorium komputer? 

PW Pengelolaan laboratorium komputer terjadwal, yang dilakukan oleh 

koordinator dan guru TIK, apabila pengelola tidak bisa mengatasi pihak 

sekolah memanggil teknisi untuk perawatan lebih lanjut. 

HS Bagaimana peran sekolah dalam pengelolaan laboratorium komputer? 

PW Selama ini sekolah masih peduli dengan pengelolaan laboratorium 

komputer, yaitu terkait dengan pembiayaan atau pendanaan untuk 

pengadaan sarana prasarana laboratorium komputer. 
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Transkrip wawancara 

 

Sumber data (informan)  : Heru Priyono, S.Kom. Guru TIK SMAN 2 Sleman 

Waktu  dan tanggal  : Rabu, 08 Agustus 2012, jam 10.15 WIB 

Tempat   : Ruang guru SMA N 2 Sleman 

Keterangan   : HS = Heri Sujatmiko 

      HP = Heru Priyono, S.Kom. 

 

HS Bagaimana keadaan peralatan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

tuntutan kurikulum? 

HP Sudah sesuai, hanya perlu ditingkatkan lagi terutama dengan pembaruan 

unit komputer dengan spesifikasi terbaru dan juga jumlahnya diberbanyak 

lagi. 

HS Bagaimana kondisi ruangan praktik, apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada? 

HP Kondisi ruangan ptraktik sudah cukup baik, tetapi masih belum memenuhi 

standar kenyamanan karena pengaturannya masih belum baik.  

HS Bagaimana ketersediaan jenis alat praktik di laboratorium komputer? 

HP Ketersediaan alat praktik yaitu: unit komputer Pentium III dan IV dual 

core,  LCD dan proyektor, dan printer. 

HS Bagaimana kondisi peralatan praktik yang ada di laboratorium komputer 

ini? 

HP Dari jumlah keseluruhan komputer yang ada di laboratorium komputer, 

kondisinya ada yang rusak dan ada juga yang masih layak untuk 

digunakan praktik para siswa. 

HS Bagaimana peraturan penggunaan peralatan praktik di laboratorium 

komputer? 

HP Pengelola laboratorium komputer sudah membuat tata tertib selama 

pembelajaran praktik di laboratorium yang harus dipatuhi oleh siswa, jika 

dilanggar akan diberikan sangsi. Misalnya: siswa menggunakan komputer 

sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh guru TIK, tidak boleh 

menggunakan komputer diluar arahan guru TIK.  

HS Bagaimana perencanaan penggunaan laboratorium komputer di sekolah? 

HP Saya berharap penggunaan laboratorium komputer dapat dioptimalkan 

lagi. Sehingga laboratorium komputer sekolah bisa lebih 

diperdayagunakan dengan optimal. 
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HS Bagaimana perencanaan pengadaan alat praktik laboratorium komputer? 

HP Rencananya pihak sekolah akan memperbaharui alat praktik di 

laboratorium komputer dalam waktu dekat, tetapi untuk kepastiannya saya 

tidak terlalu mengetahui. 

HS Bagaimana dengan perawatan peralatan praktik? 

HP Perawatan peralatan praktik belum terawat dengan baik. Karena 

laboratorium komputer tidak mempunyai teknisi khusus dan laboran. 

Teknisi hanya akan datang jika ada pangggilan saja. Dan saya juga masih 

GTT, jadi tidak bisa seminggu penuh berada disekolah untuk merawat 

laboratorium komputer. 

HS Apakah disediakan dana untuk perawatan peralatan laboratorium? 

HP Ya, dari sekolah menyediakan dana untuk perawatan peralatan 

laboratorium yang diambil dari dana komite sekolah. 

HS Bagaimana kualitas dan kuantitas peralatan praktik yang ada? 

HP Kualitas peralatan praktiknya sudah cukup baik, hanya saja jumlahnya 

yang kurang memenuhi jumlah siswa. 

