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Kata Kunci: Perencanaan Laboratorium Tata Busana 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Nilai-nilai yang dikembangkan 
dalam perencanaan, sasaran dan tujuan dalam perencanaan, tahap-tahap dalam 
perencanaan, dan evaluasi dalam perencanaan manajemen Laboratorium Program 
Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang.  

Penelitian ini menggunakan model etnografi dengan pendekatan 
kualitatif dengan pertimbangan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk 
memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat serta 
karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu. 

Hasil penelitian ini adalah, a) perencanaan pada manajemen 
laboratorium tata busana disusun selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah, 
b) sasaran dalam perencanaan manajemen laboratorium tata busana dibedakan 
menjadi sasaran jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dan disertakan 
dalam program kerja program keahlian tata busana, c) perencanaan dalam 
manajemen laboratorium tata busana berlangsung melalui beberapa tahapan, d) 
evaluasi dalam perencanaan manajemen laboratorium tata busana dilaksanakan 
pada saat rapat guru dan saat informal, tujuannya untuk meningkatkan kualitas 
program dengan semangat dan prinsip kesungguhan, terbuka, kekeluargaan, dan 
saling menghargai 

Saran dalam penelitian ini adalah a) nilai-nilai sekolah yang dijadikan 
dasar dalam perencanaan manajemen laboratorium tata busana harus dapat 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses 
pembelajaran di laboratorium tata busana, b) sasaran dan tujuan dalam 
perencanaan manajemen laboratorium tata busana perlu lebih dipertegas. 
Pertimbangan dalam penentuan personil juga harus diperketat demi peningkatan 
pengelolaan laboratorium, c) tahapan-tahapan dalam perencanaan manajemen di 
laboratorium tata busana hendaknya lebih sistematis agar fungsi perencanaan 
sebagai sumber keputusan dapat berfungsi dengan baik, d) evaluasi fungsinya 
sangat penting dalam setiap unsur manajemen, untuk itu pelaksanaan evaluasi 
harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, sehingga hasilnya dapat 
dipergunakan untuk menyempurnakan perencanaan. Semangat dan prinsip yang 
ada perlu dipertahankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Konteks Masalah 

Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang cukup 

berhasil memberi bekal keterampilan kepada siswa-siswanya. Lulusan 

Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang diburu perusahaan 

karena mampu bekerja dan berkarya dengan baik sesuai standar keterampilan 

yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya industri 

yang meminta lulusan program keahlian ini sebagai tenaga kerja. 

Keunggulan Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 

Magelang salah satunya didukung oleh keberadaan laboratorium (bengkel) 

tata busana yang menjadi tempat latihan bagi siswa untuk meningkatkan 

keterampilan di bidang tata busana. Fasilitas laboratorium yang dilengkapi 

peralatan modern memberi dukungan kepada siswa untuk menyerap materi, 

berinovasi, dan meningkatkan keterampilan. 

Kelengkapan laboratorium dalam proses pembelajaran akan 

memberi bekal keterampilan kepada siswa agar tidak canggung dengan dunia 

kerja, karena sejak di sekolah siswa sudah dibiasakan bekerja dan berkarya 

dengan suasana kerja yang menghendaki keterampilan, kecepatan, dan 

kecermatan dalam bekerja, khususnya di bidang tata busana. Untuk itu 

keberadaan laboratorium harus dikelola dengan baik agar segala fasilitas yang 
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ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa dalam rangka meningkatkan 

keterampilam di bidang tata busana.  

Karena prestasi dan keunggulannya itu Program Keahlian Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang dipilih menyelengarakan program kelas 

unggulan. Kelas unggulan merupakan salah satu upaya dalam menjawab 

tantangan sebagaimana harapan dari tujuan pendidikan nasional dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Sebagai sekolah kejuruan SMK Negeri 3 Magelang mempunyai 

fungsi yang berbeda dengan SMA. Lulusan SMK langsung berhadapan 

dengan dunia kerja dan industri, sehingga harus mempunyai kompetensi 

sesuai dengan kebutuhan kerja masing-masing. Sementara lulusan SMA tidak 

didesain berhadapan dengan dunia kerja, tetapi desain utamanya lebih pada 

upaya meneruskan pendidikan menuju jenjang berikutnya. 

SMK Negeri 3 Magelang khususnya Program Keahlian Tata Busana 

terus berupaya memberikan bekal cukup pada siswa-siswanya melalui proses 

pembelajaran yang efektif dengan mengoptimalkan sarana-sarana belajar. 

Apalagi sejak tahun pelajaran 2004/2005 SMK Negeri 3 Magelang 

mendapatkan dana subsidi / imbal SMK nasional dari pemerintah pusat dalam 

hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Konsekuensinya adalah SMK ini 

harus melaksanakan kelas program unggulan.  

Konsekuensi kelas unggulan adalah seluruh elemen proses 

pendidikan dilaksanakan seoptimal mungkin, termasuk mengoptimalkan 

fungsi laboratorium sebagai pusat pembekalan siswa dalam mencapai 
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kompetensi di bidang tata busana. Laboratorium tata busana harus dikelola 

dengan efektif agar lulusan sekolah ini ketika berhadapan dengan dunia kerja 

betul-betul siap. Lulusan SMK diharapkan mampu bekerja dengan kualitas 

yang membanggakan. 

Secara umum masih muncul keluhan tentang rendahnya kualitas 

pendidikan nasional sebagaimana yang ditulis oleh Sogoz (2007). Rendahnya 

kualitas pendidikan tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan dan 

respon lulusan ketika berhadapan dengan dunia kerja. Sering terjadi lulusan 

SMK ternyata gagap ketika dihadapkan pada dunia kerja. Lulusan SMK 

dinilai tidak mampu ketika berhadapan dengan dunia kerja, sehingga ketika 

perusahaan menerima mereka sebagai tenaga kerja, maka masih diperlukan 

waktu lama untuk proses adaptasi. 

Menurut Sogoz (2007) siswa sering mendapatkan kesulitan untuk 

memahami konsep akademik sebagaimana mereka diajarkan, yaitu 

menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Padahal tuntutan 

realitas kehidupan yang sebenarnya sungguh sangat diharapkan. Perlu disadari 

bahwa penyajian materi melalui teori-teori, konsep-konsep, pokok-pokok 

bahasan tidak menjadikan siswa faham dan mungkin tidak dapat digunakan 

dalam kehidupannya. 

Kompetensi lulusan menjadi topik hangat dalam wacana pendidikan 

dewasa ini. Selama ini perhatian kita masih terfokus pada input dan proses 

tanpa memperhatikan kompetensi lulusan, sehingga lulusan dari tiap jenjang 

pendidikan gagal memenuhi harapan besar pendidikan. Untuk itu kualitas atau 
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tepatnya kompetensi lulusan perlu mendapat perhatian serius, dan nampaknya 

pemerintah telah merespon tuntutan tersebut dengan menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. 

Tuntutan kurikulum tersebut sangat besar sehingga sekolah harus 

benar-benar mendayagunakan segala potensi dan kekuatan sekolah untuk 

memenuhi tuntutan tersebut. Jika sekolah tidak mampu memberdayakan 

semua kekuatan yang dimiliki maka ke depan lulusan yang dihasilkan akan 

gagal beradaptasi dengan keinginan pasar tenaga kerja. 

Proses pembelajaran di sekolah harus bersentuhan dengan 

kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kesenjangan antara materi yang 

dipelajari siswa dengan tuntutan dunia kerja. Pendekatan seperti itu bentumpu 

pada pengalaman negara-negara lain yang lebih dulu melaksanakannya, 

seperti di Belanda dan Amerika. Di Belanda, upaya pendekatan dunia sekolah 

dengan dunia kerja diupayakan dengan Realistic Mathematics Education 

(RME), yaitu mengkaitkan matematika dengan kehidupan nyata, demikian 

juga dengan di Michigan dengan Conect Mathematics Project (CMP) intinya 

mempelajari matematik dengan mudah.  

Guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) juga dapat melaksanakan hal yang sama melalui pola pembelajaran 

kontekstual, yang sesungguhnya merupakan inti dalam mengimplementasikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Bagaimanapun guru adalah 

pemegang kunci setiap pendekatan pembelajaran, sehingga tuntutan 

kompetensi guru merupakan tuntutan yang rasional. Dari kerja keras para 
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gurulah, siswa ketika lulus akan sanggup berdiri tegak dalam menghadapi 

kompetisi yang semakin mengglobal. 

Naisbitt (1995) mengemukakan ada 8 kecenderungan besar di Asia 

yang ikut mempengaruhi dunia yaitu; (1) dari negara bangsa ke jaringan, (2) 

dari tuntutan eksport ke tuntutan konsumen, (3) dari pengaruh Barat ke cara 

Asia, (4) dari kontrol pemerintah ke tuntutan pasar, (5) dari desa ke 

metropolitan, (6) dari padat karya ke teknologi canggih, (7) dari dominasi 

kaum pria ke munculnya kaum wanita, (8) dari barat ke timur. Kedelapan 

kecenderungan itu akan mempengaruhi tata nilai dalam berbagai aspek, pola 

dan gaya hidup masyarakat baik di desa maupun di kota. 

Pada gilirannya semua itu akan mempengaruhi pola-pola pendidikan 

yang lebih disukai dengan tuntutan kecenderungan tersebut. Dalam hubungan 

dengan ini pendidikan ditantang untuk mampu menyiapkan sumber daya 

manusia yang mampu menghadapi tantangan kecenderungan itu tanpa 

kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsanya.  

Surya (1998) mengungkapkan bahwa pendidikan Indonesia di abad 

21 mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Pendidikan nasional mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mempersiapkan tenaga kerja terampil dan ahli yang 

diperlukan dalam proses industrialisasi, membina dan mengembangkan 

penguasaan berbagai cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2. Sebagai negara kepulauan yang berbeda-beda suku, agama dan bahasa, 

pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan saja, akan 
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tetapi mempunyai fungsi pelestarian kehidupan bangsa dalam suasana 

persatuan dan kesatuan nasional 

3. Dengan makin meningkatnya hasil pembangunan, mobilitas penduduk 

akan mempengaruhi corak pendidikan nasional. 

4. Perubahan karakteristik keluarga baik fungsi maupun struktur akan banyak 

menuntut pentingnya kerja sama berbagai lingkungan pendidikan dan 

dalam keluarga sebagai intinya. 

Sekolah harus proaktif dalam menyongsong perubahan-perubahan 

yang berlangsung dengan cepat. Manajemen sekolah yang selama ini tertutup 

harus didesain ulang agar mudah diakses masyarakat. Manajemen sekolah 

yang sentralistik harus diubah dengan menciptakan suasana manajemen 

terbuka sehingga dengan keterbukaan tersebut akan muncul beragam ide dari 

seluruh kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. 

Perkembangan era global yang ditandai dengan tuntutan sumber 

daya manusia yang memiliki keunggulan, persaingan yang semakin tajam dan 

perkembangan teknologi yang semakin cepat adalah fakta yang dihadapi oleh 

SMK sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga kerja terampil. 

Tantangan SMK saat ini adalah mempersiapkan tenaga kerja siap pakai guna 

memenuhi kebutuhan tenaga professional, untuk itu perlu didukung sarana dan 

prasarana yang memadai guna meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha dan industri. 

Tuntutan terhadap lulusan SMK sesuai dengan kurikulum 2004 yang 

diteruskan dengan kurikulum 2006 adalah lulusan yang yang berstandar 
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nasional, yang memiliki jati diri bangsa dan mampu mengembangkan 

keunggulan lokal dalam bersaing di pasar global. Tuntutan tersebut selaras 

dengan tujuan pendidikan SMK, yaitu meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

Berkaitan dengan tuntutan kompetensi, sekolah harus menciptakan 

situasi kondusif dengan meningkatkan fungsi masing-masing elemen, 

termasuk di dalamnya fungsi laboratorium. Sebagai elemen vital, laboratorium 

harus dikelola dengan baik agar peran dan fungsinya betul-betul mendukung 

proses belajar mengajar dengan memberikan bekal keterampilan optimal 

kepada siswa.  

Seluruh sistem yang ada di dalam laboratorium baik perangkat 

keras, sumber daya manusia, maupun unsur-unsur lain harus dikelola dengan 

optimal agar keberadaannya memberi manfaat besar dalam proses belajar 

mengajar. Pengelolaan tersebut yang kita kenal dengan manajemen 

laboratorium. Tujuannya jelas, yaitu mengoptimalkan fungsi laboratorium. 

Perwujudan yang dapat dilihat dari pengelolaan laboratorium yang 

baik adalah, pemanfaatan alat dan mesin dalam proses pembelajaran, rasio 

penggunaan alat dan mesin sesuai dengan kebutuhan ideal, penataan alat-alat 

memperhatikan aspek kenyamanan dan keselataman, pengaturan jadwal 

belajar tidak mengalami benturan, munculnya tanggungjawab siswa dalam 

menjaga dan merawat alat-alat yang digunakan, adanya tanggungjawab yang 

jelas dari pengelola laboratorium, adanya aturan yang tegas dalam 
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laboratorium, dan adanya komunikasi yang baik antara pengelola 

laboratorium, guru, dan siswa.  

Terwujudnya pengelolaan laboratorium yang baik ditentukan oleh 

efektifnya fungsi perencanaan sebagai satu fungsi manajemen. Perencanaan 

yang baik merupakan kunci manajemen, yang menjadi dasar dalam 

keberhasilan pada proses fungsi manajemen berikutnya. 

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik menyusun 

penelitian dengan judul “Perencanaan Laboratorium Tata Busana Pada 

Kelas Unggulan Program Keahlian Tata Busana di SMK Negeri 3 

Magelang”. Penelitian ditekankan pada aspek perencanaan karena dari aspek 

tersebut akan membawa implikasi pada aspek-aspek lainnya. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perencanaan 

Laboratorium Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

Adapun uraian dari fokus penelitian ini adalah: 

1. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan laboratorium Program 

Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

2. Sasaran dan tujuan dalam perencanaan laboratorium Program Keahlian 

Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

3. Tahap-tahap dalam perencanaan laboratorium Program Keahlian Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

4. Evaluasi dalam perencanaan laboratorium Program Keahlian Tata Busana 

SMK Negeri 3 Magelang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

Bagaimana Perencanaan Laboratorium Tata Busana Program Keahlian Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui: 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan Laboratorium Program 

Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

Sasaran dan tujuan dalam perencanaan Laboratorium Program Keahlian Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang. 

Tahap-tahap dalam perencanaan Laboratorium Program Keahlian Tata Busana 

SMK Negeri 3 Magelang. 

Evaluasi dalam perencanaan Laboratorium Program Keahlian Tata Busana 

SMK Negeri 3 Magelang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara praktis manfaat penelitan ini adalah: 

Bagi SMK Negeri 3 Magelang hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas manajemen 

laboratorium, khususnya dalam perencanaan. Ini bisa terjadi karena hasil 

penelitian ini juga akan mengungkap beberapa kelemahan dalam perencanaan 

manajemen yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. 

Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam 

menentukan kebijakan sejenis pada sekolah-sekolah lain, tentu saja bagi 

sekolah yang mempunyai ciri dan kondisi yang sama. 



10 

 

Bagi dunia industri hasil penelitian ini akan semakin menambah 

keyakinan tentang kualitas lulusan Program Keahlian Tata Busana SMK 

Negeri 3 Magelang. 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan teoritis 

tentang manajemen laboratorium khususnya dalam perencanaan dikaitkan 

dengan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

1.5 Prospek Penelitian 

Tantangan yang dihadapi siswa lulusan SMK semakin berat karena 

langsung berhadapan dengan dunia kerja, sehingga keterampilan lulusan 

sangat menentukan keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan 

tersebut. Fungsi laboratorium sebagai salah satu faktor pendukung proses 

belajar mengajar semakin penting sehingga keberadaannya tidak hanya 

sebagai pelengkap. 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

Salah satu ciri umum yang melekat pada penelitian dengan 

pendekatan kualitatif adalah hasilnya berlaku secara khusus. Artinya tidak ada 

jaminan bahwa hasil penelitian kualitatif dapat langsung diadopsi untuk 

diterapkan pada institusi lain.  

Penelitian ini menfokuskan pada perencanaan laboratorium di 

sebuah institusi yang sifatnya khusus, yaitu Laboratorium Tata Busana SMK 

Negeri 3 Magelang sehingga hasil penelitian ini tidak dapat secara langsung 

diterapkan di tempat lain. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Perencanaan Dalam Manajemen 

2.1.1 Pengertian perencanaan 

Salah satu dampak dari globalisasi adalah terbukanya kompetisi pada 

semua sektor, termasuk pendidikan untuk merebut kepercayaan masyarakat. 

Kompetisi yang harus dimenangkan oleh lembaga pendidikan termasuk 

sekolah adalah memenangkan persaingan untuk dipercaya masyarakat dalam 

mendidik putra-putri mereka, dan kepercayaan bahwa lulusan yang dihasilkan 

adalah lulusan yang berkualitas pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

Untuk memenangkan kompetisi tersebut sekolah butuh langkah 

strategis dan terarah, yaitu manajemen yang baik. Sekolah harus mampu 

mempersiapkan segala sesuatu dari tahapan yang paling sederhana sampai 

tahapan terperinci dalam bentuk perencanaan yang mempunyai pandangan 

kedepan. 

Manajemen merupakan proses dinamis yang definisi dan 

pengertiannya sangat luas tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar 

apapun berlangsung dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. 

Manajemen mempunyai ciri khas, yaitu adanya keteraturan tahapan atau 

sistematika yang jelas dari awal sampai akhir. Setiap tahapan harus dilalui 

dengan baik dan cermat, dan salah satu proses yang harus ditempuh agar 

tujuan manajemen dapat dilaksanakan adalah perencanaan. 
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Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan menempati fungsi 

pertama dan utama diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Para pakar 

manajemen menyatakan bahwa apabila perencanaan telah selesai dan 

dilakukan dengan benar, sebagian pekerjaan besar telah selesai dilaksanakan. 

Pernyataan tersebut didasarkan pada alasan rasional, bahwa tahapan setelah 

perencanaan selalu bersumber pada rencana yang disusun, dan harus diketahui 

bahwa di dalam perencanaan itu sendiri terdapat tahapan-tahapan yang sangat 

sistematis dan saling mengkoreksi.  Ini menunjukkan keberadaan perencanaan 

dalam manajemen sangat vital. 

Perencanaan mengandung rangkaian tahapan yang harus dilalui, 

termasuk adanya tahap evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Udin 

Syaefudin dan Abin Syamsudin (2005) yang menyatakan bahwa perencanaan 

sebagai suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa 

yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa 

yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, subtitusi, 

kreasi, dan sebagainya). Rangkaian proses kegiatan itu dilaksanakan agar 

harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang, 

yaitu dalam jangka waktu tertentu. 

Tahapan-tahapan yang berlangsung pada proses perencanaan lebih 

bersifat psikologis karena mengedepankan aspek berpikir seperti yang 

dipaparkan dalam kamus wikipedia (2008): 

planning is the (psychological) process of thinking about the activities 
required to create a desired future on some scale. This thought process is 
essential to the creation and refinement of a plan, or integration of it with other 
plans. The term is also used to describe the formal procedures used in such an 
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endeavor, such as the creation of documents, diagrams, or meetings to discuss 
the important issues to be addressed, the objectives to be met, and the strategy 
to be followed. Beyond this, planning has a different meaning depending on 
the political or economic context in which it is used. 

 
Soenarya (2000) mendefinisikan perencanaan sebagai bagian integral 

dari fungsi-fungsi organik lainnya di dalam manajemen. Dalam proses 

kerjanya perencanaan menerima masukan dari fungsi-fungsi organik 

manajemen lainnya, misalnya dari fungsi organik pengorganisasian menerima 

yang berupa tujuan organisasi, dari fungsi organik pengawasan menerima 

masukan berupa masukan umpan balik berupa laporan hasil pelaksanaan suatu 

rencana. 

Keberadaan perencanaan dalam manajemen tidak sendirian karena 

perencanaan harus bergabung dengan fungsi lainnya seperti 

pengorganaisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Azhar Arsyad (2002) 

perencanaan atau planning adalah proses penyusunan dan penetapan tujuan 

dan bagaimana menempuhnya atau proses identifikasi kemana anda akan 

menuju dan bagaimana cara anda menempuh tujuan tersebut. Anda harus 

dapat mengukur apa dan bagaimana tujuan yang anda canangkan. Perencanaan 

memberi toleransi terhadap keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Untuk itu 

dalam perencanaan, aspek kemampuan menjadi penting untuk dibicarakan 

karena perencanaan bukan untuk memaksakan kehendak, tapi mensikapi 

kemampuan yang ada. 

M. Fakri (1987) mendefinisikan perencanaan sebagai proses 

penyusunan berbagai keputusan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan 

pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Perencanaan itu dapat pula diberi arti sebagai suatu proses pembuatan 

serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang 

ditentukan. Perencanaan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan 

antara cita-cita nasional dan resource yang tersedia yang diperlukan untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut. 

Lebih fokus lagi T. Hani Handoko (1987) menegaskan bahwa 

perencanaan merupakan inti manajemen karena perencanaan membantu untuk 

mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang, dan oleh karena itu 

memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumberdaya-

sumberdaya mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif. 

Dapat dinyatakan bahwa perencanaan adalah bagian dari manajemen 

yang berisi serangkaian kegiatan sistematis yang disusun secara detail dalam 

rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan harus menyertakan 

aspirasi dan sumber daya yang ada disekitarnya agar mempunyai tingkat 

keberhasilan yang tinggi. Lembaga pendidikan tidak bisa memaksakan 

kehendak dengan melaksanakan kegiatan di luar batas kemampuannya. 

Melalui perencanaan, sekolah dapat memberi alternatif-alternatif bagaimana 

mengoptimalkan sumber daya yang ada.  

2.1.2 Manfaat dan pendekatan perencanaan 

Sekolah dengan visi dan misinya mempunyai mimpi dan tujuan yang 

jelas. Mimpi mimpi itu harus dibuktikan melalui proses pembelajaran yang 

berproses secara baik dan sistematis dalam bingkai manajemen sekolah. 

Tahapan yang harus ditempuh dalam manajemen sekolah diawali dengan 
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perencanaan yang berlaku untuk semua lini, termasuk dalam unit-unit kerja 

yang lebih kecil, seperti kesiswaan, kurikulum, humas, sampai ada 

perencanaan alat-alat. Secara umum perencanaan bermanfaat dalam memberi 

gambaran tentang apa yang akan dilaksanakan. Sebagai bagian dari 

manajemen perencanaan merupakan bagian terdepan yang keberadaannya 

tidak bisa digantikan. Menurut Azhar Arsyad (2002) manfaat perencanaan 

adalah: 

a. Membantu organisasi untuk mengembangkan fokus kemudian mengontrol 

proses. Sebuah organisasi yang memiliki fokus tentu mengetahui apa yang 

terbaik untuk dilakukan, mengetahui kebutuhan para pelanggan, dan 

mengetahui bagaimana memberi servis terhadap mereka. 

b. Mengembangkan fleksibilitas, membuat orang menyadari perubahan apa 

yang perlu dilakukan. Sebuah organisasi termasuk sekolah yang memiliki 

fleksibilitas akan berjalan secara dinamis dengan pandangan ke depan. Ia 

siap dan sanggup mengadakan perubahan dalam rangka meresponsi dan 

mengantisipasi problem-problem dan peluang yang sedang muncul. 

c. Memberikan peluang terhadap pengembangan koordinasi di dalam 

organisasi, sehingga jelas siapa berbuat apa. Semua subsistem yang ada 

dengan aneka ragam tujuan (objective)-nya dapat ditata dan dikoordinir 

sehingga satu sama lain saling menunjang dan membantu sekaligus tidak 

saling menghalangi. 

Manfaat perencanaan akan dapat dirasakan dalam manajemen jika 

pendekatan yang digunakan sesuai dengan karakter atau kondisi lembaga yang 
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bersangkutan. Menurut Azhar Arsyad (2002), pendekatan yang dipergunakan 

dalam perencanaan adalah: 

a. Outside-in planning, yaitu perencanaan yang mencoba untuk menganalisa 

lingkungan eksternal kemudian secara internal mengadakan penyesuaian-

penyesuaian berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh. 

b. Insede-out planning, yaitu perencanaan yang berfokus pada usaha-usaha 

untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari pada apa yang telah 

dilakukan oleh yang lain. 

c. Top-down planning, yaitu perencanaan yang didahului dengan tujuan-

tujuan yang meluas sebagaimana yang telah disusun oleh para manajer 

tingkat tinggi, kemudian memberikan kesempatan pada bawahannya untuk 

membuat perencanaan dalam batas-batas yang telah dibuat oleh yang di 

atasnya. 

d. Bottom-up planning, yaitu perencanaan yang dimulai dengan pokok-pokok 

pikiran yang dikembangkan pada tingkat bawah disampaikan ke atasnya 

menuju tingkat tertinggi. 

e. Contingency planning, yaitu perencanaan yang mencoba melihat dari 

sekian alternatif dan kemungkinan yang dapat dipakai untuk memodifikasi 

rencana semula bila keadaan dan situasi berubah dalam hal tertentu. 

Perencanaan yang demikian merupakan kombinasi antara dua pendekatan 

yang berbeda di atas dan biasanya inilah yang terbaik dilakukan. 
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2.1.3 Kedudukan perencanaan dalam manajemen 

Membicarakan tentang manajemen berarti membicarakan fungsi-

fungsinya. Perencanaan merupakan bagian dari manajemen, sehingga 

pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi manajemen harus diketahui oleh 

top manajer. Berbicara tentang manajemen berarti berbicara tentang definisi 

dan fungsi-fungsi manajemen. 