HS Bagaimana dengan keselamatan dan resiko yang diakibatkan oleh 

pengguna peralatan selama praktik? 

HP Biarpun di dalam laboratorium tidak ada alat keselamatan, seperti 

pemadam kebakaran dan kotak P3K, tapi sampai saat ini dalam 

pembelajaran di laboratorium komputer belum ada kejadian yang 

membahayakan siswa. 

HS Apakah bapak/ibu guru mengalami masalah dalam pengaturan jam? 

HP Tidak, biarpun saya masih GTT di sekolah ini. Tapi dalam pengaturan jam 

tidak menemui masalah.  

HS Bagaimana pelaksanaan praktik di laboratorium komputer? 

HP Sampai saat ini pelaksanaan pembelajaran praktik di labotaorium 

komputer masih berjalan lancar, hanya saja karena status saya yang masih 

GTT sehingga saya hanya bisa ada disekolah seminggu 2 kali saja.  

HS Bagaimana perhatian kepala sekolah terhadap laboratorium komputer? 

HP Kepala sekolah masih peduli dengan laboratorium komputer, yaitu dengan 

adanya briefing atau pengarahan rutin kepala sekolah terhadap para 

pengelola laboratorium komputer. 
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HS Bagaimana harapan – harapan ke depannya untuk pengembangan 

laboratorium komputer? 

HP Harapan saya untuk kedepannya laboratorium komputer di sekolah bisa 

dilengkapi dengan ruang multimedia, dan pengadaan AC agar dalam 

kegiatan praktik siswa dapat merasa nyaman berada dalam ruangan 

praktik. 
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Lampiran 5 

 

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA N 1 SLEMAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,     Sleman,     Juli 2012 

Kepala SMA N 1 Sleman    Kepala Laboratorium Komputer 

 

 

Dra. Hermintarsih    Fajar Sahuri, S.Pd.T 

NIP. 19640404 198903 2 010 

KEPALA SEKOLAH 

Dra. Hermintarsih 

KEPALA 

LABORATORIUM 

Fajar Sahuri, S.Pd.T 

TEKNISI 

Adian Purwo Nugraha, S.ST 

Aditya Yogasara, S.Hut 

GURU TIK KELAS X 

Wiwi Andriani, M.Pd 

GURU TIK KELAS XII 

Wiwi Andriani, M.Pd 

GURU TIK KELAS XI 

Fajar Sahuri, S.Pd.T 

PETUGAS LABORATORIUM 

Kantun Lestari 
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STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA NEGERI 2 SLEMAN 

TAHUN PELAJARAN 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,     Sleman,     Juli 2012 

Kepala SMA N 2 Sleman    Kepala Laboratorium Komputer 

 

 

Drs. Subagyo       

NIP. 196201 12198703 1 011   T. Pangripto Wibowo. S.Pd. 

  

PENANGGUNG JAWAB 

Drs. SUBAGYO 

NIP. 196201 12198703 1 011 

KEPALA LABORATORIUM 

T. PANGRIPTO WIBOWO, S.Pd. 

PELAKSANA TEKNIS 

HERU PRIYONO, S.Kom. 

RINAWATI, SE. 

PEMBANTU PELAKSANA 

TEKNIS 

SUNARDI 
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Lampiran 6 

TATA TERTIB PEMAKAI LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA N 1 SLEMAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

A. KEWAJIBAN SISWAPEMAKAI RUANG KOMPUTER : 

1. Siswa memasuki ruang laboratorium komputer sesuai degan jadwal 

pelajaran yang telah ditetapkan dengan tertib. 