Henry Fayol (1929) sebagaimana ditulis oleh Kusdiyah Rahmawati  

(2003) memperkenalkan tentang proses manajemen yang terdiri dari 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan 

(commanding), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling).  

Ike Kusdiyah Rahmawati (2003) menyatakan bahwa setiap pekerjaan 

memerlukan koordinasi. Logikanya sederhana sekali, jika pekerjaan harus 

dikoordinasi maka harus ada pengertian tentang apa yang harus dikerjakan 

(fungsi perencanaan), bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan (fungsi 

pengorganisasian, dan bagaimana pekerjaan itu telah dilaksanakan (fungsi 

pengendalian). 

GR Terry dan Leslie (2003) mengingatkan tentang pentingnya seorang 

manajer melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-

fungsi manajemen. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah: 

a. Planning, yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama 

suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 

mencapai tujuan itu. 
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b. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan itu. 

c. Staffing, yaitu menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 

d. Motivating, yaitu mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan. 

e. Controlling, yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, 

menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil 

tindakan-tindakan korektif. 

Perencanaan merupakan bagian dari manajemen yang keberadaannya 

tidak bisa dipisahkan dari fungsi-fungsi yang lain. Dalam kamus wikipedia 

disebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari beberapa hal, yaitu: 

a. Planning: deciding what needs to happen in the future (today, next week, 
next month, next year, over the next five years, etc.) and generating plans 
for action.  

b. Organizing: making optimum use of the resources required to enable the 
successful carrying out of plans.  

c. Leading/Motivating: exhibiting skills in these areas for getting others to 
play an effective part in achieving plans.  

d. Controlling: monitoring: checking progress against plans, which may 
need modification based on feedback. 

 
Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa perencanaan 

menjadi pembuka dalam proses manajemen. Perencanaan meliputi hal-hal 

yang bersifat umum dan khusus. Perencanaan dalam pelaksanaannya harus 

menyertakan unsur-unsur yang lebih khusus dan rumit. 
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2.1.4 Nilai-nilai sosial dalam perencanaan 

Perencanaan dalam fungsi manajemen membutuhkan kesadaran akan 

pentingnyanilai-nilai yang menjadi dasar perencanaan. Sekilas, perencanaan 

tidak membutuhkan sentuhan nilai, tetapi dalam kenyataannya nilai-nilai 

menjadi faktor penting dalam perencanaan karena menyangkut partisipasi 

pihak lain. Nilai-nilai dalam perencanaan merupakan bukti kesadaran 

penghargaan terhadap keberadaan orang lain dan diri sendiri. Nilai-nilai 

tersebut biasanya disandingkan dengan proses interaksi, sehingga disebut 

nilai-nilai sosial. 

Dalam kamus Wikipedia disebutkan bahwa nilai sosial adalah nilai 

yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan 

apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang 

menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai 

buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah 

berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau 

tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat 

dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. tak heran apabila 

antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan 

tata nilai. Contoh, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai 

persaingan karena dalam persaingan akan muncul pembaharuan-

pembaharuan. Sementara apda masyarakat tradisional lebih cenderung 
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menghindari persaingan karena dalam persaingan akan mengganggu 

keharmonisan dan tradisi yang turun-temurun. 

nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat. Di 

antaranya nilai-nilai dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk 

mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Selain itu, 

nilai sosial juga berfungsi sebagai penentu terakhir bagi manusia dalam 

memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang 

untuk mewujudkan harapan sesuai dengan peranannya. Contohnya ketika 

menghadapi konflik, biasanya keputusan akan diambil berdasarkan 

pertimbangan nilai sosial yang lebih tinggi. Nilai sosial juga berfungsi 

sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dengan 

nilai tertentu anggota kelompok akan merasa sebagai satu kesatuan. Nilai 

sosial juga berfungsi sebagai alat pengawas (kontrol) perilaku manusia 

dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang berprilaku sesuai 

dengan nilai yang dianutnya. 

Menurut Bedjo Santoso (2007), sebenarnya, bangsa Indonesia sudah 

punya nilai yang berurat berakar dalam sanubari, namun sayangnya nilai 

tersebut memudar. Bahkan, diindikasikan ada pihak-pihak yang ingin 

menggantinya dengan nilai asing yang tidak cocok dengan budaya 

masyarakat Indonesia. 

Menggerakkan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut bisa terwujud 

bila didukung dengan adanya model kepemimpinan yang tepat. 

Kepemimpinan spiritual adalah jawabannya. Model itu mempunyai 
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seperangkat ciri, salah satunya yang menonjol adalah "Cinta Tuhan, 

Menyayangi sesama, Selamat menyelamatkan". 

2.2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

2.2.1 Landasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan 

upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

diatur dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

pendidikan nasional. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada 

jenjang pendidikan menengah sebagai bagian Sistem Pendidikan Nasional 

yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat 

bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, 

melihat peluang kerja dan mengembangkan diri dikemudian hari. 

2.2.2 Fungsi dan Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (UU 

Sisdiknas, bab II pasal 13). 
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Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan 

pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 UU 

Sisdiknas, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan umum dan tujuan 

khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan umum 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan 

yang Maha Esa. 

2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara 

yang berahlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, demokratis, dan 

bertanggungjawab. 

3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 

kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya 

bangsa Indonesia. 

4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan 

melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam 

dengan efektif. 

b. Tujuan khusus 

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha 

dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai 

dengan kompetensi dan program keahlian yang dipilih. 
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2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 

dalam berkompetisi, beradptasi di lingkungan kerja dan 

mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara 

mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih. 

2.2.3 Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Menurut Depdiknas (2004) SMK menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan berbagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan 

lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang 

keahlian sesuai dengan kelompok bidang industri/usaha/profesi. Penamaan 

Bidang Keahlian dan Program Keahlian pada Kurikulum SMK Edisi 2004 

dikembangkan mengacu pada nama bidang dan Program Keahlian yang 

berlaku pada kurikulum SMK Edisi 1999. Jenis keahlian baru diwadahi 

dengan jenis program keahlian baru atau spesialisasi baru pada program 

keahlian yang relevan. Jenis bidang dan program keahlian ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Dunia industri / usaha mempunyai standar kompetensi tertentu yang 

harus dipenuhi oleh setiap lulusan SMK, untuk itu program disusun melalui 
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berbagai mata diklat yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi 

program normatif, adaptif dan produktif. 

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memiliki 

norma-norma kehidupan sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial, 

sebagai warga negara Indonesia maupaun sebagai warga dunia. 

Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan 

yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja, serta mampu 

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja, sesuai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program produktif bersifat 

melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh 

dunia usaha/industri atau aosiasi profesi. 

2.3 Manajemen Laboratorium SMK 

2.3.1. Konsep dasar laboratorium 

Secara umum dinyatakan bahwa laboratorium adalah tempat 

melakukan uji coba atau untuk membuktikan hipotesis untuk diperoleh 

hasilnya. Secara rinci pengertian laboratorium menunjuk pada suatu tempat 

kerja maupun kegiatan itu sendiri sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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(1) laboratorium merupakan suatu wadah yaitu tempat, gedung ruang dengan 

segala macam perangkat keras yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah, (2) 

laboratorium merupakan tempat bagi dosen, mahasiswa atau orang lain untuk 

melakukan kegiatan ilmiah dalam rangka belajar mengajar, (3) laboratorium 

merupakan pusat inovasi, sebab dalam laboratorium terdapat kegiatan ilmiah 

yang menghasilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu 

pengetahuan, sehingga membawa pembaharuan, baik berupa bahan-bahan 

baru, pemikiran-pemikiran baru maupun cara-cara baru, (4) laboratorium 

merupakan pusat sumber belajar. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, laboratorium harus 

mempunyai visi sebagai pencerminan cita-cita. Visi suatu lab paling sedikit 

mengandung pengertian bahwa lab merupakan pusat penelusuran kembali 

konsep-konsep ilmu pengetahuan yang telah ditemukan, pengembangan ilmu 

pengetahuan lebih lanjut, dan atau ditemukannya ilmu pengetahuan baru dan 

aplikasi ilmu pengetahuan yang telah berkembang dalam bidang teknologi. 

 Karena itu lab harus bermanfaat bagi pendidikan, penelitian, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, serta industri. 

Laboratorium bagi institusi pendidikan menjadi jembatan penghubung 

antara kajian teoritis dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat. 

Untuk itu laboratorium harus dikelola dengan baik agar fungsinya semakin 

optimal. Laboratorium harus dioptimalkan kinerjanya. Faktor–faktor lain yang 

ikut berpengaruh terhadap kinerja laboratorium antara lain: 

a. Visi dan misi laboratorium; minimal 5 tahun kedepan. 
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b. Fasilitas fisik laboratorium yang nyaman, aman, dan sehat.  

c. Utilitas yang cukup tapi tidak boros. 

d. Peralatan dan perlengkapan yang lengkap dan terkalibrasi.  

e. Organisasi dan manajemen yang baik. 

f. Sumber daya manusia yang terampil; laboran, teknisi, sekrertariat, dan 

lain-lain.  

g. Peraturan-peraturan yang harus ada dilaboratorium; tata tertib, kesehatan 

dan keselamatan kerja, dan keamanan lingkungan.  

h. Program berkelanjutan untuk pengembangan laboratoriun.  

2.3.2. Laboratorium SMK 

Dalam kamus wikipedia disebutkan bahwa laboratorium adalah tempat 

riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. 

Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-

kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan 

menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, 

laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. 

Laboratorium tidak dibatasi pada ruang tertentu, tetapi juga termasuk 

lingkungan sekitar kita, sehingga kita mengenal istilah laboratorium alam. 

SMK membutuhkan tempat yang representatif (memenuhi syarat) 

untuk melaksanakan praktik, dimana siswa langsung dihadapkan pada dunia 

nyata berupa perlengkapan dan prosedur seolah-olah siswa langsung 

berhadapan dengan dunia kerja, sehingga laboratorium juga disebut sebagai 

bengkel kerja atau bengkel (workshop). Dengan berhadapan langsung dengan 
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mesn-mesin diharapkan siswa tidak canggung ketika menghadapi 

pekerjaannya, meskipun statusnya pegawai baru. 

Peralatan membutuhkan penguasaan teknis untuk mengoperasikannya, 

juga prosedur keselamatan yang harus dipenuhi agar siswa dapat 

mempraktikkan etika bekerja secara runtut dengan melaksanakan eksperimen 

atau praktik empiris. Dalam metode ilmiah, eksperimen adalah suatu set 

tindakan dan pengamatan, yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan 

hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Eksperimen 

adalah tindakan pertama dalam cara empiris terhadap pengetahuan. 

Bengkel kerja atau laboratorium SMK yang representatif menurut Ece 

Sudirman dan Untung Witjaksono (1995) adalah laboratorium yang 

didalamnya berisi peralatan yang mampu menunjang proses belajar mengajar. 

Untuk itu pengelola laboratorium dituntut mampu melaksanakan identifikasi 

dan analisis kebutuhan laboratorium. 

Laboratorium mempunyai alat dan bahan yang fungsinya berbeda. Alat 

atau peralatan menurut Christian M Mamesah dan Jauhari (1995) adalah 

semua perkakas yang digunakan dalam pemasangan instalasiperakitan, dan 

perbaikan. Alat adalah semua yang diperlukan untuk memproses bahan 

menjadi suatu benda. Sri Jatmiko dan Aam Dayusman (1995) menyatakan 

bahwa alat adalah semua yang digunakan untuk memproses / memeriksa / 

mengamati /  menguji / dari suatu objek sehingga mendapatkan hasil yang 

diinginkan, baik yang berupa produk barang jadi, bacaan angka, ndikator, atau 

suatu kesimpulan tertentu. Hasil tersebut ada yang sudah langsung dapat 
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digunakan atau dapat diperoleh kesimpulan tetapi ada yang perlu pengolahan 

lebih lanjut sebelum diperoleh hasil akhir. 

Alat yang berada di laboratorium dapat berupa software maupun 

hardware, hanya saja kebanyakan alat yang tersedia di laboratorium SMK 

sebagian besar berupa hardware. Dalam konteks laboratorium SMK, alat-alat 

dapat dikelompokkan dalam beberapa kelas sesuai dengan fungsinya, yaitu 

alat pokok / alat utama, peralatan tangan bukan mesin, alat bantu, alat ukur, 

alat berat, dan alat tulis menulis. Dapat dinyatakan bahwa alat merupakan 

sarana yang berfungsi untuk melaksanakan praktik di laboratorium SMK. 

Di SMK Laboratorium disebut bengkel. Ini merupakan keistimewaan 

SMK, yakni adanya bengkel sebagai tempat berlatih keterampilan hingga 

mencapai tingkat keterampilan yang dituntut kurikulum baik bidang produksi, 

jasa pelayanan maupun service atau pemeliharaan dan perbaikan. Bengkel 

ialah suatu tempat atau ruang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

untuk melakukan percobaan-percobaan, pengujian dan penelitian dalam 

rangka mengintegrasikan teori dengan praktek guna tercapainya keterampilan 

dan sikap profesional. 

Bengkel merupakan bagian dari SMK yang perannya dominan dalam 

menentukan kualitas lulusan. Di SMK pendirian bengkel dilaksanakan dengan 

tujuan terlaksananya proses pembelajaran keterampilan yang efektif dan 

efisien. Tujuan lainnya adalah agar tercapai keterampilan, pengetahuan dan 

sikap profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bengkel harus 

berfungsi dengan baik. Dalam proses pembelajaran di SMK, fungsi bengkel 
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adalah memberikan keterampilan kerja siswa, memberikan kelengkapan dan 

pembuktian pelajaran teori, mengatasi kesenjangan antara konsep dan 

keterampilan, memupuk keberanian untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah 

dari suatu pekerjaan / obyek dalam masyarakat industri, memupuk dan 

membinan rasa percaya diri dan inovatif dari hasil keterampilan yang 

diperolehnya. 

 Dalam praktiknya, bengkel di SMK sebagai pusat proses 

pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan fungsinya, yaitu: 

a. Bengkel produksi, yaitu bengkel yang memfokuskan kegiatannya dalam 

memproduksi barang atau benda kerja. Untuk bidang-bidang tertentu 

bengkel produksi sering disebut dapur karena yang diproduksi adalah 

makanan ada juga yang disebut sanggar karena yang diproduksi pakaian. 

b. Bengkel pemeliharaan dan perbaikan atau bengkel service, yakni bengkel 

yang memfokuskan kegiatan dalam melayani pemeliharaan atau perbaikan 

bagi bengkel-bengkel industri. 

c. Bengkel pengujian biasa disebut laboratorium yakni bengkel yang 

memfokuskan kegiatannya pada pengujian kebenaran teori, mencari 

metode baru, menentukan kualitas barang dan pembuatan prototype. 

2.3.3. Laboratorium SMK Negeri 3 Magelang 

Keberadaan laboratorium atau bengkel kerja di SMK Negeri 3 

Magelang merupakan kebutuhan utama dalam mendukung proses 

pembelajaran, baik untuk program keahlian tata boga, tata busana, dan tata 

kecantikan. Berdasarkan fungsinya bengkel di SMK Negeri 3 Magelang 
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termasuk kelompok Bengkel produksi, yaitu bengkel yang memfokuskan 

kegiatannya dalam memproduksi barang atau benda kerja. Untuk bidang-

bidang tertentu bengkel produksi sering disebut dapur karena yang diproduksi 

adalah makanan ada juga yang disebut sanggar karena yang diproduksi 

pakaian. 

Laboratorium program keahlian tata boga disebut dapur karena 

menghasilkan produk makanan sebagai hasil kerja siswa. Siswa belajar dan 

bekerja secara maksimal untuk berinovasi dalam menghasilkan barang dan 

desain makanan, baik berupa roti maupun hasil kuliner lainnya. Laboratorium 

tata busana memberi kesempatan siswa untuk berlatih mendesain dan 

memproduksi pakaian. Siswa berlatih untuk menghasilkan produk yang baik 

dan layak untuk dijual. Adapun laboratorium tata kecantikan merupakan 

sentra bagi siswa program keahlian tata kecantikan untuk berlatih dalam 

desain tata rias yang mengikuti tren, sehingga lulusannya mampu menjadi tata 

rias yang cekatan. 

Secara struktural laboratorium SMK Negeri 3 Magelang berada di 

bawah tanggungjawab ketua program keahlian, maka dalam mekanisme 

pertanggungjawaban penanggungjawab atau ketua bengkel ditujukan kepada 

ketua program studi. Contohnya, ketua bengkel tata busana bertanggungjawab 

kepada ketua program keahlian tata busana. 

Sarana penunjang yang dimiliki untuk operasional laboratorium SMK 

Negeri 3 Magelang masing-masing program keahlian secara umum sama, 

yaitu terdiri-dari : 
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a. Instalasi listrik. Penerangan dan listrik dirancang sesuai kebutuhan. 

Penempatan ksaklar-saklar kontrol ataupun stop kontak mudah dijangkau. 

b. Instalasi air. Pemasangan kran-kran ditempatkan sesuai kebutuhan. 

c. Instalasi peralatan mekanis. Untuk mendukung operasional peralatan dan 

kegiatan praktek diperlukan sarana penunjang yang menjadi bagian dari 

kelengkapan ruang. 

Penempatan peralatan pada setiap laboratorium masing-masing 

progran keahlian di SMK tidak ditetapkan secara baku dan berlaku selamanya, 

tetapi dapat berubah seirama dengan kebutuhan. Aspek yang dipertimbangkan 

dalam penempatan alat-alat laboratorium adalah penempatan peralatan 

berkelompok menurut fungsinya, dan penempatan peralatan berdasarkan alur 

pekerjaan. Dengan demikian, fungsi laboratorium dapat berlangsung maksimal 

karena penempatan alat-alat laboratorium sesuai dengan fungsinya. 

Sesuai dengan PP No. 29 Tahun 1990, pasal 29 ayat (2), bahwa 

”Untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan menjadi tenaga 

kerja, SMK dapat didirikan Unit Produksi yang beroperasi secara profesional”. 

Respon SMK Negeri 3 Magelang terhadap PP tersebut adalah dengan 

mendirikan unit produksi yang mempunyai fungsi ekonomis. Unit produksi 

untuk program keahlian tata busana berupa butik dan unit usaha lain yang 

menampung karya desain siswa sehingga dapat dijual untuk kepentingan 

sekolah. 

Respon tersebut selaras dengan edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan. Edaran tersebut menyebutkan: 
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a. Semua SMK, agar diinstruksikan meningkatkan kegiatan Unit Produksi, 

dengan berpedoman dengan Kepmen No. 0490/U/1992, karena pada 

dasarnya kegiatan Unit Produksi membawa siswa dan guru mengerjakan 

pekerjaan yang berorientasi pasar. Dengan mengerjakan pekerjaan Unit 

Produksi yang berorientasi pasar, siswa dan guru akan terbawa pada 

standar nilai industri dan sekaligus terbawa pada pola pikir dan perilaku 

yang berwawasan bisnis. 

b. Dari ketersediaan sumber daya produksi, pada umumnya SMK memiliki 

potensi, dalam bentuk ketersediaan peralatan praktek sekolah, siswa yang 

memiliki keterampilan dasar, dan guru yang memiliki keterampilan 

profesional. 

c. Sangat diharapkan, agar di tiap-tiap propinsi terdapat SMK tertentu 

memiliki keunggulan dalam keberhasilan melaksanakan Unit Produksi 

yang beroperasi decara profesional. 

2.3.4. Manajemen laboratorium 

SMK Negeri 3 Magelang membutuhlan laboratorium yang memadai 

untuk mendorong munculnya sikap-sikap terampil siswa. Kelayakan 

laboratorium bukan hanya dari aspek fisik, tapi juga dari aspek manajerial. 

Selengkap apapun laboratorium di suatu sekolah kalau tidak dikelola dengan 

baik, maka keberadaannya akan sia-sia. Untuk itu dibutuhkan manajemen 

laboratorium yang baik. 
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Manajemen merupakan proses dinamis yang definisi dan 

pengertiannya sangat luas tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar 

setiap apapun berlangsung dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Henry Fayol (1929) seorang direktur pelaksana dari sebuah perusahaan 

tambang batubara yang besar di Perancis memperkenalkan tentang proses 

manajemen yang terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), kepemimpinan (commanding), koordinasi (coordinating), dan 

pengendalian (controlling). Proses manajemen yang perkenalkan oleh Henry 

Fayol menggambarkan secara umum tentang tahapan-tahapan yang harus 

dilaksanakan dari setiap kegiatan terutama dibidang industri. 

Manajemen laboratorium (Labaratory Management) adalah usaha 

untuk mengelola laboratorium berdasar konsep manajemen baku. Bagaimana 

suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa 

peralatan laboratorium yang canggih, dengan staf professional yang terampil, 

belum tentu dapat beroperasi dengan baik, jika tidak didukung oleh adanya 

manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu manajemen laboratorium 

adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium 

sehari-hari. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen laboratorium 

merupakan serangkaian tahapan manajemen dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan laboratorium dalam 



34 

 

memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dalam rangka meningkatkan 

keterampilan. 

Keberadaan laboratorium harus dapat dioptimalkan fungsi dan 

tujuannya. Hal-hal yang harus dikenali dan dipahami oleh pengelola 

laboratorium adalah perangkat-perangkat yang harus dikelola. Dalam 

manajemen laboratorium, perangkat-perangkat yang harus dikelola adalah: 

a. Tata ruang 

Tata ruang laboratorium harus nyaman, sehingga memungkinkan proses 

pembelajaran berlangsung dengan baik. Desain laboratorium yang tidak 

memperhatikan tata ruang justru akan menghambat terwujudnya proses 

pembelajaran yang baik. 

b. Alat yang baik dan terkalibrasi 

Fasilitas yang ada di dalam laboratorium harus baik kondisinya agar dapat 

dimanfaatkan oleh siswa. Pengetahuan akan kondisi peralatan 

laboratorium akan membantu dalam pengadaan atau pembaharuan alat-alat 

yang dianggap sudah tidak memenuhi persyaratan. 

c. Infrastruktur 

Infrastruktur laboratorium terdiri dari laboratory assesment dan general 

service. Laboratory assesment mencakup pada aspek kebutuhan 

laboratorium dari aspek lokasi, konstruksi, sampai pada aspek kondisi 

aktual laboratorium. 
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d. Administrasi laboratorium 

Ketertiban administrasi laboratorium sangat penting dalam menjaga 

keberlangsungan fungsi laboratorium. Meskipun nampaknya sederhana, 

administrasi harus pertahankan dalam kondisi yang solid. Pekerjaan 

seperti menginventarisasi peralatan sampai pembuatan laporan penting 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fungsi 

laboratorium. 

e. Inventarisasi dan keamanan laboratorium 

Keberadaan laboratorium sangat penting dalam mendukung proses 

pembelajaran. Untuk itu alat-alat yang ada harus diketahui fungsi dan 

kondisinya secara lengkap. Keamanan alat-alat juga penting agar dalam 

penggunaannya tidak menimbulkan bahaya, dan keberadaannya dapat 

terus terjaga.  

f. Organisasi laboratorium 

Laboratorium membutuhkan tim dalam operasionalnya. Dari 

penanggungjawab umum sampai staf harus ada dengan peran dan fungsi 

masing-masing. Organisasi laboratorium menjadi faktor keberhasilannya 

dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

g. Fasilitas pendanaan 

Operasionalisasi laboratorium akan membutuhkan banyak konsekuensi, 

diantaranya penyusutan barang. Untuk itu sumber pendanaan laboratorium 

harus jelas. Tentu saja penggunaan dana harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai prinsip MBS. 
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h. Pengamanan laboratorium 

Dalam menggunakan alat-alat yang ada, sangat dimungkinkan terjadi 

kecelakaan. Untuk itu pengelola harus secara tegas memberikan informasi 

kepada siswa tentang cara kerja penggunaan alat yang aman dan nyaman. 

Desain ruang, peralatan dan sarana pendukung harus mendukung sistem 

kerja laboratorium yang aman. 

i. Disiplin yang tinggi 

Satu hal yang penting dalam pemanfaatan laboratorium, yaitu perlunya 

kedisiplinan dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dalam bentuk 

peraturan atau tata tertib di dalam laboratorium. Siswa harus dipaksa untuk 

disiplin dalam menggunakan alat-alat yang ada. 

j. Keterampilan SDM 

Pengelola laboratorium harus mampu bekerja secara professional sesuai 

dengan peran dan fungsinya masing-masing. Kualitas SDM 

mempengaruhi kerja, sehingga dibutuhkan pengelola laboratorium yang 

berkualitas. 

k. Peraturan dasar 

Demi keselamatan dan keberlangsungan fungsi laboratorium, adanya 

peraturan dasar dapat digunakan sebagai pijakan dalam bekerja. 

Laboratorium harus mempunyai aturan yang jelas mendasarkan pada 

aturan sekolah. Dengan demikian dalam perjalanannya laboratorium dapat 

memberi manfaat yang besar bagi siswa. 
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l. Penanganan masalah umum 

Hal-hal yang bersifat umum harus menjadi bahan pertimbangan. Cara-cara 

kerja alat laboratorium harus diketahui secara jelas oleh petugas, guru dan 

siswa. Pengetahuan ini penting arena jika penggunaan alat-alat lebih 

didasarkan pada aspek coba-coba, maka akan membahayakan pengguna. 

m. Jenis-jenis pekerjaan 

Pekerjaan laboratorium sangat beragam, untuk itu pengelola laboratorium 

harus sering mendiskusikan agar keberadaan laboratorium lebih efisien, 

hemat biaya, hemat tenaga, mempercepat pekerjaan, kualitasnya 

meningkat, meningkatkan kekompakan tim pengajar, dan bahkan bisa 

meningkatkan pendapatan. 

Sebagai bagian dari sistem sekolah, laboratorium keberadaannya tidak 

bisa dilepaskan karena proses pembelajaran SMK sebagian besar justru 

keberhasilannya ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran yang berlangsung 

di laboratorium atau yang biasa disebut bengkel kerja (workshop). Karena 

pentingnya keberadaan laboratorium, maka pengelolaannya harus 

dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu memberikan keterampilan dan 

memberikan wawasan nyata dunia kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dari suatu 

fenomena yang sebelumnya tidak dikenal tanpa membuat generalisasi 

berdasarkan pengalaman sendiri, sehingga dalam penelitian ini menggunakan 

model penelitian etnografi. Etnografi menekankan pada digunakannya 

metode kualitatif dan analisis holistik. Studi etnografi menekankan pada 

pembentukan teori berdasar data empirik, atau teori yang dikonstruksi di 

lapangan. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perencanaan manajemen 

laboratorium tata busana pada kelas unggulan Program Keahlian Tata Busana 

SMK Negeri 3 Magelang, sehingga pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan bahwa 

tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, 

ataupun status dari individu.  

Menurut Lexi J. Moleong (2000) metode kualitatif digunakan 

karena beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih apabila berhadapan dengan 

kenyataan   ganda. 
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2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Dalam kenyataannya, fokus dalam penelitian ini merupakan 

fenomena alami yang melibatkan tokoh, waktu, dan peristiwa dari 

laboratorium tata busana SMK Negeri 3 Magelang. Untuk itu penelitian ini 

diarahkan untuk mengungkap fenomena tersebut dengan pendekatan 

kualitatif. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Laboratorium Program Keahlian Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang, Jl. Piere Tendean Nomor. 1 Telp. (029) 

352210) Magelang 56117. Alasannya adalah bahwa SMK Negeri 3 Magelang 

khususnya Program Keahlian Tata Busana mempunyai prestasi 

membanggakan, baik prestasi dibidang akademik, kelembagaan, maupun 

bidang kesiswaan.  

Dibidang akademik, hasil Ujian Nasional menunjukkan kelulusan 

mencapai 96%, dengan nilai tertinggi matematika 9,5. Dibidang 

kelembagaan, berdasarkan penilaian dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS), 

SMK Negeri 3 Magelang mendapat predikat A . Bidang kesiswaan, prestasi 

yang dicapai juga membanggakan, diantaranya juara 2 Desain Kasual 

Muslim. Namun demikian prestasi yang paling penting adalah kemampuan 

lulusan dalam beradaptasi dengan dunia kerja yang ditunjukkan dengan 
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tingginya daya serap tenaga kerja dan kepercayaan dunia kerja terhadap 

lulusan sekolah ini. 

Semua prestasi tersebut merupakan bukti bahwa SMK Negeri 3 

Magelang mempunyai kualitas pembelajaran dan manajemen yang baik, dan 

mulai tahun pelajaran 2004/2005 menyelenggarakan program unggulan 

bidang keahlian tata busana dalam mencapai tujuan SMK standar nasional 

bahkan internasional. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data   

3.3.1 Data dan sumber data 

Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi 2, yaitu data 

primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan baik melalui pengamatan maupun hasil wawancara.  

Pengamatan atau observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap kondisi 

laboratorium tata busana, rapat yang berlangsung, pengaturan alat-alat, dan 

sebagainya. Adapun wawancara dilakukan terhadap informan, yaitu mereka 

yang terlibat secara langsung dalam kegiatan.  

Informan dalam penelitian ini adalah, kepala sekolah, ketua program 

keahlian tata busana, guru, pengelola laboratorium tata busana, petugas 

laboratorium, dan siswa program keahlian tata busana. 

Data skunder adalah data yang bersumber pada dokumen yang berupa 

visi, misi, dan program kerja, program kerja program keahlian tata busana, 

jadwal mata pelajaran, pembagian tugas di laboratorium program keahlian 
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tata busana, gambar/desain pekerjaan siswa di laboratorium, notulen hasil 

rapat, dan dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.  

3.3.2 Pengumpulan data  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat atau instrumen 

utama dalam penelitian, karena:  

a. Segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti,   

b. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian data yang akan 

dikumpulkan, semuanya itu tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya  

c. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian.    

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang telah digunakan 

adalah:   

a. Metode observasi/pengamatan 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh, jelas, dan 

mendalam dari subyek yang diteliti. Observasi juga dilakukan jika belum 

banyak keterangan yang dimiliki oleh peneliti tentang masalah yang 

diteliti.  

Observasi atau pengamatan dalam penelitian digunakan untuk 

mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan, tahap-

tahap, dan evaluasi dalam perencanaan manajemen laboratorium program 

keahlian tata busana. Dalam penelitian ini hal-hal yang telah di observasi 

antara lain: 
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1) Visi dan misi SMK Negeri 3 Magelang yang dipasang dibeberapa 

tempat yang mencerminkan semangat sekolah tersebut dalam 

mengantarkan siswa ke gerbang cita-citanya. 

2) Keadaan ruang laboratorium tata yang terdiri dari 4 ruang. 

3) Pengaturan atau setting peralatan laboratorium. 

4) Proses belajar mengajar masing-masing di dalam laboratorium, baik 

yang diikuti oleh siswa kelas X, XI, dan XII. 

5) Rapat yang dilaksanakan guru program keahlian tata busana. 

6) Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa di dalam 

laboratorium dan desain karya siswa yang dipasang pada tempat 

tertentu. 

7) Bukti prestasi yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Magelang. 

8) Petunjuk pelaksanaan dan tata tertib praktikum di ruang laboratorium. 

b. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan utuh, wawancara antara 

peneliti dengan responden atau informan dilakukan secara mendalam. 

Wawancara mendalam ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam perencanaan, sasaran dan tujuan, tahap-tahap 

perencanaan, dan evaluasi dalam perencanaan manajemen laboratorium 

tata busana. 

Agar wawancara bisa berlangsung secara mendalam, maka hal-hal yang 

telah dilakukan oleh peneliti antara lain: 
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1) Wawancara dilakukan berulang-ulang. Hal tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa dari wawancara pertama ternyata ada beberapa 

hal yang perlu ditanyakan kembali kepada responden, dan untuk 

memastikan apakah penafsiran yang dilakukan oleh peneliti memang 

sudah betul atau belum.  

2) Waktu dan pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan keinginan 

responden atau informan, artinya peneliti terlebih dahulu telah 

mengajukan permohonan wawancara kepada responden atau informan 

dan untuk selanjutnya waktu dan tempat wawancara menyesuaikan 

keinginan responden atau informan. Hal ini bertujuan agar wawancara 

tidak memberatkan atau mengganggu aktivitas responden atau informan. 

3) Wawancara dilaksanakan dengan suasana penuh keakraban dan 

keterbukaan (patnership) dengan batas-batas tertentu agar informasi 

yang mengalir dari responden atau informan bisa 

dipertanggungjawabkan akurasinya. Supaya tercipta suasana hubungan 

patnership maka peneliti sebelumnya memperkenalkan diri secara baik-

baik, menyampaikan maksud wawancara dan mencoba mengenal 

kepribadian responden atau informan, agar peneliti tahu sifat-sifatnya.  

4) Agar wawancara bisa berlangsung dengan baik, maka peneliti 

menggunakan bantuan alat perekam berupa tape recortder. Hasil 

wawancara dapat dipelajari kembali melalui hasil rekaman dan akan 

ditemukan beberapa hal yang mungkin belum sempat ditanyakan 

dalam wawancara tersebut. 
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5) Agar wawancara bisa fokus peneliti menggunakan panduan 

wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun demikian 

selama wawancara pertanyaan yang mengalir juga menyesuaikan 

jawaban yang keluar dari informan. 

Informan dalam penelitian ini yang berhasil ditemui adalah: 

1) Kepala sekolah (Dra. Asturi, M. Pd / Ibu Asturi), dilaksanakan 

selama tiga kali pertemuan efektif, yaitu tanggal 5 April, 19 April, 

dan 7 Mei 2008. Peneliti juga melaksanakan wawancara tanpa 

panduan dalam situasi yang santai, dan biasanya peneliti mencatat 

hal-hal yang dianggap penting. 

2) Guru Produktif tata busana (Dra. W Dwi Retna Y / Ibu Retno), 

dilaksanakan selama 3 kali pertemuan efektif, yaitu tanggal 5 April 

dan 7 Mei 2008. 

3) Ketua program keahlian tata busana (Dra. Cicik Noorhayati / Ibu 

Cicik Noorhayati,), dilaksanakan selama 3 kali pertemuan efektif, 

yaitu tanggal 5 April dan 19 April, dan 7 Mei 2008. Di luar 

wawancara tersebut peneliti juga melakukan wawancara yang ringan, 

tetapi hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti, maka akan 

menjadi catatan. 

4) Ketua Bengkel tata busana (Dra. Yuli Astuti / Ibu Yuli Astuti), 

dilaksanakan selama 3 kali efektif, yaitu   tanggal 19 April dan 7 Mei 

2008. Wawancara ringan juga dilaksanakan di luar wawancara 

terstruktur tersebut. 
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5) Siswa jurusan program keahlian tata busana, dilaksanakan selama 3 

kali, yaitu tanggal 12 April, 7 Mei, dan 17 Mei 2008. Wawancara 

yang dilakukan tidak terbatas pada satu siswa, tetapi biasanya 

dilaksanakan bersama-sama. 

Wawancara yang dilakukan terhadap informan tidak terbatas di ruang 

guru atau ruang kepala sekolah, tapi dilaksanakan di beberapa tempat 

dimana informan merasa nyaman dalam wawancara. Wawancara juga 

dilakukan lewat telpon dengan memberitahu terlebih dahulu lewat sms. 

Wawancara lewat telpon dilaksanakan karena ada hal-hal kecil yang 

perlu ditanyakan kepada informan.  

c. Metode Dokumentasi   

Ada beberapa dokumen atau arsip yang dikumpulkan untuk mendukung 

tujuan penelitian ini. Dokumentasi dalam kegiatan ini digunakan untuk 

mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan, sasaran 

dan tujuan, tahap-tahap perencanaan, dan evaluasi dalam perencanaan 

manajemen laboratorium tata busana.  

Adapun hal-hal yang telah dikumpulkan selama penelitian ini adalah: 

1) Profil SMK Negeri 3 Magelang, yang di dalamnya berisi visi, misi, 

dan nilai-nilai sekolah. 

2) Data pelaksanaan pengembangan / peningkatan profesi guru. 

3) Data tenaga pendidik 

4) Program kerja program keahlian tata busana. 

5) Data Siswa dan prestasi sekolah. 
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6) Penelusuran tamatan. 

7) Unit produksi. 

8) Daftar mitra sekolah. 

9) Rencana biaya prakerin. 

10) Kartu inventaris ruangan, khususnya proram keahlian tata busana. 

11) Pembagian tugas di laboratorium program keahlian tata busana. 

12) Notulen hasil rapat. 

Pengelompokan data diklasifikasikan pada tujuan penelitian ini yang 

disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel: 3.1 
Kisi-sisi / instrumen penelitian 

 
 

No 
 

Komponen 
Teknik 

Pengumpulan Data Data yang didapatkan 

 
1 

Prinsip-prinsip 

perencanaan dalam 

manajemen 

laboratorium 

Observasi -Keadaan ruang laboratorium. 

-Pengaturan atau setting peralatan 

laboratorium 

-Rapat yang dilaksanakan guru 

program keahlian tata busana. 

Wawancara - Kepala sekolah 
- Ketua program keahlian tata 
busana 

- Ketua bengkel tata busana 
- Siswa program keahlian tata 
busana 

Dokumentasi -Visi, misi, dan program kerja 

SMK Negeri 3 Magelang 

-Program kerja program keahlian 

tata busana 

-Pembagian tugas di laboratorium 

program keahlian tata busana. 
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-Notulen hasil rapat 
 

2 
Sasaran dan Tujuan 

perencanaan dalam 

manajemen 

laboratorium 

Observasi -Keadaan ruang laboratorium. 

-Pengaturan atau setting peralatan 

laboratorium 

-Rapat yang dilaksanakan guru 

program keahlian tata busana. 

Wawancara - Kepala SMK Negeri 3 Magelang 
- Ketua program keahlian tata 
busana 

- Ketua laboratorium tata busana 
- Siswa program keahlian tata 
busana 

Dokumentasi -Visi, misi, dan program kerja 

SMK Negeri 3 Magelang. 

-Program kerja program keahlian 
tata busana 

 
3 

Tahap-tahap 

perencanaan dalam 

manajemen 

laboratorium 

Observasi -Keadaan ruang laboratorium. 

-Rapat yang dilaksanakan guru 

program keahlian tata busana. 

Wawancara - Ketua program keahlian tata 
busana 

- Ketua laboratorium tata busana 
- Laboran tata busana 

Dokumentasi -Program kerja program keahlian 

tata busana 

-Pembagian tugas di laboratorium 

program keahlian tata busana. 

-Notulen hasil rapat 
 

4 
Evaluasi perencanaan 

dalam manajemen 

laboratorium 

Observasi -Proses belajar mengajar masing-

masing di dalam laboratorium 

-Rapat yang dilaksanakan guru 

program keahlian tata busana. 

-Aktivitas-aktivitas yang 
dilaksanakan oleh siswa di dalam 
laboratorium. 

Wawancara - Kepala SMK Negeri 3 Magelang 
- Ketua program keahlian tata 
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busana 
- Ketua laboratorium tata busana 

Dokumentasi -Program kerja program keahlian 

tata busana 

-Pembagian tugas di laboratorium 

program keahlian tata busana. 

-Notulen hasil rapat 
 
3.4 Teknik Analisis Data 

Pengembangan analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan model analisis interaktif seperti dipaparkan oleh Milles dan 

Huberman yang diterjemahan Tjetjep Rohendi (1992). Dalam penelitian ini 

teknik analisis data yang digunakan antara lain: 

 

3.4.1 Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah data yang 

mendukung tujuan penelitian. Namun demikian untuk mendapatkan data 

tersebut membutuhkan waktu dan metode yang tepat. Data dalam penelitian 

ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Observasi dilakukan terhadap fenomena yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian, yaitu mengetahui nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

perencanaan, tahap-tahap, dan evaluasi dalam perencanaan manajemen 

laboratorium tata busana. Adapun hal-hal yang telah diobservasi adalah: 

a. Visi dan misi SMK Negeri 3 Magelang yang dipasang dibeberapa tempat 

yang mencerminkan semangat sekolah tersebut dalam mengantarkan 

siswa ke gerbang cita-citanya. 
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b. Keadaan ruang laboratorium tata yang terdiri dari 4 ruang. 

c. Pengaturan atau setting peralatan laboratorium. 

d. Proses belajar mengajar masing-masing di dalam laboratorium, baik yang 

diikuti oleh siswa kelas X, XI, dan XII. 

e. Rapat yang dilaksanakan guru program keahlian tata busana. 

f. Aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh siswa di dalam laboratorium 

dan desain karya siswa yang dipasang pada tempat tertentu. 

g. Bukti prestasi yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 Magelang. 

h. Petunjuk pelaksanaan dan tata tertib praktikum di ruang laboratorium. 

Wawancara dilakukan terhadap responden atau informan yang punya 

peran penting dalam menjawab tujuan penelitian ini, yaitu prinsip-prinsip 

yang dikembangkan, sasaran dan tujuan, tahap-tahap perencanaan, dan 

evaluasi yang dilaksanakan dalam perencanaan manajemen laboratorium tata 

busana SMK Negeri 3 Magelang. Adapun informan dalam penelitian ini  

adalah :  

d. Kepala sekolah (Ibu Dra. Asturi, M. Pd). 

e. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum (Ibu Dra. W Dwi Retna Y). 

f. Ketua program keahlian tata busana (Ibu Dra. Cicik Noorhayati,). 

g. Penanggungjawab laboratorium tata busana (Ibu Dra. Yuli Astuti). 

h. Siswa jurusan program keahlian tata busana. 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali lebih 

dalam dalam hal nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan, sasaran 

dan tujuan, tahap-tahap perencanaan, dan evaluasi dalam perencanaan 
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manajemen laboratorium tata busana. Dalam penelitian ini dokumen yang 

telah dikumpulkan adalah:  

a. Profil SMK Negeri 3 Magelang, yang di dalamnya berisi visi, misi, 

dan nilai-nilai sekolah. 

b. Data pelaksanaan pengembangan / peningkatan profesi guru. 

c. Data tenaga pendidik 

d. Program kerja program keahlian tata busana. 

e. Data siswa dan prestasi sekolah. 

f. Penelusuran tamatan. 

g. Unit produksi. 

h. Daftar mitra sekolah. 

i. Rencana biaya prakerin. 

j. Kartu inventaris ruangan, khususnya proram keahlian tata busana. 

k. Pembagian tugas di laboratorium program keahlian tata busana. 

l. Notulen hasil rapat. 

3.4.2 Reduksi data 

Reduksi merupakan proses pemilihan, penyusunan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian 

ini data atau informasi yang diperoleh dari catatan lapangan kemudian 

dirangkum, ditonjolkan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

polanya, dan diberi kode pada aspek-aspek tertentu sehingga dapat memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian. Selanjutnya untuk 
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memudahkan analisis data yang sudah terfokus tadi dituangkan dalam bentuk 

tabel dan matrik untuk menggambarkan model-model hubungan sosial dan 

hubungan antar data. 

3.4.3 Display / penyajian data 

Display / penyajian data merupakan proses menampilkan data yang 

telah dikumpulkan dan telah melalui tahap reduksi. Display dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. Penyajian data ini bertujuan agar data yang telah dikumpulkan 

dan direduksi dapat dikomukasikan secara mudah sehingga dapat dipahami. 

3.4.4 Verifikasi / penarikan kesimpulan 

Kegiatan penarikan kesimpulan dan analisis data dilakukan dengan 

mencari pola, tema, hubungan, dan persamaan hal-hal yang terjadi. Semakin 

banyak data yang terkumpul, maka semakin jelas kesimpulan yang diperoleh. 

Hal ini senada dengan pendapat S. Nasution (1996) yang menyatakan bahwa 

dalam membuat kesimpulan selalu diverifikasikan terus selama penelitian 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1 

Alur analisis data penelitian                            

Pengumpulan 
d t

Display data 

Verifikasi data Reduksi data 
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3.5 Keabsahan Data 

Agar data yang telah dianalisis dapat dipertanggungjawabkan 

kebenaran dan keabsahannya maka usaha yang dilakukan peneliti adalah 

dengan cara member check, peerdebriefing, dan audit trail. Adapun cara yang 

ditempuh peneliti agar analisis data dapat dipertanggungjawabkan, cara yang 

digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan secara teliti data yang 

telah dianalisis dengan penggunaan kriteria tertentu. 

3.5.1 Member check 

Yaitu menanyakan kembali pernyataan yang telah dirangkum dalam 

pemahaman peneliti untuk memastikan kebenaran makna yang dibuat sampai 

diperoleh data yang betul-betul mantap, sehingga merupakan suatu siklus 

yang tiada henti. Member check dalam penelitian ini dilakukan kepada 

responden/informan antara lain kepala sekolah, wakasek kurikulum, ketua 

program keahlian, penanggungjawab laboratorium, guru, dan siswa Program 

Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. Member check dilakukan 

dengan cara menanyakan kembali data yang telah dikumpulkan oleh peneliti 

kepada informan, yaitu kepada Ibu Asturi, Ibu Retno, Ibu Cicik Noorhayati, 

dan Ibu Yuli Astuti. Model triangulasi juga dimanfaatkan agar informasi 

yang diperoleh dari informan lebih valid, yaitu dengan cara menanyakan 

setiap informasi yang diperoleh dari masing-masing informan. 

3.5.2 Peerdebriefing 

Yaitu membicarakan dengan orang lain yang mempunyai 

pengetahuan tentang pokok-pokok yang diteliti. Dalam penelitian ini 
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peerdebriefing dilakukan kepada dosen pembimbing maupun dosen lain yang 

memahami permasalahan penelitian ini. Peerdebriefing juga dilakukan 

kepada teman-teman mahasiswa yang mempunyai perhatian sama dengan 

peneliti. 

3.5.3 Audit trail 

Yaitu menguji keakuratan data agar data yang dianalisis betul-betul 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Audit trail dalam penelitian ini 

dilakukan terhadap (catatan lapangan, hasil rekaman, dan dokumen foto), 

hasil analisis data (rangkuman, konsep-konsep), hasil sintesis data (tafsiran, 

kesimpulan, definisi, interelasi tema, pola hubungan literatur, dan laporan 

akhir), dan proses yang digunakan (metodologi, desain strategi, prosedur). 

Penentuan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara memeriksa data yang telah diperoleh. Pelaksanaan teknis pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, antara lain derajat kepercayaan, 

keteralihan, kebergantungan dan kepastian. 

3.5.4 Derajat kepercayaan (creadibility) 

Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan dimaksudkan sebagai 

pengganti konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif. Untuk 

mendapatkan derajat kepercayaan, langkah yang akan dilakukan antara lain:  

a. Memperpanjang masa observasi, yaitu waktu untuk penelitian 

dilaksanakan sampai data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini betul-betul terkumpul secara keseluruhan. 
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b. Pengamatan yang terus menerus, yaitu observasi yang dilakukan akan 

dilakukan secara seksama, teliti, dan terus menerus. 

c. Triangulasi, peerdebriefing, menganalisis kasus negatif, menggunakan 

bahan referensi, mengadakan member cheek.  

3.5.5 2.Derajat keteralihan (transferability)   

Keteralihan dilakukan untuk mencoba menggeneralisaikan data 

yang diperoleh dari informan dengan cara menyamakan persepsi antara 

peneliti dengan responden atau informan. Untuk melakukan peralihan 

tersebut, maka peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian 

empiris dalam konteks yang sama. Dalam hal ini peneliti berusaha 

memberikan deskripsi yang terinci tentang bagaimana hasil penelitian bisa 

dicapai.  

 

 

3.5.6 3.Derajat ketergantungan dan kepastian 

Derajat ketergantungan (dependability) merupakan upaya untuk 

memastikan akurasi data. Dalam penelitian ini, derajat kebergantungan 

dilakukan dengan mengecek kembali kepada informan. Upaya yang 

dilakukan untuk memastikan akurasi data adalah meminta informasi kembali 

kepada informan, yaitu Ibu Asturi, Ibu Retno, Ibu Cicik Noorhayati, dan Ibu 

Yuli Astuti. 

Derajat kepastian (confirmability) merupakan upaya agar data yang 

dianalisis terlepas dari unsur subyektivitas peneliti dengan cara penyusunan 
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analisis data seobyektif mungkin. Cara yang telah ditempuh peneliti adalah 

dengan mengumpulkan data dan mengelompokkan, memilah dan memilih 

sehingga dapat diambil hal-hal yang dicari sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pernyataan informan, dokumentasi, dan hasil pengamatan merupakan bahan 

data yang dianalisis sehingga diharapkan analisis data berlangsung obyektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi SMK Negeri 3 Magelang 

4.1.1 Lokasi Sekolah 

SMK Negeri 3 Magelang sejak tahun 1999 dipimpin oleh Dra. Asturi, 

M. Pd. SMK Negeri 3 Magelang berdiri sejak tahun 1980 berdasarkan SK 

Mendikbud RI Nomor: 0290/O/1980 tanggal 30 Juli 1980. Sekolah ini 

termasuk dalam kelompok pariwisata yang mempunyai 3 program bidang 

keahlian, yaitu Tata Boga, Tata Busana, dan Tata Kecantikan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.1 

Papan nama SMK Negeri 3 Magelang 

 

Secara administratif SMK Negeri 3 Magelang terletak di Kota 

Magelang, tepatnya di Jl. Pierre Tendean Nomor 1 Kota agelang 56117 

Telpon (0293) 362210. Sekolah ini dikelilingi oleh pemukiman padat, 

pertokoan, bagunan sekolah lain, dan titik ekonomi yang memungkinkan 
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interaksi antara sekolah dengan masyarakat berlangsung intensif. Intensitas 

hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi salah satu sumber inspirasi 

untuk menyerap keinginan masyarakat terhadap lulusan yang dihasilkan. 