2. Selama praktek siswa diwajibkan memakai pakaian yang rapi 

3. Siswa mengisi daftar hadir/presensi dengan tertib 

4. Apabila siswa meminjam alat harus bertanggung jawab atas alat – alat yang 

dipinjam 

5. Siswa melakukan praktikum sesuai dengan tugas masing – masing 

6. Siswa harus menghentikan kegiatan praktek 5 menit sebelum jam praktek 

berakhir untuk merapikan dan mematikan komputer 

7. Bila terjadi kerusakan komputer, siswa wajib malaporkan kepada guru 

pendamping 

8. Siswa wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta ketenangan 

laboratorium 

B. KEWAJIBAN GURU PEMAKAI RUANG KOMPUTER : 

1. Hadir sebelum jam praktik dimulai 

2. Menyiapkan alat dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk 

keperluan praktikum 

3. Membimbing dan memonitor pelaksanaan kegiatan praktik siswa 

4. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil praktek siswa 

5. Bekerja sama dengan teknisi untuk melaksanakan perawatan dan perbaikan 

laboratorium komputer 

6. Melaksanakan tata tertib administrasi sekolah 

C. LARANGAN SISWA : 

1. Dilarang memasuki laboratorium di luar jam praktik yang telah terjadwal, 

kecuali ada kepentingan dan seizin kepala laboratorium/guru TIK/petugas 

laboratorium komputer 

2. Dilarang merokok/makan di dalam ruang laboratorium komputer 

3. Selama praktik, dilarang meninggalkan laboratorium tanpa seizin 

guru/kepala laboratorium/petugas laboratorium 

4. Dilarang membuang sampah sembarangan di dalam laboratorium komputer 
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D. SANKSI : 

1. Setiap siswa yang tidak mengindahkan tata tertib dan petunjuk guru akan 

diberhentikan kegiatan praktiknya 

2. Setiap siswa yang menghilangkan alat diwajibkan mengganti dengan alat 

yang sesuai, selambat – lambatnya satu bulan setelah kehilangan 

3. Setiap siswa yang merusakkan komputer akibat prosedur kerja yang salah 

diwajibkan mengganti bila alat tersebut tidak dapat dipergunakan kembali 

4. Setiap siswa yang dengan sengaja mengambil alat/benda kerja atau hak 

milik orang lain demi keuntungan pribadi akan ditindak sesuaidengan 

hukum yang berlaku    

 

Hal-hal yang belum tercantum dapat diambil kebijaksanaan. 

Mengetahui Sleman,    Juli 2012 

Kepala Sekolah 

 

 

Dra. Hermintarsih  

NIP. 19640404 198903 2 010 

Kepala Laboratorium Komputer 

 

 

Fajar Sahuri, S.Pd.T 
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TATA TERTIB PENGGUNAAN LABORATORIUM 

KOMPUTER SMA NEGERI 2 SLEMAN                            

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

1. Peserta didik memasuki ruang praktek dengan melepas alas kaki.  

2. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dalam bentuk apapun. 

3. Menyiapkan alat tulis menulis masing – masing. 

4. Menghidupkan komputer sesuai petunjuk.  

5. Mematikan komputer sesuai prosedur. 

6. Merapikan kembali tempat duduk, dan tata letak unit komputer. 

7. Selama kegiatan praktik berlangsung, peserta didik tidak diperbolehkan keluar 

dari ruang praktik. 

8. Peserta didik tidak boleh corat – coret pada ruang praktek maupun pada unit 

komputer. 

9. Setiap peserta didik wajib mantaati tata tertib. 

 

SANGSI : 

1. Peserta didik yang merusakkan alat praktek dikenakan biaya servis sesuai 

kerusakan unit yang rusak. 

2. Peserta didik yang melanggar tata tertib, dikenakan sangsi sesuai petunjuk dari 

BK.  

 

Hal-hal yang belum tercantum dapat diambil kebijaksanaan. 