 

4.1.2 Visi dan Misi 

Berdasarkan Profil SMK Negeri 3 Magelang, visi sekolah ini adalah 

Menghasilkan tamatan dan tenaga kerja berstandar nasional yang memiliki jati 

diri  bangsa dan mampu mengembangkan keunggulan lokal dalam bersaing di 

pasar global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.2 

Visi dan misi SMK Negeri 3 Magelang 
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Adapun Misi dari SMK Negeri 3 Magelang adalah: 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang berahlak mulia dan kompeten sesuai 

bidang keahlian tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. 

b. Menyediakan tenaga kerja mandiri yang sesuai dengan standar industri. 

c. Menghasilkan tamatan dan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

d. Menghasilkan tamatan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

 

 

 

4.1.3 Siswa, guru, dan karyawan 

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui secara keseluruhan 

siswa SMK Negeri 3 Magelang mencapai 697 siswa sebagaimana dalam 

tabel berikut: 

Tabel : 4.1 

Data siswa SMK Negeri 3 Magelang Tahun 2008 

 

 

Program Keahlian 

 

Tingkat 

 

Rombongan Belajar 

Jumlah 

L P 

Tata Boga I 2 1 77 

II 2 1 64 

III 3 1 103 

   244 
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TataBusana I 3 - 120 

II 3 - 118 

III 2 - 73 

   311 

Tata Kecantikan I 2 - 74 

II 1 - 33 

III 1 - 32 

   139 

JUMLAH 19 3 697 

697 

Sumber : Profil SMK Negeri 3 Magelang 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa siswa program 

keahlian tata busana merupakan mayoritas (311 siswa). Ini menunjukkan 

bahwa tata busana merupakan program keahlian yang favorit di SMK 

Negeri 3 Magelang. 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.3 

Prestasi yang diraih SMK Negeri 3 Magelang 

 

Guru SMK Negeri 3 Magelang sebanyak 91 orang, dibedakan 

menjadi guru normatif, guru adaptif, Guru BP/BK, Guru prodoktif Tata 

Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, dan Guru Tidak Tetap (GTT). 
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Berdasarkan data di bagian kepegawaian diperoleh data tentang guru dan 

karyawan sebagai berikut: 

 

Tabel: 4.2 

Jumlah Guru dan Karyawan SMK Negeri 3 Magelang 

 

No Kelompok Jumlah 

1 Guru Normatif 14 

2 Guru Adaptif 23 

3 Guru BK/BP 5 

4 Guru Prodoktif Tata Boga 17 

5 Guru Prodoktif Tata Busana 15 

6 Guru Prodoktif Tata Kecantikan 10 

7 Guru Tidak tetap 7 

 Jumlah Guru 91 

8 Staf Tata Usaha 17 

9 Pegawai Tidak tetap 10 

 Jumlah Pegawai 27 

Jumlah Guru dan Pegawai 118 

Sumber: Bagian Kepegawaian SMK Negeri 3 Magelang 

 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah guru pada 

program keahlian tata busaha hanya 15 orang, lebih sedikit dibandingkan 

tata boga. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti diketahui bahwa 

meskipun nampaknya lebih sedikit, tetapi dalam proses pembelajaran 
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sehari-hari yang mengajar pada program keahlian tata busana juga berasal 

dari kelompok lain, jadi saling mengisi selama kompetensinya sesuai. 

4.1.4 Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana cukup memadai. Berdasarkan data dari 

profil SMK Negeri 3 Magelang diketahui, untuk melaksanakan proses 

pembelajaran sehari-hari, sarana dan prasarana yang mendukung adalah 

sebagai berikut: 

Tabel: 4.3 

Sarana dan Prasarana SMK Negeri 3 Magelang 

 

No Nama ruang Jumlah 

1 Ruang Teori 8 

2 Ruang Praktek Tata Boga 5 

3 Ruang Praktek Tata Busana 4 

4 Ruang Praktek Tata Kecantikan 2 

5 Ruang Praktek Laboratorium Bahasa 1 

6 Ruang Komputer 1 

7 Ruang Guru 1 

8 Ruang Tata Usaha 1 

9 Ruang Kepala Sekolah 1 

10 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 

11 Ruang Perpustakaan 1 

12 Ruang Sidang 1 

13 Musholla 1 

14 Ruang Pengadaan 1 
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15 Caffetaria 1 

16 Sanggar Busana 1 

17 Sanggar Kecantikan 1 

18 Pos Satpam 1 

19 Kamar mandi dan WC 14 

 Jumlah 47 

Sumber: Profil SMK Negeri 3 Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.4 

Hasil pekerjaan siswa dipasang di ruang pamer SMK Negeri 3 Magelang 

 

 

Peralatan yang dimiliki untuk mendukung proses pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Alat praktek Tata Boga ditempatkan di dapur 1, dapur 2, dapur 

patiseri, dan ruang tata hidang. 

2) Alat untuk praktek Tata Busana ditempatkan di ruang praktek Tata 

Busana 1, Tata Bsana 2, Tata Busana 3, dan ruang Desain Busana. 
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3) Alat untuk praktek Tata Kecantikan ditempatkan di ruang praktek Tata 

Kecantikan Kulit dan ruang Tata Kecantikan Rambut. 

4) Alat untuk praktek komputer diletakkan di ruang komputer yang terisi 

20 unit. 

5) Alat untuk pembelajaran bahasa diletakkan di ruang laboratorium 

bahasa yang terdapat 20 set paralel tape, 1 set sentral paralel, 1 buah 

VCD, 1 buah AC, Kaset tape, kaset CD/VCD, 1 buah tape recorder, 1 

buah amplifier, 1 almari buku. 

6) Alat untuk kelancaran administrasi diletakkan di ruang TU yang terdiri 

dari komputer, mesin ketik, telpon, faximili, dan sebagainya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.5 

Suasana laboratorium tata busana 

SMK Negeri 3 Magelang 

 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran di 

SMK Negeri 3 Magelang, khususnya Program Keahlian Tata Busana dapat 
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berlangsung dengan nyaman dan kondusif karena didukung sarana dan 

rasarana yang memadai. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Nilai-nilai yang Dikembangkan Dalam Perencanaan 

Tiap sekolah mempunyai sejarah, cita-cita, dan mimpi-mimpi indah 

yang akan diwujudkan. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut, 

sejarah menjadi cermin karena dalam sejarah terkandung nilai-nilai falsafah 

yang dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan mimpi-mimpi indah 

tersebut. 

Menurut Ibu Asturi, SMK Negeri 3 Magelang juga mempunyai 

mimpi-mimpi indah. Mimpi-mimpi indah itu yang diwujudkan dalam visi dan 

misi sekolah. Sekolah yang dulunya bernama SMKK Negeri Magelang 

tersebut senantiasa berusaha agar lulusan sekolah ini dapat diserap oleh dunia 

usaha maupun dunia industri. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka proses 

pembelajaran dilaksanakan secara serius, terencana, dan senantiasa mengikuti 

perkembangan global. 

Program keahlian tata busana sebagai bagian dari SMK Negeri 3 

Magelang juga mempunyai mimpi-mimpi indah yang ingin diwujudkan. 

Upaya mewujudkan mimpi-mimpi indah tersebut dilakukan secara terencana 

dan terarah. Program ini senantiasa mengoptimalkan seluruh sumber daya 

yang dimiliki, dari SDM, biaya, siswa, sampai pada peralatan yang dihimpun 

dalam laboratorium atau lebih dikenal dengan istilah bengkel. Perencanaan 

dalam manajemen laboratorium meskipun nampaknya sederhana, tetap harus 
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dipersiapkan dengan baik. Ada tiga program keahlian yang dimiliki sekolah 

ini, yaitu program keahlian tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. 

Berdasarkan profil sekolah diketahui, laboratorium tata busana di 

ketuai oleh Dra. Yuli Astuti. Laboratorium tata busana terdiri dari 5 ruang 

yang masing-masing dikelola oleh 1 orang guru, yaitu RB-1 oleh Sustriyati, S. 

Pd, RB-2 oleh Annis Muntholiah, S. Pd, RB-3 oleh Dra. Ermi Riawati, RB-4 

oleh Indarti H, S. Pd, dan Garment oleh Dra. Mulat Widiyanti.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.6 

Wawancara peneliti dengan Kepala SMK Negeri 3 Magelang 

 

Menurut Ibu Asturi, yang menentukan ketua program keahlian adalah 

kepala sekolah atas dasar masukan dari guru-guru,  Sedangkan yang 

menentukan ketua laboratorium dan pengelola masing-masing ruang adalah 

ketua program atas dasar masukan dari guru-guru. Berikut ini pernyataan Ibu 

Asturi: 

Untuk menunjuk memang kepala sekolah, tapi semua berdasarkan 

musyawarah. Kepala sekolah menunjuk berdasarkan masukan 

dari guru-guru. Tentu saja telah dipertimbangkan dari beberapa 
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aspek, diantaranya prestasi dan kinerja, dan golongan kerjanya. 

Itu untuk ketua program keahlian (03/KS/SMKN3/2008: 31-34). 

 

Selanjutnya Ibu Asturi menambahkan: 

Untuk ketua bengkel dan penanggungjawab ruang, yang 

mengusulkan adalah ketua program keahlian, itu juga melalui 

rapat guru-guru. Biasanya ada rapat di masing-masing program 

keahlian, untuk memilih pejabat diusulkan beberapa nama, lalu 

dilaksanakan pemilihan, nah, yang terpilih diusulkan kepada 

kepala sekolah (03/KS/SMKN3/2008: 36-40). 

 

Masukan dari ketua program keahlian tersebut kemudian dirapatkan. 

Jadi semua guru dilibatkan yang menunjukkan ada pemberdayaan terhadap 

guru. Dasar yang digunakan biasanya adalah kompetensi, kinerja, dan 

kemauan untuk maju. Masing-masing diberi waktu 2 tahun, dan bisa dipilih 

kembali. 

Menurut penuturan Ibu Cicik Noorhayati, selama ini laboratorium 

tata busana telah dikelola dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan 

kepada siswa berjalan baik. Perencanaan sebagai salah satu penentu 

keberhasilan kegiatan di laboratorium tata busana juga berjalan cukup baik. 

Berikut pernyataan Ibu Cicik Noorhayati: 

Buktinya, proses pembelajaran di bengkel berjalan dengan baik, 

mesin dan peralatan tertata dan terjaga dengan baik, pengaturan 
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kelompok berlangsung tertib, piket guru sudah teratur, dan 

kerjasama dengan mitra berjalan lancar. Menurut saya itu 

membuktikan perencanaan di bengkel tata busana berjalan dengan 

baik (10/KAPRODI/SMKN3/2008: 43-47). 

 

Perencanakan manajemen laboratorium dilaksanakan berdasarkan 

nilai-nilai yang menjiwai SMK Negeri 3 Magelang. Menurut kepala sekolah, 

nilai-nilai yang digunakan dalam perencanaan manajemen laboratorium 

didasarkan pada nilai-nilai sekolah. Nilai-nilai sekolah berdasarkan dokumen 

sekolah terdiri dari komitmen, kebersamaan, kreatif, dan inovatif, kepedulian, 

keterbukaan, saling percaya, saling menghargai, dan pelayanan prima. 

Komitmen, Adalah janji setia yang harus ditepati, demikian menurut 

Ibu Retno. Jika kita tidak menepati janji berarti kita tidak komitmen terhadap 

apa yang telah kita ikrarkan. Berdasarkan dokumen sekolah, komitmen adalah 

kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan konsisten dan penuh 

tanggungjawab. Menurut Ibu Asturi, keluarga SMK Negeri 3 Magelang, 

khususnya guru-guru diharapkan memahami dan bahagia ketika melaksanakan 

tugas yang dibebankan kepadanya. Tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas diwujudkan dalam bentuk mengerjakan tugas tepat waktu dan hasilnya 

baik. 

Kebersamaan, yaitu menentukan tujuan bersama, memecahkan 

masalah bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil 

dan menikmati bersama. Menurut Ibu Retno, kebersamaan akan menyebabkan 
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semua pekerjaan terasa ringan. Jika semua guru kompak, maka pekerjaan akan 

dapat diselesaikan dengan cepat, dan hasilnya akan memuaskan semua pihak. 

Kebersamaan juga menyebabkan beban berat terasa ringan karena tidak 

dihadapi sendirian. Menurut Ibu Yuli Astuti, kebersamaan merupakan 

kesepahaman yang disertai kecocokan terhadap orang lain sehingga dalam 

setiap pekerjaan tidak nyaman kalau harus sendiri. 

Kreatif dan inovatif, yaitu menentukan dan merealisasikan ide-ide 

baru. Menurut Ibu Retno, dengan kreatifitas tinggi, maka prestasi yang dicapai 

akan maksimal. Perencanaan yang disusun harus mencerminkan kreatifitas 

program keahlian tata busana. Bagaimana program kerja harus menghasilkan 

hal-hal baru, sehingga siswa mampu menghasilkan sesuatu yang lebih 

bermanfaat (3D). Menurut Ibu Cicik Noorhayati, tantangan yang dihadapi 

lulusan SMK semakin kompleks, tingkat persaingan juga semakin ketat, 

sehingga dibutuhkan keterampilan yang berbeda dengan orang lain. Semua 

harus terampil dan cerdas. Baik guru, karyawan, maupun siswa harus kreatif 

dan inovatif agar mampu memenangkan persaingan. 

Kepedulian, adalah memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang 

tinggi. Menurut Ibu Cicik Noorhayati, melaksanakan tugas harus disertai 

dengan rasa memiliki dan kepedulian. Rasa memiliki artinya rasa bahwa 

mengerjakan sesuatu seolah-olah mengerjakan pekerjaan dirinya, 

memperjuangkan nasib siswa seolah-olah memperjuangkan nasibnya, 

sehingga tugas-tugas yang dikerjakan adalah tugas-tugas mulia yang harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya. 
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Keterbukaan, berdasarkan dokumen sekolah artinya menganut 

sistem manajemen yang terbuka dan transparan. Menurut Ibu Asturi, sebagai 

institusi, sekolah harus menganut manajemen terbuka dan transparan. Artinya, 

seluruh warga sekolah tahu apa yang terjadi. Menurut Ibu Retno, perencanaan 

yang disusun harus mencerminkan sikap-sikap terbuka, tidak ditutup-tutupi, 

sehingga kepercayaan akan didapatkan. 

Saling percaya, artinya seluruh warga sekolah saling percaya, 

berfikir positif, dan tidak saling mencurigai. Dalam lingkungan kerja, saling 

percaya sangat penting. Baik kepala sekolah, wakil, ketua program, 

penanggungjawab bengkel, dan staf lain harus punya kepercayaan. Untuk 

menumbuhkan kepercayaan, maka setiap program yang disusun harus 

diketahui oleh semua guru dan siswa. Penganggarannya juga harus jelas, 

sehingga semua mengetahui. Dengan demikian, semua akan berpikir positif. 

Saling menghargai, yaitu setiap warga sekolah saling menghargai, 

bertoleransi atas pendapat, hasil kerja, hak dan kewajiban masing-masing. 

Menurut Ibu Cicik Noorhayati saling menghargai adalah menghormati 

pendapat orang lain, menjaga perasaan, dan berempati terhadap penderitaan 

orang lain. Guru-guru punya bakat dan potensi sendiri-sendiri. Kemampuan 

yang dimiliki juga berbeda karena memang dilatarbelakangi oleh faktor sosial 

yang berbeda. Perbedaan itu tentu menghasilkan karya dan ide yang berbeda 

pula. Untuk itu, semua harus menghargai agar perencanaan yang disusun 

dapat dilaksanakan dengan baik. 
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Pelayanan prima, artinya memberikan pelayanan terbaik kepada 

pelanggan. Menurut Ibu Cicik Noorhayati, pelanggan yang dimaksud adalah 

masyarakat yang mempunyai hubungan dengan sekolah. Pelanggan program 

keahlian tata busana adalah para mitra, seperti pemilik butik, penjahit dan 

masyarakat yang lain. Warga sekolah harus bekerja keras untuk memberi 

kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan prima menurut Ibu Cicik Noorhayati 

paling mudah diingat oleh siswa karena termasuk dalam mata pelajaran 

kewirausahaan, di mana di dalamnya ada materi pelayanan prima. 

Nilai-nilai tersebut merupakan komitmen bersama warga sekolah, 

disusun bersamaan dengan penyusunan visi dan misi SMK Negeri 3 

Magelang. Berikut ini tuturan Ibu Asturi: 

Nilai-nilai tersebut merupakan komitmen bersama keluarga besar 

SMK Negeri 3 Magelang. Jadi disusun bersamaan dengan 

penyusunan visi dan misi sekolah. Nilai-nilai tersebut senantiasa 

disosialisasikan kepada warga sekolah. Tujuannya, ya agar setiap 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik (01/KS/SMKN3/2008:  

60-64). 

 

Nilai-nilai tersebut senantiasa disosialisasikan kepada seluruh warga 

sekolah. Baik siswa, guru maupun elemen lain harus mengetahui dan 

memahami nilai-nilai sekolah, agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan 

hasilnya positif. Menurut Ibu Retno, nilai-nilai sekolah keberadaannya sangat 

penting sebagai bekal dalam bertugas guru. Berikut ini penuturannya: 
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Menurut saya itu perlu. Sebagai guru kita memang diharuskan 

untuk tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. 

Maksudnya, nilai-nilai itu seperti pedoman. Kalau kita lupa, maka 

kita diingatkan dengan nilai-nilai itu supaya ingat dan 

bersemangat kembali (04/GURU/SMK3/2008: 27-30). 

 

Menurut Ibu Retno, sosialisasi nilai-nilai sekolah dilaksanakan secara 

optimal, seluruh warga sekolah harus mengetahui. Bahkan, pada saat guru atau 

karyawan menghadap kepala sekolah untuk keperluan DP3, maka guru atau 

karyawan tersebut harus bisa menyebutkan nilai-nilai sekolah. Hal tersebut 

merupakan upaya bagaimana nilai-nilai itu bisa dihayati dan dilaksanakan oleh 

keluarga SMK Negeri 3 Magelang. 

Nilai-nilai sekolah tersebut dihayati sepenuhnya oleh seluruh warga 

sekolah, termasuk dalam perencanaan manajemen laboratorium tata busana. 

Sebagai bagian dari SMK Negeri 3 Magelang, Program Keahlian Tata Busana 

senantiasa bercermin atau berkiblat pada nilai-nilai yang dikembangkan 

sekolah. Hal itu juga diakui oleh Ibu Retno. 

Implementasi dari nilai-nilai sekolah dalam perencanaan manajemen 

laboratorium tata busana menurut Ibu Yuli Astuti adalah dengan cara 

menjadikan nilai-nilai sekolah sebagai penduan agar setiap perencanaan yang 

disusun tidak melenceng dari nilai-nilai yang terdiri dari komitmen, 

kebersamaan, kreatif, dan inovatif, kepedulian, keterbukaan, saling percaya, 

saling menghargai, dan pelayanan prima. Menurut Ibu Retno, memang tidak 
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secara ekstrim nilai-nilai sekolah selalu dibacakan setiap menjelang rapat. 

Demikian penuturan Ibu Retno: 

Nilai-nilai sekolah harus menjadi pedoman dalam menyusun 

perencanaan. Bukan berarti setiap ada rapat nilai-nilai sekolah 

dibacakan lo, itu kok terlalu ekstrim. Tapi rasanya penyerapan 

nilai-nilai sekolah dalam penyusunan perencanaan menjadi 

semacam kewajiban yang tidak tertulis. Makanya dalam setiap 

penyusunan program sekolah, nilai-nilai sekolah juga disertakan 

bersama visi dan misi (05/GURU/SMK3/2008: 3-8). 

 

Penyerapan tersebut disamping karena ikatan struktural, juga karena 

nilai-nilai sekolah tersebut sudah positif, sehingga perlu dijaga dan terus 

dikembangkan demi kemajuan program keahlian tersebut. Hakekatnya, 

menurut Ibu Retno, jika program keahlian tata busana maju, maka itu juga 

mencerminkan kemajuan sekolah. 

Namun demikian, dalam perencanaan manajemen laboratorium tata 

busana, ada beberapa prinsip yang dikembangkan. Menurut kepala sekolah, 

prinsip yang harus dikembangkan diantaranya demokratis, transparan, dan 

efisiensi.  

Demokratis adalah sikap menghargai perbedaan, baik berbeda dalam 

ide, latar belakang sosial, maupun berbeda dalam hal pandangan. Wujud 

demokratis menurut Ibu Asturi, adalah menghargai pendapat orang lain, baik 

pada saat rapat, maupun pada saat-saat yang lain. Banyaknya perbedaan 
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pendapat dari guru-guru merupakan cerminan bahwa guru-guru mempunyai 

keinginan positif untuk memajukan sekolah. 

Menurut Ibu Retno, Demokratis itu tidak menghalang-halangi 

keinginan orang lain untuk memberikan masukan demi kemajuan sekolah. 

Program keahlian tata busana terdiri dari beberapa guru yang beragam, baik 

segi usia, pangkat, maupun segi-segi yang lain. Untuk itu, semua 

dipersilahkan untuk memberikan masukan demi kemajuan sekolah. 

Transparan, menurut Ibu Asturi adalah terbuka apa adanya. 

Transparan sangat penting karena menyangkut kepercayaan orang lain. 

Perencanaan dalam manajemen laboratorium tata busana didasarkan pada 

upaya bagaimana membuat orang lain percaya. Bagaimana mitra sekolah tetap 

memberi kepercayaan sehingga akan membawa dampak positif bagi kemajuan 

sekolah. Jika mitra sekolah percaya terhadap program yang disusun, maka 

dukungan dari semua pihak akan mengalir. 

Efisiensi menurut Ibu Yuli Astuti adalah menyesuaikan kemampuan. 

Perencanaan dalam manajemen laboratorium tata busana semaksimal mungkin 

memenuhi semua keinginan, tetapi semua dikembalikan pada kemampuan 

sekolah, khususnya laboratorium tata busana. Contohnya, menurut aturan, 

laboratorium tata busana harus mampu melayani 40 siswa secara langsung. 

Tapi karena kemampuan laboratorium terbatas, maka perlu disiasati dengan 

cara dibuat kelompok (shif), sehingga semua siswa bisa terlayani dengan baik. 

Pembuatan kelompok tersebut menurut Ibu Retno justru sangat 

efektif. Dalam satu minggu misalnya, siswa dilayani di ruang garment selama 
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6 jam dengan perbandingan alat 1:1 ternyata lebih efektif jika siswa 

menggunakan alat dengan perbandingan 1 alat 2 siswa selama 10 jam. Jadi 

laboratorium harus efisien dalam mendayagunakan kemampuan yang dimiliki 

sesuai kemampuannya. 

4.2.2 Sasaran dan Tujuan Dalam Perencanaan 

Laboratorium sekolah sangat vital mendukung pelaksanaan proses 

pembelajaran. Bagi siswa program keahlian tata busana, laboratorium disebut 

bengkel kerja atau tempat kerja tata busana yang di dalamnya berisi mesin-

mesin konveksi serta peralatan lain yang mendukung kerja. Fungsi 

laboratorium sebagai tempat kerja siswa harus selalu dijaga kesiapan dan 

kondisinya melalui pengelolaan atau manajemen yang baik. Untuk itu 

laboratorium tata busana membutuhkan perencanaan yang sistematis agar 

betul-betul siap melayani siswa. 

Pada tahapan inilah dibutuhkan 

orang-orang yang bertanggungjawab 

mengelola agar laboratorium 

berfungsi dengan baik. 

Gambar: 4.7 

Aktivitas siswa di laboratorium 

tata busana 

 

Pengelolaan laboratorium tata busana menjadi tanggungjawab ketua 

laboratorium dibantu guru penanggungjawab ruang dan penanggungjawab 

Maintenance & Repair (M & R). Berdasarkan dokumen yang diperoleh 
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diketahui bahwa ketua laboratorium mempunyai tanggungjawab dan tugas 

yang berbeda dengan penanggungjawab ruang dan M & R. 

Ketua laboratorium bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian 

atas pengelolaan laboratorium masing-masing agar siap untuk pelaksanaan 

PBM praktik produktif. Penanggungjawab M & R bertanggungjawab kepada 

ketua bidang keahlian atas kesiapan alat praktik agar selalu dalam kondisi siap 

pakai untuk PBM praktik. Adapun tanggungjawab penanggungjawab ruang  

adalah bertanggungjawab kepada ketua laboratorium dan alat atas pengelolaan 

peralatan praktik pada masing-masing ruang agar siap untuk pelaksanaan 

PBM praktik produktif. Tugas ketua laboratorium, penanggungjawab M & R, 

dan penanggungjawab ruang sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel: 4.4 

Tugas ketua, penanggungjawab M & R dan ruang 

pada laboratorium tata busana 

Jabatan Tugas 

Ketua Bengkel a. Merencanakan jadwal bengkel 
b. Memonitor kondisi inventaris bengkel 
c. Merencanakan dan mengkoordinasikan perbaikan peralatan 

agar selalu siap digunakan untuk PBM 
d. Menyusun daftar kebutuhan alat dan bahan guna 

mengoptimalkan bengkel untuk PBM 
e. Menyusun daftar inventaris alat dan perabot di dalam 

bengkel masing-masing 
f. Mengatur tata letak peralatan dalam bengkel dengan prinsip 

rapi, indah dan nyaman untuk melakukan aktivitas dalam di 
bengkel 

g. Memonitor kondisi peralatan agar selalui siap untuk 
digunakan PBM 

h. Menciptakan terlaksananya 7 K bengkel masing-masing. 
i. Menyelenggarakan administrasi penggunaan alat dan 

perawatan atau perbaikan di bengkel masing-masing. 
j. Menyampaikan laporan rutin kondisi bengkel kepada ketua 

bidang keahlian 
k. Membantua ketua bidang keahlian menyusun kebutuhan 
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peralatan guna mengoptimalkan bengkel untuk PBM 
l. Membantu keua bidang keahlian mengadakan atau 

mensosialisasikan kebutuhan peralatan 
m. Mendistribusikan peralatan kepada penanggungjawab 

bengkel. 
n. Menyelenggarakan administrasi yang diperlukan di gudang 

peralatan 
o. Menyampaikan laporan rutin kepada ketua bidang keahlian 
 

Penanggungjawab 

M & R 

p. Menyusun kebutuhan perawatan / perbaikan alat 
q. Memperbaiki alat praktik 
r. Mencatat dalam kartu perawatan 
s. Melaporkan hasil perawatan kepada penanggungjawab 

bengkel 
 

Penanggungjawab 

Ruang 

t. Menyusun rencana kebutuhan peralatan pada tiap ruang 
praktik 

u. Menginventarisasi peralatan yang ada ke dalam buku 
peralatan pada masing-masing ruang praktik 

v. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada 
ketua bengkel dan alat 

 

Sumber:  Program Kerja Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 

Magelang Tahun 2008 

 

 Program kerja menurut Ibu Asturi dibedakan menjadi tiga bagian, 

yaitu program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, sebagaimana 

penuturan beliau berikut ini:  

program kerja kami kelompokkan menjadi tiga, yaitu jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semua itu 

mempunyai sasaran sendiri-sendiri. Jangka pendek jelas untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah dalam waktu dekat, sementara 

program jangka panjang lebih diarahkan untuk mewujudkan visi 

dan misi sekolah. Penyusunan program sekolah kita laksanakan 

bersama-sama. Seluruh elemen sekolah coba kita sertakan agar 
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tidak menimbulkan ketidakpuasan. Kalau ada program yang 

dianggap berhasil, maka itulah prestasi sekolah, sedangkan jika 

ada program yang tidak berhasil, itu juga dianggap sebagai resiko. 

Artinya tidak ada pihak yang menyatakan paling berjasa, dan 

sebagainya (01/KS/SMKN3/2008: 18-28). 

 

Program kerja menurut Ibu Retno merupakan salah satu wujud dari 

perencanaan dalam manajemen. Perencanaan harus mempunyai sasaran yang 

jelas, artinya perencanaan harus mampu menjadi semacam panduan. Sasaran 

adalah hal-hal yang menjadi fokus, dalam hal ini adalah fokus perencanaan. 

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Ibu Cicik Noorhayati. 

Menurutnya, Sasaran itu adalah sesuatu yang akan dilaksanakan atau yang 

terlibat dalam pelaksanaan, apakah itu sumber daya manusia, dana, waktu, 

tempat, dan sebagainya. Perencanaan juga harus mempunyai tujuan yang jelas.  

Dengan sasaran yang telah ditentukan maka upaya dalam 

melaksanakan setiap program akan segera diketahui hambatan yang 

kemungkinan ada. Berdasarkan dokumen yang ada, sasaran dalam 

perencanaan manajemen laboratorium tata busana masuk dalam program kerja 

laboratorium tata busana pada tabel berikut ini: 
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Tabel: 4.5 
Program Kerja Laboratorium Tata Busana 

Program keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang Tahun 2008 
 

Bidang Garapan Tujuan Sasaran Hasil yang 

diharapkan 

Menyusun rencana 

kebutuhan bahan 

dan alat 

Tersedianya bahan 

dan alat praktik 

Silabus, siswa, 

dan guru mata 

diklat 

Siswa dapat praktik 

sesuai silabus dan 

SKNI 

Pengadaan bahan 

praktik 

Tersedianya bahan 

dan alat praktik 

Ka. Bengkel dan 

guru diklat 

Program diklat 

produktif berjalan 

lancar 

penyusunan jadwal 

praktik 

Kelancaran 

pelaksanaan 

program parktik 

produktif 

Guru dan siswa Program produktif 

berjalan lancar 

inventarisasi alat Mengarsipkan 

jumlah alat yang 

ada pada bidang 

tata busana 

Ka. Bengkel dan 

penanggungjawab 

ruang 

Tersusunnya daftar 

inventaris alat dan 

adanya buku 

inventaris alat secara 

lengkap 

perbaikan dan 

perawatan alat 

praktik 

Tersusunya 

administrasi 

perawatan dan 

perbaikan alat 

praktik 

Penanggungjawab 

ruang dan 

penanggungjawab 

M & M 

Semua alat dalam 

kondisi siap pakai 

Koordinasi guru 

pembimbing praktik 

Penyatuan persepsi 

tugas-tugas 

Ka. Bidang 

keahlian 

Praktik industri 

berjalan lancar dan 
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dan pelaksanaan 

praktik industri 

pembimbing 

praktik industri 

tertanganinya 

masalah-masalah 

yang ditemukan 

pelaksanaan uji 

kompetensi 

Mengukur 

kemampuan 

kompetensi peserta 

praktik industri 

Siswa Siswa memiliki 

kelayakan dengan 

memperoleh sertifikat 

uji kompetensi 

Kunjungan industri Memberi wawasan 

prosesd kerja di 

dunia usaha/dunia 

industri  

Siswa tingkat 2 Kesiapan siswa 

memasuki dunia 

usaha/industri 

Kebersihan ruang 

praktik dan 

sekitarnya 

Pelaksanaan 

kebersihan ruang 

praktik dan 

lingkungan di 

sekitarnya 

Guru praktik dan 

siswa 

Ruang praktik dan 

lingkungan sekitarnya 

bersih dan rapi 

Pelaksanaan kelas 

Kewirausahaan 

Membekali 

keterampilan siswa 

dalam bidang 

usaha dan industri 

Siswa tingkat 2 Kesiapan siswa 

memasuki dunia 

usaha/industri 

Sumber:  Program Kerja Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 

Magelang Tahun 2008 

 

Menurut Ibu Yuli Astuti, dalam menyusun perencanaan pada 

laboratorium tata busana, yang menjadi fokus atau pusat perhatian setidaknya 

meliputi 3 hal, yaitu personil, pendanaan, dan penentuan waktu. Ketiga hal 

tersebut merupakan unsur yang akan menentukan keberhasilan setiap kegiatan 
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yang dilaksanakan. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibu Cicik Noorhayati. 

Berikut ini pernyataan Ibu Cicik Noorhayati: 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pada program keahlian tata 

busana, hal-hal yang biasanya mendapat sorotan meliputi orang-

orang atau guru-gurunya, sumber dana yang akan didapatkan, dan 

waktu. Tempat juga diperhatikan, tapi kan sudah dilaksanakan di 

masing-masing ruang busana, sehingga ketiga hal tersebut yang 

biasanya menjadi bahan pembicaraan. Terutama personil yang 

kita perlu hati-hati dalam menunjuk 

(10/KAPRODI/SMKN3/2008: 18-23). 

 

a. Penentuan personil 

Menurut Ibu Cicik Noorhayati, penentuan personil dalam 

perencanaan sangat penting dan menentukan keberhasilan setiap program 

yang akan dilaksanakan. Laboratorium tata busana tidak hanya 

mengandalkan kemampuan satu jenis keterampilan, tapi beberapa 

keterampilan, seperti menjahit, 

bordir, garment, dan 

keterampilan lainnya. Penentuan 

personil harus hati-hati agar 

tidak salah orang. 

Gambar: 4.8 

Pembagian jadwal di 

laboratorium tata busana 
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Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa laboratorium tata 

busana dipimpin oleh seorang guru, yang membawahi beberapa 

penanggungjawab ruang. Menurut Ibu Asturi, penentuan personil 

diupayakan disesuaikan dengan kecakapan dan pengalaman guru atas 

dasar masukan dari guru-guru. Berikut pernyataan Ibu Asturi: 

Untuk ketua bengkel dan penanggungjawab ruang, yang 

mengusulkan adalah ketua program keahlian, itu juga melalui 

rapat guru-guru. Biasanya ada rapat di masing-masing program 

keahlian, untuk memilih pejabat diusulkan beberapa nama, lalu 

dilaksanakan pemilihan, nah, yang terpilih diusulkan kepada 

kepala sekolah (03/KS/SMKN3/2008: 36-40). 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Cicik Noorhayati. 

Menurutnya, yang menunjuk ketua laboratorium memang ketua program 

keahlian, namun nama yang diusulkan adalah nama hasil rapat guru-guru. 

Guru-guru yang membahas dan mengusulkan, sehingga ketua program 

keahlian hanya mengusulkan kepada kepala sekolah. Ketua laboratorium 

diusulkan karena beberapa pertimbangan. Berikut ini pernyataan Ibu Cicik 

Noorhayati: 

Dasar yang dijadikan untuk memilih ketua bengkel dan 

penanggungjawab ruang antara lain kompetensi atau kemampuan, 

berpengalaman, bertanggungjawab, siap memajukan sekolah,dan 

mempunyai kinerja yang baik. Tidak harus senior, nyatanya salah 
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satu penanggungjawab ruang usianya masih muda 

(11/KAPRODI/SMKN3/2008: 30-34). 

 

Proses pembelajaran yang berlangsung di laboratorium tidak bisa 

dilepaskan dari peran tenaga teknis atau laboran. Tenaga teknis merupakan 

staf yang bertugas di laboratorium, baik membersihkan, mengecek kondisi 

alat, maupun tenaga fungsional lain. Analisis tenaga teknis atau laboran 

dibicarakan oleh ketua program keahlian dengan ketua laboratorium. Pihak 

program keahlian tata busana hanya menyampaikan kebutuhan kepada 

kepala sekolah, dan kepala sekolah yang bertanggungjawab memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

Selama ini laboran yang diberi memang tidak berkualifikasi secara 

spesifik paham terhadap urusan tata  busana, tapi dengan bimbingan dan 

pendampingan yang dilakukan oleh ketua program keahlian, ketua 

laboratorium, dan guru-guru lambat laun laboran dapat melaksanakan 

tugas dengan baik. Untuk saat ini tidak ada problem apa-apa menyangkut 

laboran. 

 

b. Pendanaan 

Pendanaan sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan, 

termasuk kegiatan di laboratorium tata busana. Besar kecilnya dana yang 

dialokasikan memang tidak menjamin berhasil atau tidaknya kegiatan, 
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tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengatur sirkulasi atau lalu 

lintas pendanaan. 

Menurut Ibu Yuli Astuti, laboratorium tata busana yang terdiri dari 

5 ruang membutuhkan sejumlah dana untuk operasional. Operasional yang 

dimaksud adalah pembelian bahan-bahan praktik dan perawatan mesin-

mesin. Berikut penuturan Ibu Yuli Astuti: 

Selama 1 tahun, bengkel tata busana harus menyediakan bahan-

bahan yang digunakan untuk praktek siswa, baik siswa kelas X, 

XI dan siswa kelas XII. Bengkel tata busana juga harus 

menyediakan dana untuk pemeliharaan alat-alat serta 

mengupayakan untuk membeli keperluan lain. Sumbernya, ya 

dari sekolah (08/KALAB/SMKN3/2008: 3-7). 

 

Berdasarkan dokumen diketahui bahwa sumber dana untuk 

mendukung kegiatan di laboratorium tata busana diperoleh dari komite 

sekolah. Pihak sekolah khususnya laboratorium tata busana juga berusaha 

mendapatkan dana dari pihak lain, seperti mitra sekolah, dan usaha lain.. 

Pihak sekolah juga berupaya untuk mencari tambahan dana dengan 

menjual hasil karya siswa kepada masyarakat. Dengan demikian 

kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan belajar di laboratorium dapat 

tercukupi. 

Menurut Ibu Retno, siswa dibekali mata pelajaran kewirausahaan, 

dan salah satu tugasnya adalah memasarkan hasil karya, baik melalui butik 
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atau toko-toko yang lain. Hasil penjualan karya siswa sebagian untuk 

membeli bahan praktik dan sebagian untuk siswa sendiri. Prinsipnya 

keuntungan penjualan karya siswa akan dikembalikan lagi untuk siswa. 

c. Alokasi Waktu 

Berdasarkan dokumen, proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 

Magelang, khususnya program keahlian tata busana jadwalnya disesuaikan 

dengan kalender pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kota 

Magelang. Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan menyusun jadwal 

pembelajaran, termasuk pembelajaran di laboratorium tata busana. 

Berdasarkan dokumen yang ada, laboratorium tata busana pada masing-

masing ruang masih terbatas melayani sekitar 20 siswa. Padahal jumlah 

siswa setiap angkatan jumlahnya lebih dari 20. 

Solusi yang ditempuh dari keterbatasan ruang adalah dengan 

menyusun jadwal secara teratur agar seluruh siswa dapat terlayani pada 

masing-masing ruang. Menurut penuturan Ibu Retno, untuk mensiasati 

keterbatasan tersebut, siswa dibagi menjadi beberapa shif (kelompok) yang 

masing-masing shif terdiri dari 20 siswa. Dengan demikian, seluruh siswa 

dapat terlayani dengan baik. 

Berdasarkan tuturan Ibu Retno, dalam prakteknya hal-hal yang 

direncanakan dalam manajemen laboratorium tata busana adalah pengaturan 

ruang/setting praktek, pembagian jadwal praktek, pembagian waktu, 

pembiayaan, pengadaan dan perawatan alat praktik, pemasangan / pameran 
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pekerjaan siswa, praktek kerja / prakerin, dan sosialisasi tata tertib di dalam 

bengkel. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuli Astuti, perencanaan 

khususnya yang di bengkel tata busana mempunyai tujuan yang positif. 

Berikut pernyataan Ibu Yuli Astuti: 

Perencanaan harus disusun dengan baik karena tujuannya sangat 

positif, yaitu mempersiapkan sebaik mungkin agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, untuk memastikan 

bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, agar 

dapat diperkirakan segala kebutuhan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran, memberi gambaran 

tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai pengendali agar 

kegiatan yang berlangsung dibengkel berlangsung dengan baik 

(07/KALAB/SMKN3/2008: 57-63). 

 

Hal senada disampaikan oleh Ibu Cicik Noorhayati. Menurutnya, 

penyusunan perencanaan di laboratorium tata busana itu dilakukan agar ketika 

proses pembelajaran berlangsung, laboratorium tata busana sudah 

mempersiapkan diri, sehingga segala kekurangan bisa segera dipenuhi. Jika 

kekurangan sudah diketahui, maka proses pemenuhan atau pelengkapan sarana 

prasarana laboratorium tata busana lebih terkontrol karena kebutuhannya jelas. 

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa laboratorium tata 

busana juga mengoptimalkan peran unit produksi untuk melatih siswa bekerja 
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dan berjiwa wirausaha, meskipun itu masil dalam bentuk pendirian butik. Hal 

tersebut diakui oleh Ibu Cicik Noorhayati. Menurut beliau, unit produksi 

merupakan upaya mengkomersialisasikan laboratorium agar laboratorium 

khususnya tata busana mendapat sedikit masukan yang dapat dipergunakan 

untuk mendukung operasional pembelajaran sehari-hari. 

4.2.3 Tahap-tahap Dalam Perencanaan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kondisi 

laboratorium tata busana, khususnya ruang garment diketahui penataan alat-

alat praktek terlihat sangat rapi. Mesin-mesin jahit yang membutuhkan listrik 

besar tertata rapi dipinggir ruang yang terhubung listrik. Meja untuk 

mengukur atau meletakkan kain terletak di bagian tengah. Penataan ini 

memudahkan siswa dalam bekerja. 

Penataan seperti itu menurut Ibu Retno mempertimbangkan beberapa 

hal, yaitu dekat dengan listrik, memudahkan bekerja, dan mudah dalam 

melakukan perawatan. Penataan alat-alat itu, baik untuk ruang garmen dan 

ruang-ruang lain diupayakan memberikan kenyamanan bekerja bagi siswa, 

dan itu membutuhkan perencanaan yang baik. Menurut Ibu Yuli Astuti, 

penataan alat-alat harus disesuaikan dengan kebutuhan bekerja. Alat-alat yang 

sudah tertata tidak bisa sembarangan dipindah seandainya bosan dengan 

penataan, karena terkait dengan listrik dan perawatan. Penataan tersebut juga 

bertujuan untuk membiasakan siswa agar ketika mereka bekerja di 

perusahaan, mereka sudah terbiasa. 
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Ibu Yuli Astuti menegaskan, tiap-tiap ruang harus memberi 

kenyamanan kepada siswa ketika mereka bekerja. Penataan alat, penyediaan 

bahan-bahan, pengaturan waktu, pembagian piket dilaksanakan secara baik 

dengan mempertimbangkan kompetensi guru yang bertugas di masing-masing 

ruang. Berikut ini penuturan Ibu Yuli Astuti: 

Tiap ruang ada seorang penanggungjawab yang berasal dari guru 

disesuaikan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki. Ruang 

yang yang di dalamnya berisi mesin bordir harus di bawah 

koordinasi guru yang menguasai kerja mesin jahit, begitu juga 

dengan ruang garment harus di bawah kendali guru yang latar 

belakang keterampilan kerja mesin jahit garmen 

(08/KALAB/SMKN3/2008: 16-20). 

 

Menjelang tahun ajaran baru, masing-masing penanggungjawab 

ruang harus mempersiapkan diri dengan menyusun perencanaan agar masing-

masing ruang dapat digunakan untuk proses pembelajaran dengan baik. 

Berikut pernyataan Ibu Yuli Astuti menambahkan: 

Sebelum tahun ajaran baru dimulai, masing-masing 

penanggungjawab ruang harus merencanakan semua kebutuhan 

yang akan diperlukan selama praktik siswa, baik itu bahan-bahan 

yang digunakan, pengecekan kondisi mesin dan alat-alat, sampai 

rencana perawatan harus disiapkan supaya pada saat proses 
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pembelajaran berlangsung tidak repot 

(07/KALAB/SMKN3/2008: 51-55). 

 

Proses pembelajaran di laboratorium diatur sesuai jadwal. Satu ruang 

menampung 20 orang dengan perbandingan alat 1 alat banding 1 siswa, 

sehingga siswa dapat bekerja menggunakan masing-masing 1 alat. Itu juga 

berlaku untuk ruang-ruang yang lain. 

Penataan alat-alat dan pengaturan proses pembelajaran di 

laboratorium tata busana tidak tidak direncanakan secara sembarangan, tapi 

berlangsung secara bertahap. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno 

diketahui bahwa dalam menyusun perencanaan, seorang guru harus 

melakukan beberapa langkah, yaitu analisis kurikulum, analisis materi 

pelajaran, dan analisis kondisi lingkungan sekolah. 

Analisis kurikulum merupakan proses penilaian dan pemahaman 

terhadap kurikulum yang sedang berlaku, terutama pada program keahlian tata 

busana. Program keahlian tata busana senantiasa mengacu pada kurikulum 

yang berlaku. Jika saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum KTSP, 

maka program keahlian tata busana juga menjadikan KTSP sebagai rujukan 

dalam menyusun perencanaan. Menurut Ibu Retno, analisis kurikulum perlu 

dilakukan karena bagaimanapun juga merencanakan laboratorium tata busana 

sebenarnya merencanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran haraus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Berikut pernyataan Ibu Retno: 
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Analaisis kurikulum dilakukan untuk menyelaraskan antara 

perencanaan yang berlangsung di bengkel tata busana dengan 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlaku di 

bengkel harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

Dengan penyelarasan tersebut diharapkan proses pembelajaran di 

bengkel dapat berlangsung dengan baik (05/GURU/SMK3/2008: 

14-18).  

 

Analisis materi pelajaran juga diperlukan agar proses penyiapan 

sarana dan prasarana sesuai dengan kateri yang akan diberikan kepada siswa. 

Berikut ini penuturan Ibu Retno: 

Apa yang diajarkan di bengkel tata busana harus sesuai yang ada 

dalam materi pelajaran. Seumpama materinya tentang garment, 

maka penyiapan peralatan harus disesuaikan. Kalau alat-alat yang 

diperlukan sudah ada, tapi kan perlu disiapkan, jadi dalam 

pelaksanaannya bisa berjalan lancar (05/GURU/SMK3/2008: 20-

23). 

 

Laboratorium tata busana merupakan tempat berlatih bagi siswa yang 

keberadaannya sangat vital, tidak tergantikan. Menurut Ibu Cicik Noorhayati, 

karena vitalnya fungsi laboratorium, maka dalam pengaturan penggunaannya 

juga harus hati-hati. Laboratorium tata busana harus memberi manfaat serta 

menjadi tempat siswa dalam berkreasi sehingga bakat kemampuan dapat 
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dikembangkan. Namun demikian keselamatan siswa dan perawatan peralatan 

yang ada harus diperhatikan. Untuk itu diperlukan tata tertib ketika berada di 

labratorium. 

Secara keseluruhan proses perencanaan manajemen laboratorium tata 

busana berlangsung melalui beberapa tahap. Menurut Ibu Retno, sebelum 

tahun ajaran baru berlangsung, program kerja termasuk program kerja 

laboratorium tata busana harus disusun. Ini karena program kerja harus 

dilaksanakan pada tahun ajaran tersebut. 

Penyusunan program kerja melibatkan semua guru. Menurut Ibu 

Retno, sebelum rapat penyusunan program dilaksanakan, ketua program 

keahlian tata busana telah membentuk tim kecil yang terdiri dari ketua 

program, ketua laboratorium, penanggungjawab ruang, dan beberapa guru 

untuk menyusun draft atau rencana program kerja. 

Rencana program kerja mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan 

memperhatikan beberapa faktor, diantaranya program terdahulu yang telah 

dilaksanakan, sumber daya, waktu, dan kemampuan sekolah dalam membiayai 

kegiatan. Draft atau rencana program kerja tersebut kemudian digandakan dan 

dibagikan kepada semua guru untuk dirapatkan dalam forum rapat guru. Pada 

forum tersebut semua guru program keahlian tata busana diundang hadir untuk 

mengkritisi draft yang telah disiapkan. Dalam kenyataaannya, tidak semua 

guru bisa hadir sebagaimana penuturan Ibu Cicik Noorhayati berikut: 

Kita mengundang semua guru yang mengajar di program keahlian 

tata busana untuk membahas program kerja. Acara tersebut sangat 
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penting karena membahas tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Namun demikian, karena sesuatu dan lain hal tidak 

semua guru bisa hadir. Menurut saya itu sesuatu yang wajar, yang 

penting ketidakhadiran mereka karena memang betul-betul 

halangan (10/KAPRODI/SMKN3/2008: 25-30). 

 

Semua guru diperkenankan untuk menyampaikan kritik, keberatan, 

masukan, usulan, dan pendapat terhadap draft tersebut. Biasanya banyak 

usulan yang disampaikan oleh guru yang tidak sempat dimasukkan dalam 

draft program kerja. Seperti penuturan Ibu Retno berikut ini: 

Rencana program kerja sifatnya tawaran atau usulan yang masih 

banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu semua guru 

dipersilahkan untuk memberikan masukan demi kesempurnaan 

program kerja. Ada kalanya program kegiatan yang kita tawarkan 

ditolak dengan pertimbangan tertentu. Ada usulan baru, dan 

sebagainya (04/GURU/SMK3/2008: 76-80). 

 

Hal senada disampaikan Ibu Cicik Noorhayati. Menurutnya rencana 

program kerja jurusan atau program keahlian yang di dalamnya juga 

menyangkut program laboratorium harus disempurnakan pada saat rapat 

dengan guru-guru. Berikut tuturan Ibu Cicik Noorhayati: 

Rapat guru-guru itu  berfungsi sebagai penyempurna dari 

rancangan program kerja yang telah disipkan oleh tim kecil. 
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Harus diakui bahwa kemampuan tim kecil dalam menyusun 

jadwal pasti masih ada kelemahan, sehingga dari kelemahan dan 

kekuarngan tersebut perlu disempurnakan melalui rapat dengan 

guru-guru (10/KAPRODI/SMKN3/2008: 49-53). 

 

Kritikan, keberatan, masukan, usulan, dan pendapat tersebut 

kemudian dirangkum, dan disusun kembali sehingga menjadi program kerja 

program keahlian tata busana. Program kerja tersebut mencerminkan kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh program keahlian tata busana dengan 

memperhatikan sumber daya, waktu, dan kemampuan sekolah dalam 

membiayai kegiatan tersebut.  

Hasil pembahasan tentang rencana program kerja kemudian 

dilaporkan kepada kepala sekolah untuk disahkan sebagai program kerja 

program keahlian tata busana. Program kerja tersebut berlaku selama satu 

tahun ajaran atau satu tahun. Program kerja program keahlian tata busana 

kemudian digabung dengan program keahlian lain ditingkat sekolah, sehingga 

menjadi program sekolah. Program sekolah tersebut selanjutnya 

dikonsultasikan dengan komite sekolah. 

Program kerja labratorium tata busana merupakan bagian dari 

program kerja program keahlian tata busana. Menurut Ibu Cicik Noorhayati, 

pembahasan mengenai laboratorium biasanya juga dibahas pada rapat 

membahasan program kerja. Berikut pernyataan Bu Cicik Noorhayati: 
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Posisi perencanaan bengkel tata busana dalam program kerja 

program keahlian tata busana termasuk di dalamnya. Pada saat 

tim kecil menyusun draft program kerja, maka sesungguhnya 

program kerja bengkel juga disertakan. Ini karena inti 

pembelajaran di program tata busana adalah proses pembelajaran 

yang ada di bengkel. Boleh dikatakan bahwa 70% proses 

pembelajaran dilaksanakan di bengkel 

(10/KAPRODI/SMKN3/2008: 33-38). 

 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuli Astuti, laboratorium tata 

busana terdiri dari beberapa ruang. Masing-masing ruang berisi peralatan dan 

mesin-mesin yang fungsinya berbeda, sehingga harus dibawah koordinasi 

seorang guru. Koordinator ini harus mampu membuat perencanaan tentang 

kebutuhan alat-alat dan bahan praktek selama satu tahun. Perencanaan yang 

disusun oleh koordinator tersebut selanjutnya diusulkan di tingkat jurusan atau 

program keahlian, dan selanjutnya dibahas dalam rapat guru. 