Mengetahui Sleman,    Juli 2012 

Kepala Sekolah 

 

 

Drs. Subagyo 

NIP. 196201 12198703 1 011 

Kepala Laboratorium Komputer 

 

 

T. Pangripto Wibowo, S.Pd. 
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Lampiran 7 

 

JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA N 1 SLEMAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

Jam Ke Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1  
XII A1 X4 

  
X6 

2 
XII A4 

  

3 
XII A3 XI A2 

 
X1 XI A1 

4 
XII S2 

 

5 
XII A2 XI A3 

 
X2 XI S1 

6   

7 
XII S1 X3 XI A4 X5 

 
XI S2 

8  

 

 

Mengetahui,     Sleman,    Juli 2012 

Kepala SMAN 1 Sleman     Kepala Lab. Komputer 

 

 

 

Dra. Hermintarsih     Fajar Sahuri, S.Pd.T 

NIP 19640404 198903 2 010 
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JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA NEGERI 2 SLEMAN 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 

NO. HARI KELAS KETERANGAN 

1. Senin   

2. Selasa 10a 

10b 

10c 

11 ipa 1 

11 ipa 2 

 

 

 

Ekstra 

Ekstra 

3. Rabu 11 ipa 1 

11 ipa 2 

11 ips 1 

11 ips 2 

Pelajaran  

Pelajaran  

4. Kamis 12 ips 1 

12 ips 2 

12 ips 3 

12 ipa 

Pelajaran  

Pelajaran  

Pelajaran  

Pelajaran  

5. Jumat   

6. Sabtu 10, 11 Pengembangan 

diri komputer 

 

 

 Mengetahui,     Sleman,    Juli 2012 

Kepala SMAN 2 Sleman    Kepala Lab. Komputer 

 

 

Drs. Subagyo     T. Pangripto Wibowo. S.Pd. 

NIP. 196201 12198703 1 011       
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Lampiran 8 

DAFTAR INVENTARIS RUANGAN LABORATORIUM KOMPUTER 

SMA N 1 SLEMAN PER, 1 JANUARI 2012 

 

No. Nama Barang/ 

Jenis Barang 

Merek/ 

Model 

Tahun 

Pembelian 

Jumlah 

Barang 

Keadaan Barang Keterangan, Mutasi, 

dll. Baik Kurang Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. CPU IBM, Zyrex 2003 21, 6 √ - -  

2. CPU Zyrex Elipse P4 2005 1 √ - -  

3. CPU Intel P4 2006 2 √ - -  

4. CPU Sim Cool 2006 4 √ - -  

5. CPU Super Power/SP 2006 1 √ - -  

6. CPU Sim V, HP Compaq 2007, 2008 1, 2 √ - -  

7. Komputer Acer 2011 2 √ - -  

8. Monitor IBM, Zyrex 2003 21, 6 √ - -  

9. Monitor Samsung,  LG 505 G 2006, 2007 1, 1 √ - -  

10. Monitor Flatron, LG 05, 06, 10 2, 4, 1 √ - -  

11. Printer HP Laserjet 1020, P.1102 2006, 2010 1, 1 √ - -  

12. Printer HP Deskjet F.380, F.2180 2006, 2008 1, 1 √ - -  

13. Printer Canon Pixma, Ip 1000, 1880 2005, 2008 1, 1 √ - -  

14. Printer Canon BJC 1000, SP 2110 2001 1, 1 √ - -  

15. Printer Canon 2011 2 √ - -  

16. Keyboard Dell, IBM, Zyrex 2001, 2003 1, 21, 3 √ - -  

17. Keyboard  2005 2 √ - -  

18. Keyboard Genius 2006 4 √ - -  

19. Keyboard Logitech 2006 4 √ - -  

20. Stabilizer Matsumoto, Kasugawa 2003 26 √ - -  

21. DVD Player Advante 2006 2 √ - -  

22. LCD Proyektor Boxlight, Toshiba, Sony 02, 06, 08, 10 1, 2, 1 √ - -  

23. Scanner Canon Lide 50 2003 1 √ - -  

24. Scanner Canon Lide 25 2006 1 √ - -  

25. Camera Digital Canon, Kodak, Sony 04,05,08,10 1, 1, 2 √ - -  
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Mengetahui          Sleman, 03 Januari 2012  

Kepala Unit Satuan Kerja         Pengurus Barang 

    