Perencanaan manajemen laboratorium tata busana yang diwujudkan 

dalam bentuk program kerja di dalamnya menyertakan personil, waktu, dan 

biaya. Menurut Ibu Asturi, penentuan personil diupayakan disesuaikan dengan 

kecakapan dan pengalaman guru atas dasar masukan dari guru-guru. Berikut 

pernyataan Ibu Asturi: 

Untuk ketua bengkel dan penanggungjawab ruang, yang 

mengusulkan adalah ketua program keahlian, itu juga melalui 
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rapat guru-guru. Biasanya ada rapat di masing-masing program 

keahlian, untuk memilih pejabat diusulkan beberapa nama, lalu 

dilaksanakan pemilihan, nah, yang terpilih diusulkan kepada 

kepala sekolah (03/KS/SMKN3/2008: 36-40). 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Cicik Noorhayati. 

Menurutnya, yang menunjuk ketua laboratorium memang ketua program 

keahlian, namun nama yang diusulkan adalah nama hasil rapat guru-guru. 

Guru-guru tersebut yang membahas dan mengusulkan, sehingga ketua 

program keahlian tinggal mengusulkan kepada kepala sekolah. Ketua 

laboratorium diusulkan karena beberapa pertimbangan. Berikut ini pernyataan 

Ibu Cicik Noorhayati: 

Dasar yang dijadikan untuk memilih ketua bengkel dan 

penanggungjawab ruang antara lain kompetensi atau kemampuan, 

berpengalaman, bertanggungjawab, siap memajukan sekolah,dan 

mempunyai kinerja yang baik. Tidak harus senior, nyatanya salah 

satu penanggungjawab ruang usianya masih muda 

(11/KAPRODI/SMKN3/2008: 30-34). 

 

Dengan cara seperti itu maka posisi ketua laboratorium, 

penanggungjawab ruang, dan penanggungjawab M & R merupakan jabatan 

yang personilnya merupakan aspirasi guru-guru. Jika kemudian hari ada 
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kesalahan, maka koreksi atau pengawasan juga dapat dilakukan oleh guru-

guru dengan cara yang kekeluargaan.  

4.2.4 Evaluasi Dalam Perencanaan 

Menurut Ibu Yuli Astuti, evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan kegiatan di 

laboratorium tata busana diwujudkan oleh banyaknya kreasi hasil pekerjaan 

siswa. Dalam arti lain, semakin banyak produk siswa yang berkualitas, maka 

laboratorium tata busana semakin baik. Evaluasi dalam perencanaan lebih 

diarahkan pada upaya bagaimana program yang telah direncanakan dapat 

terlaksana dengan baik. Penyesuaian jadwal, perbaikan alat, dan pengadaan 

bahan praktik merupakan kejadian yang bertujuan untuk memastikan kegiatan 

pembelajaran berlangsung dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.9 

Wawancara peneliti dengan guru SMK Negeri 3 Magelang 
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Sebagai ketua laboratorium, Ibu Yuli Astuti berupaya semaksimal 

mungkin bagaimana keberadaan ruang dapat terjaga dengan baik. Peralatan 

yang ada harus dijaga agar awet, dan terus dapat digunakan. Untuk itu 

pengawasan terhadap penggunaan ruang juga dilaksanakan secara intensif. 

Kondisi ruang dapat dipantau berdasarkan daftar piket. Pengguna ruang 

terakhir harus bertanggungjawab terhadap kebersihan ruang beserta isinya. 

Bahkan untuk menggunakan ruang, setiap akan menggunakan, guru piket 

harus tandatangan pada saat mengambil kunci. Langkah ini merupakan upaya 

agar fungsi laboratorium betul-betul efektif. 

Menurut Ibu Retno, proses evaluasi terhadap program kerja 

dilaksanakan sambil berjalan. Biasanya setelah program dilaksanakan maka 

akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahannya. Setiap kegiatan, 

termasuk di laboratorium tata busana, biasanya mendapat perhatian dari guru-

guru. Jika ada kegiatan yang dinilai kurang dalam hal tertentu, maka akan 

banyak masukan sebagai koreksi, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan 

pada periode berikutnya lebih baik. Meskipun dilaksanakan sambil berjalan, 

cara evaluasi seperti itu selama ini dinilai cukup efektif. Berikut penuturan Ibu 

Retno: 

Evaluasi yang dilaksanakan memang sambil berjalan, yaitu tidak 

dilaksanakan secara formal dalam rapat khusus untuk evaluasi. 

Rapat bulanan yang dilaksanakan di dalamnya juga 

membicarakan setiap kegiatan yang direncanakan. Masukan 

terhadap program yang belum dilaksanakan juga berlangsung di 
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situ. Nah, justru dengan cara seperti itu evaluasi terhadap 

perencanaan di bengkel tata busana lebih efektif karena 

berlangsung dalam suasana luwes (06/GR/SMKN3/2008: 47-53). 

 

Berdasarkan penuturan Ibu Yuli Astuti diketahui bahwa untuk 

memastikan kondisi laboratorium dapat berfungsi dengan baik, maka ketua 

laboratorium dengan para penanggungjawab ruang secara informal selalu 

mengadakan kordinasi untuk mengetahui kondisi terakhir. Formalnya 

pertemuan dilaksanakan setengah tahun sekali. Berikut ini pernyataan Ibu Yuli 

Astuti: 

Pertemuan antar penanggungjawab ruang dan ketua bengkel 

biasanya dilaksanakan setengah tahun sekali. Justru yang sering 

itu yang sifatnya informal, baik pada saat rapat guru atau 

pertemuan lain. Isinya ya, laporan kondisi ruang. Kalau ada 

kerusakan, kita juga sering ketemu untuk mencari jalan 

penyelesaian (09/KALAB/SMKN3/2008: 9-13). 

 

Untuk mengetahui kondisi ruang, pemeriksaan juga dilakukan oleh 

kepala sekolah. Meskipun tidak sering, kepala sekolah kadang menyempatkan 

diri untuk berkeliling melihat-lihat kondisi laboratorium. Biasanya kepala 

sekolah juga memberi masukan. Berdasarkan penuturan Ibu Yuli Astuti, 

paling sering melihat kondisi ruang adalah ketua program keahlian. Hal 
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tersebut dapat dimengerti karena kepala sekolah memang sudah membagi-bagi 

tugas kepada masing-masing ketua program keahlian. 

Berdasarkan data dari program kerja program keahlian tata busana 

dinyatakan bahwa tanggungjawab ketua program keahlian adalah 

bertanggungjawab kepada kepala sekolah atas terlaksananya PBM dan 

kegiatan sekolah lainnya di lingkup bidang keahlian masing-masing. Adapun 

tugas dari ketua program keahlian adalah sebagaimana pada tabel 4.6 

 

Tabel: 4.6 

Tanggungjawab dan Tugas Ketua Program Keahlian Tata Busana 

SMK Negeri 3 Magelang 

 

Tanggungjawab Tugas 

bertanggungjawab kepada 

kepala sekolah atas 

terlaksananya PBM dan 

kegiatan sekolah lainnya di 

lingkup bidang keahlian 

masing-masing 

m. Menyusun program bidang keahlian dan 
mengkoordinasikan pelaksanaannya yang meliputi: 
- Mengarahkan kepala bengkel dan guru di bidang 

keahlian untuk melakukan pengembangan bengkel 
dan menyiapkan untuk PBM 

- Bersama-sama wakil kepala sekolah kurikulum, 
menyusun jadwal penggunaan bengkel dan jadual 
mengajar guru di bidang keahlian masing-masing 

n. Merencanakan kebutuhan guru, bahan, dan alat 
praktik. 

o. Mengarahkan guru-guru di bidang keahlian masing-
masing agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan meningkatkan prestasi bidang keahliannya. 

p. Mengoptimalkan fungsi organisasi bidang keahlian 
untuk meningkatkan kinerja bidang keahlian 

q. Memberikan bimbingan pembinaan kepada siswa 
baik secara individu maupun kelompok agar dapat 
belajar dengan dan menegakkan tata tertib sekolah. 

r. Menciptakan situasi kerja yang sejuk dan 
lingkungan yang asri guna meningkatkan gairah 
kerja. 

s. Mengoptimalkan sumber daya di bidang keahlian 
untuk unit produksi. 
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t. Mengkonsultasikan secara rutin keadaan bidang 
keahlian kepada kepala sekolah guna mendapat 
arahan 

u. Membantu kepala sekolah melaksanakan supervisi 
guru produktif di bidang keahlian masing-masing 

 

Sumber:  Program Kerja Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 

Magelang Tahun 2008 

 

Banyaknya tugas ketua program bagi Ibu Cicik Noorhayati 

merupakan konsekuensi yang harus dijalani. Sebagai pimpinan di tingkat 

program keahlian, maka pembinaan terus dilakukan kepada bawahan. Kinerja 

bawahan dipantau agar bekerja dengan baik melalui pengawasan internal. Ibu 

Cicik Noorhayati mengakui bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap semua 

kegiatan tdak dilaksanakan secara terjadwal, tapi biasanya dilaksanakan pada 

saat rapat guru atau saat-saat informal. 

Menurut Ibu Cicik Noorhayati, rapat guru dilaksanakan tiap bulan. 

Pada kesempatan inilah guru-guru memberikan penilaian seluruh kegiatan 

yang telah dilaksanakan, khususnya di laboratorium tata busana. Rapat 

tersebut menjadi semacam sharing ide dari peserta rapat, bagaimana kegiatan 

yang telah dilaksanakan dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. 

Sasaran kritik atau penilaian guru biasanya berkisar pada waktu, pendanaan, 

dan koordinasi yang dinilai guru-guru masih dianggap kurang . Rapat guru 

juga digunakan sebagai serap aspirasi tentang program kerja yang tidak 

sempat disusun dalam program kerja. Terhadap hal tersebut, biasanya usulan 

ditampung dan dibicarakan bersama.  
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Terhadap kritik dari guru-guru biasanya ditanggapi dengan baik, 

apalagi jika yang menyampaikan guru senior, maka harus hati-hati, sebab jika 

cara menanggapinya tidak pas, malah akan menimbulkan masalah. Prinsipnya, 

kritik dari guru-guru tujuannya positif. Berdasarkan pengakuan Ibu Yuli 

Astuti krtitik yang disampaikan oleh guru-guru sifatnya membangun, jadi 

tidak karena benci atau jengkel. Berikut ini pernyataan Ibu Yuli Astuti: 

Saya menghargai semua kritik yang disampaikan oleh guru-guru. 

Sebab apa yang disampaikan beliau itu tujuannya positif, demi 

kebaikan bersama, khususnya bagi kegiatan berikutnya 

(09/KALAB/SMKN3/2008: 49-51). 

 

Ada kalanya guru-guru mengusulkan kegiatan yang sebelumnya tidak 

disusun dalam program kerja. Hal tersebut biasa karena dalam penyusunan 

program kerja mungkin ada yang masih tertinggal. Terhadap usulan tersebut, 

jika kemungkinan dapat dilaksanakan, maka usulan akan dilaksanakan, dilihat 

dari beberapa pertimbangan, diantaranya kemampuan sekolah dalam 

pembiayaan, penanggungjawab, dan kemanfaatan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Berikut ini penuturan Ibu Cicik Noorhayati: 

Rapat guru-guru dilaksanakan tiap bulan. Rapat tersebut kita 

manfaatkan untuk membahas berbagai macam persoalan, 

terutama tentang kegiatan PBM. Seluruh kegiatan baik yang 

dilaksanakan di kelas maupun bengkel juga menjadi bahasan 
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guru-guru, sehingga dengan cara seperti ini pengawasan dapat 

dilakukan (10/KAPRODI/SMKN3/2008: 55-59). 

 

Menurut Ibu Asturi, fungsi kepala sekolah dalam hal evaluasi itu 

bersifat normatif, yaitu hanya bersifat pembinaan dan pengawasan. Secara 

mendalam memang tidak melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan 

kegiatan karena sudah ada ketua program keahlian. Ketua program 

keahlianlah yang selama ini proaktif dalam memberikan pengawasan kegiatan 

di masing-masing laboratorium, termasuk program keahlian tata busana. 

Berikut penuturan Ibu Asturi: 

Sebagai kepala sekolah selama ini evaluasi yang saya lakukan 

sifatnya normatif. Selama ini ketua program keahlian masing-

masing yang selalu aktif mengawasi kegiatan di bengkel masing-

masing. Dari perencanaan sampai evaluasi manajemen, mereka 

itulah yang selalu bergerak. Sistem yang berlaku selama ini 

memang demikian. Sesekali memang kita berikan pembinaan agar 

ada komunikasi dan informasi yang positif bagi kemajuan 

bengkel (02/KS/SMKN3/2008: 44-50). 

 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kehidupan di 

sekolah menunjukkan bahwa ada hubungan harmonis antara kepala sekolah 

dengan guru-guru. Hal itu terbukti ketika peneliti berbincang-bincang dengan 

kepala sekolah dan guru-guru, tidak ada batas yang kaku antara kepala sekolah 
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dengan guru-gurunya. Keharmonisan tersebut memungkinkan terjadinya 

sharing informasi yang bersifat informal, sehingga setiap ada permasalahan 

dapat diselesaikan dengan cara yang baik, tidak terkesan kaku. 

Jika ada masalah yang perlu diselesaikan secepatnya, maka tidak 

harus menunggu pembahasan pada rapat bulanan, tetapi atas inisiatif ketua 

program keahlian atau ketua laboratorium dapat dilakukan diskusi atau 

pembahasan informal untuk segera dicarikan solusinya. Dengan bekal 

keharmonisan tersebut suasana kekeluargaan sangat terasa. Guru muda 

menghormati yang lebih tua, dan sebaliknya guru senior juga diupayakan 

dekat dengan juniornya. Dengan kekeluargaan, menurut Ibu Cici Noorhayati, 

maka segala permasalahan akan segera diselesaikan. 

Meskipun evaluasi terhadap perencanaan dilaksanakan sambil 

berjalan dan lebih banyak menggunakan waktu informal, evaluasi tetap 

berlangsung dengan semangat dan prinsip serius, terbuka, kekeluargaan dan, 

dan saling menghargai. Semangat dan prinsip tersebut seolah menjadi penjaga 

atau batas agar proses pembelajaran di laboratorium tata busana dapat 

berlangsung dengan baik. Berikut ini penuturan Ibu Yuli Astuti: 

Guru-guru tetap semangat dalam memberikan kritik dan masukan 

terhadap kegiatan yang berlangsung di bengkel tata busana. 

Perencanaan yang telah disusun di tengah perjalanan juga 

diperhatikan. Prinsip yang dikedepankan berdasarkan apa yang 

saya rasakan adalah semangan serius, terbuka, kekeluargaan dan 

saling menghargai (09/KALAB/SMKN3/2008: 30-34). 
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Serius, menurut Ibu Yuli Astuti tidak harus ditunjukkan dengan sikap 

kaku, keras, atau tidak bisa sambil guyon, tapi juga bisa ditunjukkan dengan 

situasi yang lebih santai, luwes, dan dengan guyonan. Justru dengan situasi 

yang lebih santai pembicaraan jadi lebih fokus. Menurut Ibu Retno, meskipun 

sambil berjalan, guru-guru tetap serius dalam memberikan kritik dan masukan 

kepada ketua laboratorium. Evaluasi tetap harus serius karena menyangkut 

kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Jadi rencana yang dievaluasi akan 

lebih baik lagi. Berikut pernyataan Ibu Retno: 

Evaluasi sambil berjalan itu bukan berarti tidak serius lo. Justru 

meskipun sambil berjalan, keseriusan tetap harus ada karena 

menyangkut kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Ketua 

bengkel juga pasti serius ketika menerika kritikan dan masukan 

dari guru-guru agar perencanaan yang disusun lebih baik 

(06/GR/SMKN3/2008: 56-60). 

 

Terbuka, menurut Ibu Cicik Noorhayati artinya menyampaikan 

sesuatu apa adanya, tidak ditutup-tutupi, apalagi menyembunyikan sesuatu di 

belakang. Guru-guru yang memberikan masukan kepada ketua program dan 

ketua laboratorium biasanya menyampaikan apa adanya, meskipun kadang 

terasa keras. Menurut Ibu Retno, jika guru menyampaikan kritik dan masukan 

secara terbuka berarti mereka peduli terhadap kemajuan laboratorium. Jika ada 
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sesuatu yang perlu disampaikan, maka tanpa tedeng aling-aling akan 

disampaikan demi kebaikan bersama. 

Menurut Ibu Yuli Astuti, dalam mengkritisi setiap permasalahan 

harus dilaksanakan dengan semangat terbuka. Sebagai ketua laboratorium Ibu 

Yuli Astuti selalu terbuka dalam menerima kritik, demikian penuturan Ibu 

Yuli Astuti: 

Kritikan yang disampaikan oleh guru-guru itu tujuannya jelas, 

yaitu demi kebaikan. Saya akan tetap terbuka dalam menerima 

kritik dan masukan tersebut (09/KALAB/SMKN3/2008: 43-45). 

 

Kekeluargan, menurut Ibu Cicik Noorhayati adalah rasa saling 

menyayangi antar sesama. Semua guru menganggap bahwa semua seperti satu 

keluarga yang mempunyai tanggungjawab dan tugas sama, yaitu memajukan 

sekolah dan memberi pelayanan terbaik kepada siswa. Dengan kekeluargaan 

tersebut, maka jika ada permasalahan maka penyelesaiannya akan lebih 

mudah. Berikut pernyataan Ibu Yuli Astuti: 

Kami di sini seperti satu keluarga, yaitu keluarga besar SMK 

Negeri 3 Magelang yang bertugas memberi pelayanan terbaik 

kepada siswa. Dengan semangat kekeluargaan, setiap 

permasalahan yang muncul akan cepat terselesaikan 

(09/KALAB/SMKN3/2008: 57-60). 
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Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu Retno. Menurutnya, guru-

guru SMK Negeri 3 magelang merupakan satu keluarga besar yang hubungan 

antar personalnya cukup erat. Banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mempererat tali kekeluargaan. Itu juga yang membantu mempermudah setiap 

ada permasalahan. Evaluasi terhadap laboratorium tata busana senantiasa 

dilaksanakan atas dasar kekeluargaan. 

Saling menghargai artinya menghormati pendapat orang lain, 

menjaga perasaan, dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Hal tersebut 

dikemukaan oleh Ibu Cicik Noorhayati. Dalam memberikan kritik dan 

masukan, guru-guru harus menghargai prestasi yang telah dicapai meskipun 

sedikit. Dengan cara seperti itu maka tidak akan ada yang tersinggung. 

Evaluasi bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tetapi meningkatkan apa yang 

sudah diraih. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Nilai-nilai yang Dikembangkan Dalam Perencanaan 

Berdasarkan paparan pada hasil penelitian diketahui perencanaan 

manajemen laboratorium tata busana berjalan cukup baik. Buktinya adalah 

proses pembelajaran di laboratorium berjalan dengan baik, mesin dan 

peralatan tertata dan terjaga dengan baik, pengaturan kelompok berlangsung 

tertib, piket guru sudah teratur, dan kerjasama dengan mitra berjalan lancar. 

Perencanakan manajemen laboratorium tata busana dilaksanakan 

berdasarkan nilai-nilai yang menjiwai SMK Negeri 3 Magelang, yaitu 

komitmen, kebersamaan, kreatif dan inovatif, kepedulian, keterbukaan, saling 

percaya, saling menghargai, dan pelayanan prima. 

a. Komitmen, adalah janji setia yang harus ditepati, jika kita tidak menepati 

janji berarti kita tidak komitmen terhadap apa yang telah kita ikrarkan. 

Komitmen adalah kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan 

konsisten dan penuh tanggungjawab. 

b. Kebersamaan, yaitu menentukan tujuan bersama, memecahkan masalah 

bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil dan 

menikmati bersama. Kebersamaan akan menyebabkan semua pekerjaan 

terasa ringan. karena tidak dihadapi sendirian. 

c. Kreatif dan inovatif, yaitu menentukan dan merealisasikan ide-ide baru. 

Dengan kreatifitas tinggi, maka prestasi yang dicapai akan maksimal. 

Perencanaan yang disusun harus mencerminkan kreatifitas dan inovasi 

program keahlian tata busana.  
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d. Kepedulian, adalah memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi. 

Rasa memiliki artinya rasa bahwa mengerjakan sesuatu seolah-olah 

mengerjakan pekerjaan dirinya, memperjuangkan nasib siswa seolah-olah 

memperjuangkan nasibnya, sehingga tugas-tugas yang dikerjakan adalah 

tugas-tugas mulia yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. 

e. Keterbukaan, artinya menganut sistem manajemen yang terbuka dan 

transparan. Sebagai institusi, sekolah harus menganut manajemen terbuka 

dan transparan. Perencanaan yang disusun harus mencerminkan sikap-

sikap terbuka, tidak ditutup-tutupi, sehingga kepercayaan akan didapatkan. 

f. Saling percaya, artinya seluruh warga sekolah saling percaya, berfikir 

positif, dan tidak saling mencurigai. Baik kepala sekolah, wakil, ketua 

program, penanggungjawab laboratorium, dan staf lain harus punya 

kepercayaan. Program yang disusun harus diketahui oleh semua guru dan 

siswa, penganggaran juga harus jelas, sehingga semua mengetahui. 

g. Saling menghargai, yaitu setiap warga sekolah saling menghargai, 

bertoleransi atas pendapat, hasil kerja, hak dan kewajiban masing-masing. 

Guru-guru punya bakat dan potensi sendiri-sendiri. Kemampuan yang 

dimiliki juga berbeda karena memang dilatarbelakangi oleh faktor sosial 

yang berbeda. Untuk itu, semua harus menghargai agar perencanaan yang 

disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 

h. Pelayanan prima, artinya memberikan pelayanan terbaik kepada 

pelanggan. Pelanggan program keahlian tata busana adalah para mitra, 
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seperti pemilik butik, penjahit dan masyarakat yang lain. Warga sekolah 

harus bekerja keras untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. 

Dalam perencanaan manajemen bengkel tata busana SMK Negeri 3 

Magelang, ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan, yaitu demokratis, 

transparan, dan efisiensi. 

a. Demokratis, adalah sikap menghargai perbedaan, baik berbeda dalam ide, 

latar belakang sosial, maupun berbeda dalam hal pandangan. Demokratis 

itu tidak menghalang-halangi keinginan orang lain untuk memberikan 

masukan demi kemajuan sekolah. 

b. Transparan, adalah terbuka apa adanya. Perencanaan dalam manajemen 

laboratorium tata busana didasarkan pada upaya bagaimana membuat 

orang lain percaya. Bagaimana mitra sekolah tetap memberi kepercayaan 

sehingga akan membawa dampak positif bagi kemajuan sekolah. 

c. Efisiensi, adalah menyesuaikan kemampuan. Perencanaan dalam 

manajemen laboratorium tata busana semaksimal mungkin memenuhi 

semua keinginan, tetapi semua dikembalikan pada kemampuan sekolah, 

khususnya bengkel tata busana. 

Implementasi dari nilai-nilai sekolah dalam perencanaan manajemen 

adalah dengan cara menjadikan nilai-nilai sekolah sebagai penduan agar setiap 

perencanaan yang disusun tidak melenceng dari nilai-nilai sekolah yang terdiri 

dari komitmen, kebersamaan, kreatif, dan inovatif, kepedulian, keterbukaan, 

saling percaya, saling menghargai, dan pelayanan prima.  
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SMK Negeri 3 Magelang merupakan institusi pendidikan yang di 

dalamnya terdiri dari beberapa unsur sebagai sistem yang teratur. 

Laboratorium tata busana merupakan bagian penting dari sekolah tersebut, 

sehingga kegiatan yang direncana dan dilaksanakan harus sejalan dengan cita-

cita sekolah. Cita-cita SMK Negeri 3 Magelang terwujud dalam visi dan misi 

sekolah. 

Visi SMK Negeri 3 Magelang adalah Menghasilkan tamatan dan 

tenaga kerja berstandar nasional yang memiliki jati diri  bangsa dan mampu 

mengembangkan keunggulan lokal dalam bersaing di pasar global. Adapun 

misinya adalah: 

d. Menghasilkan tenaga kerja yang berahlak mulia dan kompeten sesuai 

bidang keahlian tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. 

e. Menyediakan tenaga kerja mandiri yang sesuai dengan standar industri. 

f. Menghasilkan tamatan dan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

g. Menghasilkan tamatan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.  

Perencanaan pada manajemen laboratorium tata busana yang disusun 

selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah tersebut merupakan bukti 

bahwa secara keorganisasian, sekolah tersebut solid. Laboratorium tata busana 

sebagai bagian dari unsur sekolah tidak berjalan sendiri, tapi searah dengan 

cita-cita sekolah. Implementasi nilai-nilai sekolah dalam perencanaan pada 

manajemen laboratorium tata busana merupakan upaya sungguh-sungguh 
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menjunjung tinggi cita-cita sekolah, karena dalam perencanaan yang disusun 

ada unsur kesetiaan, loyalitas, semangat, dan visi yang jauh kedepan demi 

kemajuan sekolah. 

Berdasarkan pada paparan tersebut maka dapat ditemukan nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam perencanaan manajemen laboratorium tata busana 

pada Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Magelang. Adapun nilai-

nilai tersebut adalah sebagaimana dalam tabel 4.7. 

Tabel: 4.7 

Analisis nilai-nilai yang dikembangkan dalam perencanaan laboratorium Tata 

Busana SMK Negeri 3 Magelang 

 

Aspek Deskripsi 

Nilai-nilai yang dikembangkan a. Komitmen, kesempatan untuk melaksanakan 
tugas dengan konsisten dan penuh tanggungjawab. 

b. Kebersamaan, menentukan tujuan bersama, 
memecahkan masalah bersama, membagi dan 
menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil dan 
menikmati bersama. 

c. Kreatif dan inovatif, menentukan dan 
merealisasikan ide-ide baru. 

d. Kepedulian, memiliki kepedulian dan rasa 
memiliki yang tinggi. 

e. Keterbukaan, menganut sistem manajemen yang 
terbuka dan transparan. 

f. Saling percaya, seluruh warga sekolah saling 
percaya, berfikir positif, dan tidak saling 
mencurigai. 

g. Saling menghargai, setiap warga sekolah saling 
menghargai, bertoleransi atas pendapat, hasil kerja, 
hak dan kewajiban masing-masing. 

h. Pelayanan prima, memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan. 