 

Dra. Hermintarsih         Jamilah    

NIP. 19640404 198903B2 010       NIP. 19661231 199002 2 006 

No. Nama Barang/ 

Jenis Barang 

Merek/ 

Model 

Tahun 

Pembelian 

Jumlah 

Barang 

Keadaan Barang Keterangan, Mutasi, 

dll. Baik Kurang Rusak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. Notebook Compaq 2002 2 √ - -  

27. Notebook Toshiba 2007 3 √ - -  

28. Notebook Toshiba, Toshiba, Asus 07,09,10 1, 2, 1 √ - -  

29. Tustel Canon 1992 1 √ - -  

30. Webcame Flex Vision 2006 1 √ - -  

31. Almari Alat - 1995 1 √ - -  

32. Kursi Komputer Chitose 2003 40 √ - -  

33. Meja Komputer  Modena 2003 20 √ - -  

34. Meja Komputer - 1993 3 √ - -  

35. Kursi Kerja - 2003 2 √ - -  

36. Meja Kerja - 1985 2 √ - -  

37. Kursi Meja Lipat Chitose Hitam 2002 2 √ - -  

38. AC LG 2005 2 √ - -  

39. Head Phone Buff Tech 2005 23 √ - -  

40. Etalase - 2005 1 √ - -  

41. Mic Sound/Speaker - 2003 3 √ - -  

42. Lambang Garuda - 2009 1 √ - -  

43. Gbr. Presiden/Wkl Presiden - 2009 1 √ - -  

44. Papan Tulis - 2003 2 √ - -  

45. Screen Wall (layar) - 2010 1     
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DAFTAR INVENTARIS BARANG  

LABORATORIUM KOMPUTER/TIK SMA N 2 SLEMAN  

PER, 1 AGUSTUS 2012 

 

NO. NAMA BARANG JUMLAH KEADAAN  KETERANGAN 

1. CPU P 3 800 21 Baik   

 CPU core 2 duo 15 Baik   

 CPU P 4 2600 5 Baik   

2. Monitor VGA  21 Baik   

 Monitor Flat 15 Baik   

3. Keyboard 24 Baik : 20 Rusak : 4  

 Keyboard wearnes 15 Baik   

4. Mouse 30 Baik : 20 Rusak : 10  

 Mouse USB 

wearnes 

15    

5. Speaker 1 Baik   

 Speaker wearnes 15    

6. Stabilizer 8 Baik : 6 Rusak : 2  

7. Meja komputer 21 Baik   

 Meja komputer baru 15    

8. Kursi 21 Baik   

9. Power supply 2  Rusak  

10. Printer 1 Baik   

 Printer samsung 1 Baik   

11. LCD proyektor 1 Baik   

12. Speaker sound    Belum ada 

13. Layar LCD 1 Baik  Belum ada 

14. HUB 1 (24 port)  Rusak  

15. Bright airlive 1 Baik   

 

Keterangan : Jumlah komputer untuk siswa 35 unit, server 1 unit 

 

       Sleman, 1 Agustus 2012 

Penanggung jawab laboratorium 

komputer 

 

T. Pangripto Wibowo. S.Pd. 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Foto Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Sleman 

 

 

 

 

 

 

Ruang Praktik Laboratorium Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

    Penempatan Meja Guru       Lemari Penyimpanan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan White Board dan LCD Proyektor 
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Keterangan Tata Tertib Kelas dan Inventaris Laboratorium komputer 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Peralatan dan Teknisi 

 

 

 

 

 

 

 

Penempatan dan Penataan Peralatan Komputer 
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Dokumentasi Foto Laboratorium Komputer SMA Negeri 2 Sleman 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang praktik laboratorium komputer 

 

 

 

 

 

 

Penempatan Meja Guru 

 

 

 

 

 

 

        Keterangan Daftar Inventaris                       Penempatan LCD Proyektor                                                              

 Laboratorium Komputer 
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