Prinsip-prinsip - Demokratis, adalah sikap menghargai perbedaan, 

baik berbeda dalam ide, latar belakang sosial, 

maupun berbeda dalam hal pandangan.  
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- Transparan, adalah terbuka apa adanya, upaya 

bagaimana membuat orang lain percaya sehingga 

akan membawa dampak positif bagi kemajuan 

sekolah. 

- Efisiensi, adalah menyesuaikan kemampuan, 

semaksimal mungkin memenuhi semua keinginan, 

tetapi semua dikembalikan pada kemampuan 

sekolah, khususnya laboratorium tata busana. 

Implementasi dalam 

perencanaan manajemen 

laboratorium tata busana 

Menjadikan nilai-nilai sekolah sebagai penduan agar 

setiap perencanaan yang disusun tidak melenceng dari 

nilai-nilai sekolah yang terdiri dari komitmen, 

kebersamaan, kreatif, dan inovatif, kepedulian, 

keterbukaan, saling percaya, saling menghargai, dan 

pelayanan prima. 

Kesimpulan Perencanaan pada laboratorium tata busana disusun 

selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai sekolah. Hal 

tersebut membuktikan bahwa secara keorganisasian, 

sekolah tersebut solid, perencanaan laboratorium tata 

busana searah dengan cita-cita sekolah. Implementasi 

nilai-nilai sekolah dalam perencanaan pada manajemen 

laboratorium tata busana merupakan upaya sungguh-

sungguh menjunjung tinggi cita-cita sekolah. 

Sumber: Hasil Analisis terhadap hasil penelitian 

4.3.2 Sasaran dan Tujuan Dalam Perencanaan 

Pengelolaan laboratorium tata busana menjadi tanggungjawab ketua 

laboratorium dibantu guru penanggungjawab ruang dan penanggungjawab 

Maintenance & Repair (M & R). Berdasarkan dokumen yang diperoleh 
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diketahui bahwa ketua laboratorium mempunyai tanggungjawab dan tugas 

yang berbeda dengan penanggungjawab ruang dan M & R. 

Ketua laboratorium bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian 

atas pengelolaan laboratorium masing-masing agar siap untuk pelaksanaan 

PBM praktik produktif. Penanggungjawab M & R bertanggungjawab kepada 

ketua bidang keahlian atas kesiapan alat praktik agar selalu dalam kondisi siap 

pakai untuk PBM praktik. Adapun tanggungjawab penanggungjawab ruang  

adalah bertanggungjawab kepada ketua laboratorium dan alat atas pengelolaan 

peralatan praktik pada masing-masing ruang agar siap untuk pelaksanaan 

PBM praktik produktif.  

Perencanaan harus mempunyai sasaran yang jelas, artinya 

perencanaan harus mampu menjadi semacam panduan dalam pelaksanaan. 

Sasaran adalah hal-hal yang menjadi fokus, dalam hal ini adalah fokus 

perencanaan. Sasaran itu adalah sesuatu yang akan dilaksanakan atau yang 

terlibat dalam pelaksanaan, apakah itu sumber daya manusianya, dananya, 

waktunya tempatnya, dan sebagainya.  

Dengan sasaran yang telah ditentukan maka upaya dalam 

melaksanakan setiap program akan segera diketahui hambatan yang 

kemungkinan ada. Sasaran perencanaan manajemen laboratorium tata busana 

masuk dalam program kerja laboratorium tata busana 

Dalam menyusun perencanaan pada laboratorium tata busana, yang 

menjadi fokus atau pusat perhatian setidaknya meliputi hal, yaitu personil, 

pendanaan, dan penentuan waktu.  
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4.3.3.1 Penentuan personil 

Laboratorium tata busana tidak hanya mengandalkan kemampuan satu 

jenis keterampilan, tapi beberapa keterampilan, seperti menjahit, bordir, 

garment, dan keterampilan lainnya. Laboratorium tata busana dipimpin 

oleh seorang guru, yang membawahi beberapa penanggungjawab ruang. 

Ketua laboratorium diusulkan karena beberapa pertimbangan, yaitu 

kompetensi atau kemampuan, berpengalaman, bertanggungjawab, siap 

memajukan sekolah,dan mempunyai kinerja yang baik. Upaya 

pembimbingan dan pendampingan terhadap laboran yang dilakukan oleh 

ketua program keahlian, ketua laboratorium, dan guru-guru merupakan 

usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka 

memberikan pelayanan prima kepada siswa. 

 

4.3.3.2 Pendanaan 

Laboratorium tata busana terdiri dari 5 ruang membutuhkan sejumlah dana 

untuk operasional. Operasional yang dimaksud adalah pembelian bahan-

bahan praktik dan perawatan mesin-mesin. Sumber dana untuk 

mendukung kegiatan di laboratorium tata busana diperoleh dari komite 

sekolah. Pihak sekolah khususnya laboratorium tata busana juga berusaha 

mendapatkan dana dari pihak lain, seperti mitra sekolah, dan menjual hasil 

karya siswa kepada masyarakat. Siswa dibekali mata pelajaran 

kewirausahaan, dan salah satu tugasnya adalah memasarkan hasil karya. 
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Hasil penjualan karya siswa sebagian untuk membeli bahan praktik dan 

sebagian untuk siswa sendiri. 

4.3.3.3 Alokasi Waktu 

Proses belajar mengajar di SMK Negeri 3 Magelang, khususnya program 

keahlian tata disesuaikan dengan kalender akademik dengan menyusun 

jadwal pembelajaran, termasuk pembelajaran di laboratorium tata busana. 

Laboratorium tata busana pada masing-masing ruang masih terbatas 

melayani sekitar 20 siswa. Solusi yang ditempuh dari keterbatasan 

kapasitas ruang adalah dengan menyusun jadwal secara teratur agar 

seluruh siswa dapat terlayani pada masing-masing ruang. 

Dalam praktiknya hal-hal yang direncanakan dalam manajemen 

laboratorium tata busana adalah pengaturan ruang / setting praktek, pembagian 

jadwal praktik, pembagian waktu, pembiayaan, pengadaan dan perawatan alat 

praktik, pemasangan / pameran pekerjaan siswa, praktik kerja / prakerin, dan 

sosialisasi tata tertib di dalam laboratorium. 

Tujuan perencanaan dalam manajemen laboratorium tata busana 

adalah mempersiapkan sebaik mungkin agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik, memastikan bahwa proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik, agar dapat diperkirakan segala kebutuhan bahan-

bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, memberi gambaran 

tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai pengendali agar kegiatan 

yang berlangsung di laboratorium berlangsung dengan baik. 
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Perencanaan harus dilaksanakan dengan sasaran yang jelas dan tegas. 

Keberhasilan program atau kegiatan ditentukan dalam penyusunan 

perencanaan, sehingga penentuan sasaran merupakan hal penting yang tidak 

dapat dilepaskan. Penentuan sasaran disesuaikan dengan cita-cita institusi, 

sehingga dengan penentuan perencanaan yang fokus, maka tujuan institusi 

akan terjaga. 

Sasaran yang disusun dalam perencanaan manajemen pada 

laboratorium tata busana mencerminkan bahwa sasaran dalam perencanaan 

manajemen laboratorium tata busana jelas dan tegas. Buktinya adalah sasaran 

secara tegas tertulis dalam program kerja. 

Tujuan merupakan gambaran riil yang akan dicapai. Untuk itu tujuan 

yang disusun dalam perencanaan harus jelas meskipun belum operasional. Jika 

tujuan disusun jelas, maka langkah-langkah yang dikerjakan juga akan jelas, 

begitu juga sebaliknya. Tujuan perencanaan yang dinyatakan pada paparan 

hasil penelitian menunjukkan jelasnya tujuan perencanaan manajemen pada 

laboratorium tata busana. Analisis sasaran dan tujuan perencanaan terhadap 

hasil penelitian sebagaimana dalam tabel 4.8. 

Tabel: 4.8 

Analisis Sasaran dan tujuan Dalam Perencanaan 

Manajemen Laboratorium Tata busana SK Negeri 3 Magelang 

 

Aspek Deskripsi 
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Sasaran perencanaan Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah dibedakan 

menjadi sasaran jangka pendek, menengah, dan jangka 

panjang.  

Penentuan personil 

- Ananlisis kebutuhan tenaga terampil di 
laboratorium seperti menjahit, bordir, garment, dan 
keterampilan lainnya. Laboratorium tata busana 
dipimpin oleh seorang guru, yang membawahi 
beberapa penanggungjawab ruang. 

- Ketua laboratorium diusulkan karena beberapa 
pertimbangan, yaitu kompetensi atau kemampuan, 
berpengalaman, bertanggungjawab, siap memajukan 
sekolah,dan mempunyai kinerja yang baik. 

Pendanaan 

- Laboratorium tata busana terdiri dari 5 ruang 
membutuhkan sejumlah dana untuk pembelian 
bahan-bahan praktik dan perawatan mesin-mesin. 

- Sumber dana untuk mendukung kegiatan di 
laboratorium tata busana diperoleh dari komite 
sekolah, mitra sekolah, dan menjual hasil karya 
siswa kepada masyarakat. 

Alokasi Waktu 

- Proses belajar mengajar disesuaikan dengan 
kalender akademik dengan menyusun jadwal 
pembelajaran.  

- Laboratorium tata busana pada masing-masing 
ruang masih terbatas melayani sekitar 20 siswa. 

- Solusi yang ditempuh dari keterbatasan kapasitas 
ruang adalah dengan menyusun jadwal secara 
teratur agar seluruh siswa dapat terlayani pada 
masing-masing ruang. 

Dalam praktiknya, hal-hal yang direncanakan adalah 

pengaturan ruang/setting praktek, pembagian jadwal 

praktik, pembagian waktu, pembiayaan, pengadaan dan 

perawatan alat praktik, pemasangan / pameran 

pekerjaan siswa, praktik kerja / prakerin, dan 

sosialisasi tata tertib di dalam laboratorium 

Tujuan  perencanaan  

Dalam manajemen laboratorium 

tata busana 

Mempersiapkan sebaik mungkin agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, 

memastikan bahwa proses pembelajaran dapat 
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berlangsung dengan baik, agar dapat diperkirakan 

segala kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran, memberi gambaran tentang 

kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai pengendali 

agar kegiatan yang berlangsung di laboratorium 

berlangsung dengan baik. 

Kesimpulan Sasaran dalam perencanaan laboratorium tata busana 

SMK Negeri 3 Magelang dibedakan menjadi sasaran 

jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Sasaran 

perencanaan telah disertakan dalam program kerja 

yang terdiri dari penentuan personil. Pendanaan, dan 

penentuan alokasi waktu. Tujuan perencanaan yang 

disusun adalah untuk memastikan bahwa proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik 

Sumber: Hasil Analisis terhadap hasil penelitian 

 

4.3.3 Tahap-tahap Dalam Perencanaan 

Penataan atau setting alat-alat praktik di laboratorium tata busana 

sangat rapi. Mesin-mesin jahit yang membutuhkan listrik besar tertata rapi 

dipinggir ruang yang terhubung listrik. Meja untuk mengukur atau meletakkan 

kain terletak di bagian tengah sehingga memudahkan siswa dalam bekerja. 

Penataan tersebut mempertimbangkan beberapa hal, yaitu dekat dengan listrik, 

memudahkan bekerja, dan mudah dalam melakukan perawatan. Penataan 

tersebut juga bertujuan agar siswa terbiasa ketika mereka bekerja di 

perusahaan.  
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Menjelang tahun ajaran baru masing-masing penanggungjawab ruang 

harus mempersiapkan diri dengan menyusun perencanaan agar masing-masing 

ruang dapat digunakan untuk proses pembelajaran dengan baik. Perencanaan 

laboratorium tata busana direncanakan dengan baik dan  bertahap. 

Perencanaan manajemen laboratorium tata busana diawali dari perencanaan 

yang disusun oleh masing-masing guru. Dalam menyusun perencanaan, 

seorang guru harus melakukan beberapa langkah, yaitu analisis kurikulum, 

analisis materi pelajaran, dan analisis kondisi lingkungan sekolah. 

Analisis kurikulum dilakukan untuk menyelaraskan antara 

perencanaan yang berlangsung di bengkel tata busana dengan proses 

pembelajaran. Analisis materi pelajaran juga diperlukan agar proses penyiapan 

sarana dan prasarana sesuai dengan kateri yang akan diberikan kepada siswa. 

Adapun analisis kondisi lingkungan dilaksanakan agar perencanaan yang 

berlangsung sesuai dengan kemampuan sekolah dan kebutuhan masyarakat. 

Sebelum rapat penyusunan program dilaksanakan, ketua program 

keahlian tata busana telah membentuk tim kecil yang terdiri dari ketua 

program, ketua laboratorium, penanggungjawab ruang, dan beberapa guru 

untuk menyusun draft atau rencana program kerja. Rencana program kerja 

mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan memperhatikan beberapa faktor, 

diantaranya program terdahulu yang telah dilaksanakan, sumber daya, waktu, 

dan kemampuan sekolah dalam membiayai kegiatan.  

Draft atau rencana program kerja tersebut kemudian digandakan dan 

dibagikan kepada semua guru untuk dirapatkan dalam forum rapat guru. Pada 
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forum tersebut semua guru program keahlian tata busana diundang hadir untuk 

mengkritisi draft yang telah disiapkan. Semua guru diperkenankan untuk 

menyampaikan kritik, keberatan, masukan, usulan, dan pendapat terhadap 

draft tersebut.  

Kritikan, keberatan, masukan, usulan, dan pendapat tersebut kemudia 

dirangkum, dan disusun kembali sehingga menjadi program kerja program 

keahlian tata busana. Program kerja tersebut mencerminkan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh program keahlian tata busana dengan memperhatikan 

sumber daya, waktu, dan kemampuan sekolah dalam membiayai kegiatan 

tersebut.  

Hasil pembahasan tentang rencana program kerja kemudian 

dilaporkan kepada kepala sekolah untuk disahkan sebagai program kerja 

program keahlian tata busana. Program kerja tersebut berlaku selama satu 

tahun ajaran atau satu tahun. Program kerja program keahlian tata busana 

kemudian digabung dengan program keahlian lain ditingkat sekolah, sehingga 

menjadi program sekolah. 

Perencanaan membutuhkan tahapan yang jelas dan sistematis, artinya 

dalam perencanaan terdapat hal-hal yang harus ditempuh. Tahapan tersebut 

penting karena fungsi perencanaan dalam manajemen sangat penting. Tanpa 

perencanaan, maka tidak akan ada kegiatan yang dapat dilakuksanakan dengan 

baik. 

M. Fakri (1987) mendefinisikan perencanaan sebagai proses 

penyusunan berbagai keputusan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan 
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pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan terdapat tahapan-

tahapan penting yang harus dilalui. 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam perencanaan manajemen pada 

laboratorium tata busana merupakan wujud penempatan perencanaan sebagai 

faktor utama dalam manajemen, yaitu sebagai sumber keputusan, yaitu 

keputusan untuk melaksanakan kegiatan. Analisis tahap-tahap perencanaan 

terhadap hasil penelitian, sebagaimana dalam tabel 4.9. 

Tabel: 4.9 

Analisis Tahap-tahap Perencanaan 

Manajemen Laboratorium Tata busana SK Negeri 3 Magelang 

 

Aspek Deskripsi 

Tahap-tahap dalam perencanaan 

manajemen laboratorium 

- Perencanaan oleh masing-masing guru yang terdiri 
dari analisis kurikulum, analisis materi pelajaran, 
dan analisis kondisi lingkungan sekolah 

- Dibentuk tim kecil yang terdiri dari ketua program, 
ketua laboratorium, penanggungjawab ruang, dan 
beberapa guru untuk menyusun draft atau rencana 
program kerja.  

- Penggandaan Draft atau rencana program untuk 
dirapatkan dalam forum rapat guru. Semua guru 
diperkenankan untuk menyampaikan kritik, 
keberatan, masukan, usulan, dan pendapat terhadap 
draft tersebut.  

- Kritikan, keberatan, masukan, usulan, dan pendapat 
tersebut kemudia dirangkum, dan disusun kembali 
sehingga menjadi program kerja program keahlian 
tata busana. Program kerja tersebut mencerminkan 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh program 
keahlian tata busana dengan memperhatikan sumber 
daya, waktu, dan kemampuan sekolah dalam 
membiayai kegiatan tersebut.  

- Hasil pembahasan tentang rencana program kerja 
kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah untuk 
disahkan sebagai program kerja program keahlian 
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tata busana. Program kerja tersebut berlaku selama 
satu tahun ajaran atau satu tahun.  

Kesimpulan Perencanaan dalam manajemen laboratorium tata 

busana berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu 

perencanaan oleh masing-masing guru, pembentukan 

tim kecil penyusun draft program kerja, dan 

pembahasan pada forum rapat guru sampai disyahkan 

menjadi program kerja laboratorium tata busana. 

Sumber: Hasil Analisis terhadap hasil penelitian 

 

4.3.4 Evaluasi Dalam Perencanaan 

Evaluasi dalam manajemen berfungsi sebagai pengontrol agar tujuan 

organisasi dapat tercapai. Untuk itu evaluasi harus dilaksanakan pada setiap 

unsur manajemen, termasuk pada unsur perencanaan. Perencanaan manajemen 

laboratorium tata busana juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa 

perencanaan tersebut betul-betul dapat dijadikab bahan keputusan. 

Evaluasi dalam perencanaan manajemen laboratorium lebih 

diarahkan pada upaya bagaimana program yang telah direncanakan dapat 

terlaksana dengan baik. Evaluasi yang dilakukan terhadap semua kegiatan 

tidak dilaksanakan secara terjadwal, tapi biasanya dilaksanakan pada saat 

rapat guru atau saat-saat informal. Biasanya setelah program dilaksanakan 

maka akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahannya. Jika ada kegiatan 

yang dinilai kurang dalam hal tertentu, maka akan banyak masukan sebagai 

koreksi, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya 

lebih baik.  
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Tanggungjawab ketua program keahlian tata busana adalah 

bertanggungjawab kepada kepala sekolah atas terlaksananya PBM dan 

kegiatan sekolah lainnya di lingkup bidang keahlian tata busana. Sebagai 

pimpinan di tingkat program keahlian, maka pembinaan terus dilakukan 

kepada bawahan.  

Rapat guru dilaksanakan tiap bulan. Pada kesempatan inilah guru-

guru memberikan penilaian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, 

khususnya di laboratorium tata busana. Rapat tersebut menjadi semacam 

sharing ide dari peserta rapat, bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan 

dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Kritik dari guru-guru 

ditanggapi dengan baik. Prinsipnya, kritik dari guru-guru tujuannya positif. 

Krtitik yang disampaikan oleh guru-guru sifatnya membangun, jadi tidak 

karena benci atau jengkel. 

Ada kalanya guru-guru mengusulkan kegiatan yang sebelumnya tidak 

disusun dalam program kerja. Hal tersebut biasa karena dalam penyusunan 

program kerja mungkin ada yang masih tertinggal. Terhadap usulan tersebut, 

jika kemungkinan dapat dilaksanakan, maka usulan akan dilaksanakan. 

Fungsi kepala sekolah dalam evaluasi perencanaan manajemen 

laboratorium lebih bersifat normatif, yaitu hanya bersifat pembinaan dan 

pengawasan. Secara mendalam pengawasan dilaksanakan oleh ketua program 

yang selalu proaktif dalam memberikan pengawasan kegiatan di laboratorium 

tata busana.  
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Evaluasi terhadap perencanaan manajemen laboratorium tata busana 

berlangsung dengan semangat dan prinsip serius, terbuka, kekeluargaan dan, 

dan saling menghargai. Serius tidak harus ditunjukkan dengan sikap kaku, 

keras, atau tidak bisa sambil guyon, tapi juga bisa ditunjukkan dengan situasi 

yang lebih santai, luwes, dan dengan guyonan. Guru-guru tetap serius dalam 

memberikan kritik dan masukan kepada ketua laboratorium.  

Terbuka, artinya menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak ditutup-

tutupi. Guru-guru yang memberikan masukan kepada ketua program dan ketua 

laboratorium biasanya menyampaikan apa adanya, meskipun kadang terasa 

keras. 

Kekeluargaan, adalah rasa saling menyayangi antar sesama. Semua 

guru menganggap bahwa semua seperti satu keluarga yang mempunyai 

tanggungjawab dan tugas sama, yaitu memajukan sekolah dan memberi 

pelayanan terbaik kepada siswa.  

Saling menghargai, artinya menghormati pendapat orang lain, 

menjaga perasaan, dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Dalam 

memberikan kritik dan masukan, guru-guru harus menghargai prestasi yang 

telah dicapai meskipun sedikit. Evaluasi bukan bertujuan untuk menjatuhkan, 

tetapi meningkatkan apa yang sudah diraih. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa evaluasi yang 

dilaksanakan pada perencanaan manajemen di laboratorium tata busana 

merupakan upaya untuk mengontrol perencanaan itu sendiri agar betul-betul 

dapat digunakan sebagai bahan keputusan. Evaluasi juga harus dilaksanakan 
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dengan semangat untuk suatu hal yang positif. Evaluasi terhadap perencanaan 

dalam manajemen di laboratorium tata busana menggunakan semangat dan 

prinsip serius, terbuka, kekeluargaan dan, dan saling menghargai. Hal tersebut 

membuktikan bahwa evaluasi telah dilaksanakan dengan baik. Analisis 

Evaluasi perencanaan terhadap hasil penelitian sebagaimana dalam tabel 4.10. 

Tabel: 4.10 

Analisis Evaluasi Dalam Perencanaan 

Manajemen Laboratorium Tata busana SK Negeri 3 Magelang 

 

Aspek Deskripsi 

Proses evaluasi Evaluasi dalam perencanaan lebih diarahkan pada 

upaya meningkatkan kualitas program. Evaluasi yang 

dilakukan terhadap semua kegiatan tidak dilaksanakan 

secara terjadwal, tapi dilaksanakan pada saat rapat guru 

atau saat-saat informal. Setelah program dilaksanakan 

maka akan dapat diketahui kekurangan dan 

kelemahannya. Jika ada kegiatan yang dinilai kurang 

dalam hal tertentu, maka akan banyak masukan sebagai 

koreksi, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan 

pada periode berikutnya lebih baik.  

Semangat dan prinsip Serius, artinya menyampaikan sesuatu yang 

ditunjukkan dengan situasi yang lebih Santai, luwes, 

dan dengan guyonan.  

Terbuka, artinya menyampaikan sesuatu apa adanya, 

tidak ditutup-tutupi.. 
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Kekeluargaan, adalah rasa saling menyayangi antar 

sesama. Semua guru menganggap bahwa semua seperti 

satu keluarga yang mempunyai tanggungjawab dan 

tugas sama, yaitu memajukan sekolah dan memberi 

pelayanan terbaik kepada siswa.  

Saling menghargai, artinya menghormati pendapat 

orang lain, menjaga perasaan, dan berempati terhadap 

penderitaan orang lain. 

Evaluasi bukan bertujuan untuk menjatuhkan, tetapi 

meningkatkan apa yang sudah diraih. 

 

Kesimpulan Evaluasi dalam perencanaan manajemen laboratorium 

tata busana dilaksanakan pada saat rapat guru dan saat 

informal, tujuannya untuk meningkatkan kualitas 

program. Dalam melaksanakan evaluasi perencanaan 

semangat dan prinsip yang digunakan adalah serius, 

terbuka, kekeluargaan, dan saling menghargai. Dengan 

demikian ada upaya meningkatkan kualitas perencanaa 

dengan memperhatikan aspirasi guru. 

Sumber: Hasil Analisis terhadap hasil penelitian 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

1. Perencanaan pada laboratorium tata busana disusun selaras dengan visi, 

misi, dan nilai-nilai sekolah. Hal tersebut membuktikan bahwa secara 

keorganisasian, sekolah tersebut solid, perencanaan laboratorium tata 

busana searah dengan cita-cita sekolah. Implementasi nilai-nilai sekolah 

dalam perencanaan laboratorium tata busana merupakan upaya sungguh-

sungguh menjunjung tinggi cita-cita sekolah. 

2. Sasaran dalam perencanaan laboratorium tata busana SMK Negeri 3 

Magelang dibedakan menjadi sasaran jangka pendek, menengah, dan 

jangka panjang. Sasaran perencanaan telah disertakan dalam program 

kerja yang terdiri dari penentuan personil, pendanaan, dan penentuan 

alokasi waktu. Tujuan perencanaan yang disusun adalah untuk 

memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. 

3. Perencanaan laboratorium tata busana berlangsung melalui beberapa 

tahapan, yaitu perencanaan oleh masing-masing guru, pembentukan tim 

kecil penyusun draft program kerja, dan pembahasan pada forum rapat 

guru sampai disyahkan menjadi program kerja laboratorium tata busana. 

4. Evaluasi dalam perencanaan laboratorium tata busana dilaksanakan pada 

saat rapat guru dan saat informal, tujuannya untuk meningkatkan kualitas 

program. Semangat dan prinsip yang digunakan adalah serius, terbuka, 
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kekeluargaan, dan saling menghargai. Dengan demikian ada upaya 

meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan aspirasi 

guru.. 

B. SARAN 

1. Nilai-nilai sekolah yang dijadikan dasar dalam perencanaan laboratorium 

tata busana harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama dalam proses pembelajaran di laboratorium tata busana. 

2. Sasaran dan tujuan dalam perencanaan laboratorium tata busana perlu 

lebih dipertegas. Pertimbangan dalam penentuan personil juga harus 

diperketat demi peningkatan pengelolaan laboratorium 

3. Tahapan-tahapan dalam perencanaan di laboratorium tata busana 

hendaknya lebih sistematis agar fungsi perencanaan sebagai sumber 

keputusan dapat berfungsi dengan baik. 

4. Evaluasi fungsinya sangat penting dalam setiap unsur manajemen, untuk 

itu pelaksanaan evaluasi harus dilaksanakan secara rutin dan 

berkesinambungan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk 

menyempurnakan perencanaan. Semangat dan prinsip yang ada perlu 

dipertahankan. 
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Lampiran-1 

 

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI 

SMK NEGERI 3 MAGELANG 

 

VISI 

Menghasilkan tamatan dan tenaga kerja berstandar nasional yang memiliki jati 

diri  bangsa dan mampu mengembangkan keunggulan lokal dalam bersaing di 

pasar global.  

 

MISI 

a. Menghasilkan tenaga kerja yang berahlak mulia dan kompeten sesuai bidang 
keahlian tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. 

b. Menyediakan tenaga kerja mandiri yang sesuai dengan standar industri. 
c. Menghasilkan tamatan dan tenaga kerja yang mampu menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
d. Menghasilkan tamatan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 
 
NILAI-NILAI 
i. Komitmen. Kesempatan untuk melaksanakan tugas dengan konsisten 

dan penuh tanggungjawab. 
j. Kebersamaan. Menentukan tujuan bersama, memecahkan masalah 

bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama, mencapai hasil 
dan menikmati bersama. 

k. Kreatif dan inovatif. Menentukan dan merealisasikan ide-ide baru. 
l. Kepedulian. Memiliki kepedulian dan rasa memiliki yang tinggi. 
m. Keterbukaan. Menganut sistem manajemen yang terbuka dan 

transparan. 
n. Saling percaya. Seluruh warga sekolah saling percaya, berfikir positif, 

dan tidak saling mencurigai. 
o. Saling menghargai. Setiap warga sekolah saling menghargai, 

bertoleransi atas pendapat, hasil kerja, hak dan kewajiban masing-
masing. 

p. Pelayanan prima. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 
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Lampiran-2 
STRUKTUR ORGANISASI 

BIDANG KEAHLIAN TATA BUSANA 
SMK NEGERI 3 MAGELANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENANGGUNGJAWAB 
Dra. Asturi, M. Pd 

KETUA UNIT PRODUKSI 
Dra. Suranti 

PENJAB M & R 
Nur Subekti 

KETUA BIDANG KEAHLIAN 
Dra. Cicik Noorhayati 

SEKRETARIS 
Marginingsih, S. Pd 

BENDAHARA 
1. Jur.    : Dra. Inti Ruqoyyah 
2. Prakt  : Dra. Wahyu 

R h ti

KETUA BENGKEL 
Dra. Yuli Astuti 

SISWA 

WALI KELAS PENJAB RUANG 
RB 1.      Sustriyati, S. Pd 
RB 2       Annis Muntholiah, S. Pd 
RB 3       Dra. Ermi Riawati 
RB 4       Indarti Budi H, S. Pd 
Garment  Dra.  Mulat 
Widiyanti
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Lampiran-3 
URAIAN TUGAS 

BIDANG KEAHLIAN TATA BUSANA 
 
 
 
B. KETUA BIDANG KEAHLIAN TATA BUSANA 

1. Tanggungjawab 
Bertanggungjawab kepada kepala sekolah atas terlaksananya PBM dan 
kegiatan sekolah lainnya di lingkup bidang keahlian masing-masing 

2. Tugas 
a. Menyusun program bidang keahlian dan mengkoordinasikan 

pelaksanaannya yang meliputi: 
- Mengarahkan kepala bengkel dan guru di bidang keahlian untuk 

melakukan pengembangan bengkel dan menyiapkan untuk PBM 
- Bersama-sama wakil kepala sekolah kurikulum, menyusun jadwal 

penggunaan bengkel dan jadual mengajar guru di bidang keahlian 
masing-masing 

b. Merencanakan kebutuhan guru, bahan, dan alat praktik. 
c. Mengarahkan guru-guru di bidang keahlian masing-masing agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan meningkatkan prestasi 
bidang keahliannya. 

d. Mengoptimalkan fungsi organisasi bidang keahlian untuk meningkatkan 
kinerja bidang keahlian 

e. Memberikan bimbingan pembinaan kepada siswa baik secara individu 
maupun kelompok agar dapat belajar dengan dan menegakkan tata 
tertib sekolah. 

f. Menciptakan situasi kerja yang sejuk dan lingkungan yang asri guna 
meningkatkan gairah kerja. 

g. Mengoptimalkan sumber daya di bidang keahlian untuk unit produksi. 
h. Mengkonsultasikan secara rutin keadaan bidang keahlian kepada 

kepala sekolah guna mendapat arahan 
i. Membantu kepala sekolah melaksanakan supervisi guru produktif di 

bidang keahlian masing-masing 
 

C. SEKRETARIS 
1. Tanggungjawab 

Bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian atas penyelenggaraan 
administrasi serta dokumentasi pada program keahlian tata busana 

2. Tugas 
a. Bersama ketua menyusun program kerja 
b. Menginventarisasikebutuhan ATK/ADM 
c. Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

program. 
d. Membuat dokumen pelaksanaan program. 
e. Mengarsipkan semua dokumen pelaksanaan program. 
f. Menyusun laporan pelaksanaan program. 

 
D. BENDAHARA 
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1. Tanggungjawab 
Bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian atas pemasukan dan 
pengeluaran / penggunaan biaya pada program keahlian   

2. Tugas 
a. Menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan program. 
b. Menyusun rencana pendapatan dan biaya. 
c. Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran biaya. 
d. Mempertangungjawabkan penggunaan keuangan. 
e. Menyusun laboran penggunaan dana 
 

E. KETUA BENGKEL DAN ALAT 
1. Tanggungjawab 

Bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian atas pengelolaan 
bengkel masing-masing agar siap untuk pelaksanaan PBM praktik 
produktif. 

2. Tugas 
a. Merencanakan jadwal bengkel 
b. Memonitor kondisi inventaris bengkel 
c. Merencanakan dan mengkoordinasikan perbaikan peralatan agar 

selalu siap digunakan untuk PBM 
d. Menyusun daftar kebutuhan alat dan bahan guna mengoptimalkan 

bengkel untuk PBM 
e. Menyusun daftar inventaris alat dan perabot di dalam bengkel masing-

masing 
f. Mengatur tata letak peralatan dalam bengkel dengan prinsip rapi, indah 

dan nyaman untuk melakukan aktivitas dalam di bengkel 
g. Memonitor kondisi peralatan agar selalui siap untuk digunakan PBM 
h. Menciptakan terlaksananya 7 K bengkel masing-masing. 
i. Menyelenggarakan administrasi penggunaan alat dan perawatan atau 

perbaikan di bengkel masing-masing. 
j. Menyampaikan laporan rutin kondisi bengkel kepada ketua bidang 

keahlian 
k. Membantua ketua bidang keahlian menyusun kebutuhan peralatan 

guna mengoptimalkan bengkel untuk PBM 
l. Membantu keua bidang keahlian mengadakan atau mensosialisasikan 

kebutuhan peralatan 
m. Mendistribusikan peralatan kepada penanggungjawab bengkel. 
n. Menyelenggarakan administrasi yang diperlukan di gudang peralatan 
o. Menyampaikan laporan rutin kepada ketua bidang keahlian 

 
F. PENANGGUNGJAWAB MAINTENANCE AND REPAIR (M & R) 

1. Tanggungjawab 
Bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian atas kesiapan alat 
praktik agar selalu dalam kondisi siap pakai untuk PBM ptaktik 

2. Tugas 
a. Menyusun kebutuhan perawatan / perbaikan alat 
b. Memperbaiki alat praktik 
c. Mencatat dalam kartu perawatan 
d. Melaporkan hasil perawatan kepada penanggungjawab bengkel 
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G. KETUA UNIT PRODUKSI 

1. Tanggungjawab 
Bertanggungjawab kepada ketua bidang keahlian atas kelancaran 
pelaksanaan unit produksi bersama  

2. Tugas 
a. Menyusun program kerja 
b. Melaksanakan program kerja 
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada ketua 

bidang keahlian 
 

H. PENANGGUNGJAWAB RUANG 
1. Tanggungjawab 

Bertanggungjawab kepada ketua bengkel dan alat atas pengelolaan 
peralatan praktik pada masing-masing ruang agar siap untuk pelaksanaan 
PBM praktik produktif 

2. Tugas 
a. Menyusun Rencana kebutuhan peralatan pada tiap ruang praktik 
b. Menginventarisasi peralatan yang ada ke dalam buku peralatan pada 

masing-masing ruang praktik 
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja kepada ketua 

bengkel dan alat 
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Lampiran-4 
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Lampiran-5 
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Lampiran-6 
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Lampiran-7 
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Lampiran-8 
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Lampiran-9 
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Lampiran-10 
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Lampiran-11 
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Lampiran-12 
Aplikasi Hasil Wawancara 

 
 
Kode : 01/KS/SMKN3/2008 
Sumber : Kepala Sekolah 
Waktu dan tempat : 5 April 2008 skitar pukul 10.00 di ruang kerja kepala 

sekolah 
 

Nomor Transkrip wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Sebagai kepala sekolah, Apa prioritas yang ibu kerjakan? 
Saya tidak punya prioritas secara khusus, karena semua bidang 
harus ditangani secara baik dan tuntas. Bidang kurikulum, 
kesiswaan, sarana dan prasarana, maupun hubungan dengan 
masyarakat harus dikelola secara professional. Ini karena salah 
satunya tidak bisa ditinggalkan. 
Bagaimana dengan prestasi sekolah ini bu? 
Saya tidak bisa mengatakan bahwa prestasi sekolah kami baik, 
tapi sebagai kepala sekolah saya senantiasa berusaha untuk 
membangun sekolah ini supaya lebih maju dari tahun 
sebelumnya. Dalam profil sekolah sudah kami susun prestasi 
yang kami peroleh, baik ditingkat kota Magelang maupun di 
Jawa Tengah. 
Faktor apa yang berpengaruh terhadap prestasi sekolah? 
Faktor yang mempengaruhi prestasi sekolah tidak bisa saya 
sebutkan secara lengkap. Minimal, kita tidak bisa meninggalkan 
peran guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. 
Pokonya semua komponen harus dilibatkan agar sekolah bisa 
mencapai prestasi baik. 
Bagaimana penyusunan program sekolah? 
Sebagai institusi resmi sudah pasti kami mempunyai program 
kerja yang kami kelompokkan menjadi tiga, yaitu jangka 
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semua itu 
mempunyai sasaran sendiri-sendiri. Jangka pendek jelas untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah dalam waktu dekat, sementara 
program jangka panjang lebih diarahkan untuk mewujudkan visi 
dan misi sekolah. Penyusunan program sekolah kita laksanakan 
bersama-sama. Seluruh elemen sekolah coba kita sertakan 
agar tidak menimbulkan ketidakpuasan. Kalau ada program 
yang dianggap berhasil, maka itulah prestasi sekolah, 
sedangkan jika ada program yang tidak berhasil, itu juga 
dianggap sebagai resiko. Artinya tidak ada pihak yang 
menyatakan paling berjasa, dan sebagainya. 
Bagaimana dengan program pada masing-masing bidang 
keahlian? 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
 

Kalau program dimasing-masing bidang keahlian, kita serahkan 
pada masing-masing pengelolanya. Hanya saja kita tetap 
memberi rambu-rambu yang jelas, bahwa masing-masing 
program keahlian punya kebebasan menyusun rencana, tetapi 
mereka harus tetap sadar, bahwa program-program tersebut 
adalah bagian dari SMK Negeri 3 Magelang. Kami persilahkan 
mereka berkreasi dan berinovasi dalam rangka menjunjung 
nama baik sekolah. 
Kalau demikian, prinsip apa yang dikembangkan dalam 
perencanaan program? 
Pertama jelas demokrasi. Ini penting karena setiap individu 
punya ide dan gagasan ang harus dihargai sepenuhnya. 
Meskipun ide itu eluar dari staf TU, kalau ide itu layak, ya harus 
kita terima. Sebaliknya jika ide itu keluar dari saya, kalau dirasa 
berat, ya dalam demokrasi tentu saya tidak memaksa. 
Hanya demokrasi? 
Tentu masih ada yang lain, misalnya terbuka atau transparan, 
jujur, kontinuitas atau keberlangsungan, keadilan, dan efisiensi. 
Mengapa harus transparan? 
Begini, apapun yang kita susun, itu harus diketahui oleh seluruh 
warga sekolah, kita tidak ingin program yang disusun nantinya 
malah menimbulkan masalah. 
Kalau efisiensi? 
Ya, tentu saja kita harus memperhatikan kekuatan kita. Jangan 
sampai, jala penyusunan perencanaan pada akhirnya kita 
terkejut karena tidak bisa dilaksanakan karena kita tidak 
mempertimbangkan aspek waktu, biaya, dan tenaga. 
Dalam penyusunan perencanaan, ada nilai-nilai yang 
dikembangkan. Bagaimana dengan SMK Negeri 3 
Magelang? 
Di tempat kami, nilai-nilai mengacu pada nilai-nilai sekolah. 
Nilai-nilai tersebut satu paket dengan visi dan misi sekolah. 
Siapa yang menyusun nilai-nilai tersebut? 
Nilai-nilai tersebut merupakan komitmen bersama keluarga 
besar SMK Negeri 3 Magelang. Jadi disusun bersamaan 
dengan penyusunan visi dan misi sekolah. Nilai-nilai tersebut 
senantiasa disosialisasikan kepada warga sekolah. Tujuannya, 
ya agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. 
Dari beberapa program keahlian, program keahlian mana 
yang menonjol? 
Secara keseluruhan masing-masing punya prestasi yang 
seimbang. Ini karena dukungan dan kerja keras semua pihak. 
Namun harus saya akui bahwa program keahlian tata busana 
punya keunggulan lebih, sehingga layak kalau sekarang di 
tempat kami ada kelas unggulan tata busana. 
Apa yang menyebabkan program keahlian tersebut 
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menonjol? 
Gurunya kompak. Fasilitas yang dimiliki juga sangat lengkap. 
Laboratorium yang dimiliki sangat mendukung proses 
pembelajaran. Pengelolaan laboratorium juga sangat bagus, 
sehingga layak kalau prestasinya baik. 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 02/KS/SMKN3/2008 
Sumber : Kepala Sekolah 
Waktu dan tempat : 19 April 2008 skitar jam 11 di ruang kerja kepala 

sekolah 
 

Nomor Transkrip wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Apakah setiap perencanaan yang disusun harus ada tujuan 
yang jelas? 
Penentuan tujuan sangat penting. Terkait dengan upaya 
menumbuhkan motivasi kerja karyawan, saya perlu 
menentukan tujuan dalam perencanaan yang saya susun. Hasil 
pendekatan yang saya lakukan menjadi salah satu inspirasi 
saya dalam mentukan tujuan. 
Tolong dijelaskan tentang prioritas dalam perencanaan 
laboratorium 
Angan-angan saya itu banyak. Tujuan yang ada dalam pikiran 
saya juga demikian. Jika ini menyangkut laboratorium, tentu 
harus ditata supaya tidak asal berjalan. Tidak semua keinginan 
saya susun dalam perencanaan. Harus memperhatikan kondisi 
yang ada. Kehendak saya ya bersikap yang terbaik, adil, dan 
diterima mereka. Makanya dalam penyusunan perencanaan 
laboratorium, prioritas yang saya tekankan adalah melihat dan 
memahami kondisi alat dan sumber daya manusia yang ada. 
Apa langkah selanjutnya? 
Saya segera berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan 
ka. Program keahlian. Maksudnya jelas, bagaimana kita 
memberdayakan semua kemampuan yang kita miliki. Jika itu 
laboratorium, ya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber 
daya yang ada intinya, semua yang ada jangan dibiarkan sia-
sia. 
Kapan membicarakan perencanaan awal dengan wakasek? 
Sebenarnya setiap hari kami membicarakan hal-hal terkait 
dengan masa depan sekolah, termasuk tentang sarana dan 
prasarana pada masing-masing program keahlian. 
Membicarakan masalah tersebut sangat penting, sebab sebagai 
pimpinan tentu saya harus tahu kondisi alat-alat yang kita miliki. 
Minimal, kalau ada orang lain yang bertanya, saya bisa 
menjawab. Ya, kalau tidak tahu perish, saya kan bisa 
menunjukkan, siapa yang bertangungjawab mengurusi alat-alat 
tersebut. 
ketika membicarakan perencanaan, apakah semua bahan 
berasal dari pimpinan saja? 
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37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
 

 

Tidak, secara pribadi saya menyusun program yang nantinya 
akan saya bicarakan dengan wakasek, namun sebenarnya 
mereka juga mempunyai bahan yang nantinya kita bicarakan 
bersama. Ini kan kerja kolektif, sehingga saya tidak boleh 
mendominasi. 
Kapan membicarakan rencana atau program kerja sekolah 
dengan pengurus komite sekolah? 
Biasanya di awal-awal tahun baru. Perlu diketahui bahwa 
pengurus komite sekolah cukup perhatian terhadap kemajuan 
sekolah, sehingga ketika program yang kami sampaikan dinilai 
tidak sesuai, pasti akan dipotong, atau tidak disetujuan. 
Berarti tidak semua program sekolah disetujuai pengurus 
komite sekolah? 
ya. 
Dalam perencanaan laboratorium, bagaimana evaluasi 
dilaksanakan? 
Sebagai kepala sekolah selama ini evaluasi yang saya lakukan 
sifatnya normatif. Selama ini ketua program keahlian masing-
masing yang selalu aktif mengawasi kegiatan di bengkel 
masing-masing. Dari perencanaan sampai evaluasi 
manajemen, mereka itulah yang selalu bergerak. Sistem yang 
berlaku selama ini memang demikian. Sesekali memang kita 
berikan pembinaan agar ada komunikasi dan informasi yang 
positif bagi kemajuan bengkel. 
Berarti, evaluasi bisa dioptimalkan di masing-masing 
program? 
Iya, kalau saya sifatnya hanya pembinaan, dan evaluasi yang 
telah dilaksanakan di masing-masing program ternyata sangat 
efektif 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
Kode : 03/KS/SMKN3/2008 
Sumber : Kepala Sekolah 
Waktu dan tempat : 7 Mei 2008 sekitar jam 10 di ruang tamu 

 

Nomor Transkrip wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Dalam menentukan tujuan perencanaan, siapa yang diajak 
untuk menyusun perencanaan tersebut? 
Yang utama ya wakasek, baik bidang kurikulum maupun bidang 
kesiswaan. Maksudnya kalau saya menentukan tujuan 
sendirian, tentu hasilnya kurang maksimal, berbeda jika disusun 
bersama-sama. 
Dalam menyusun tujuan, hal-hal apa saja yang menjadi 
pusat perhatian? 
paling utama adalah kondisi sekolah dan karyawan. Saya harus 
memperhatikan itu karena motivasi kerja karyawan harus 
disesuaikan dengan tujuan sekolah ini. Saya harus memahami 
kebutuhan dan keinginan karyawan, dengan demikian saya 
akan mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu langkah-
langkah dalam bentuk perencanaan strategis. 
Kepemimpinan kepala sekolah dituntut menerapkan 
kejujuran, dan transparansi. Bagaimana menurut ibu? 
Saya setuju. Kejujuran bagi saya sangat berat tapi harus 
diterapkan dalam melaksanakan tugas. Kejujuran akan 
menekan munculnya kecurigaan bawahan, dan ini merupakan 
hal positif dalam hal membangun kerja sama antara saya 
dengan mereka. Saya mencoba jujur dalam segala hal, 
terutama dalam hal keuangan karena ini sangat rawan. Saya 
juga terbuka dengan mereka. Dari perencanaan sampai 
evaluasi saya sampaikan apa adanya. 
Dalam mengambil keputusan apakah ibu senantiasa siap 
menanggung resiko? 
Dalam hidup ada resiko yang harus kita hadapi suka atau tidak 
suka. Setiap keputusan yang saya ambil sebagai kepala 
sekolah, sebanyak mungkin sayamelibatkan guru dan 
karyawan. Tapi yang namanya resiko jika ada apa-apa, maka 
sebagai kepala sekolah saya harus siap. Jabatan kepala 
sekolah tu amanah, dan suatu saat pasti akan berakhir, maka 
saya lebih memikirka bagaimana sekolah ini bisa maju daripada 
berpikir tentang jabatan. 
Secara struktural, masing-masing prodi ada ketua, 
sekretaris dan beberapa penanggungjawab laboratorium, 
bagaimana mekanismenya? 
Untuk menunjuk memang kepala sekolah, tapi semua 
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39 
40 
41 
42 

berdasarkan musyawarah. Kepala sekolah menunjuk 
berdasarkan masukan dari guru-guru. Tentu saja telah 
dipertimbangkan dari beberapa aspek, diantaranya prestasi dan 
kinerja, dan golongan kerjanya. Itu untuk ketua program 
keahlian. 
Bagaimana dengan ketua bengkel dan penanggungjawab 
ruang? 
Untuk ketua bengkel dan penanggungjawab ruang, yang 
mengusulkan adalah ketua program keahlian, itu juga melalui 
rapat guru-guru. Biasanya ada rapat di masing-masing program 
keahlian, untuk memilih pejabat diusulkan beberapa nama, lalu 
dilaksanakan pemilihan, nah, yang terpilih diusulkan kepada 
kepala sekolah. 
Berapa tahun dalam satu periode? 
Satu periode 2 tahu, tapi setelah itu dapat diplih kembali. 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 04/GURU/SMK3/2008 
Sumber : Ibu Retno/Guru 
Waktu dan tempat : 5 April 2008 skitar jam 11 di ruang tamu 

 

Nomor Transkrip wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Apakah ibu tahu, sekolah ini punyai nilai-nilai? 
Tahu 
Sejak kapan nilai-nilai yang disusun itu ada? 
Saya tidak tahu persis, sejak saya masuk, sudah ada nilai-nilai 
itu 
Setahu ibu, nilai-nilai apa yang dikembangkan? 
Ya, sesuai dengan yang ditulis di papan visi dan misi itu, yaitu 
komitmen, kebersamaan, kreatif, dan inovatif, kepedulian, 
keterbukaan, saling percaya, saling menghargai, dan pelayanan 
prima. 
Ada 8 nilai-nilai sekolah. Bagaimana pendapat ibu tentang 
komitmen? 
Sama seperti menepati janji. Jika kita tidak menepati janji berarti 
kita tidak komitmen terhadap apa yang telah kita ikrarkan. Hal 
tersebut akan membuat orang lain kecewa (1D1) 
Mengapa kebersamaan menjadi nilai sekolah yang penting?
Pekerjaan di sekolah ini sangat banyak dan mbermacam-
macam, untuk itu dibutuhkan kebersamaan. Kebersamaan akan 
menyebabkan semua pekerjaan terasa ringan. Jika semua guru 
kompak, maka pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan 
cepat, dan hasilnya akan memuaskan semua pihak. 
Kebersamaan juga menyebabkan beban berat terasa ringan 
karena tidak dihadapi sendirian ((2D2). 
Bagaimana menurut ibu tentang kreatifitas dan inovasi? 
Tuntutan hidup sekarang adalah kreatifitas dan inovasi. Dengan 
kreatifitas tinggi, maka prestasi yang dicapai akan maksimal. 
Perencanaan yang disusun harus mencerminkan kreatifitas 
program keahlian tata busana. Bagaimana program kerja harus 
menghasilkan hal-hal baru, sehingga siswa mampu 
menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat (3D3) 
Bagaimana pendapat ibu tentang nilai-nilai itu? 
Menurut saya itu perlu. Sebagai guru kita memang diharuskan 
untuk tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. 
Maksudnya, nilai-nilai itu seperti pedoman. Kalau kita lupa, 
maka kita diingatkan dengan nilai-nilai itu supaya ingat dan 
bersemangat kembali.(1D) 
Dalam menyusun perencanaan, ada prinsip terbuka. 



160 

160 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

 

Mengapa? 
Setiap program yang disusun tujuannya untuk seluruh warga 
sekolah. Perencanaan yang disusun harus mencerminkan 
sikap-sikap terbuka, tidak ditutup-tutupi, sehingga kepercayaan 
akan didapatkan. Itu semua demi kemajuan program tata 
busana.  (4D4) 
Mohon dijelaskan tentang prinsip demokratis 
Demokratis itu tidak menghalang-halangi keinginan orang lain 
untuk memberikan masukan demi kemajuan sekolah. Program 
keahlian tata busana terdiri dari beberapa guru yang beragam, 
baik dari segi usia, pangkat, maupun segi-segi yang lain. Untuk 
itu, semua dipersilahkan untuk memberikan masukan demi 
kemajuan sekolah. Jika program keahlian tata busana maju, 
maka itu juga mencerminkan kemajuan sekolah (6D6) (7D7) 
Apa pihak sekolah senantiasa mensosialisasikan nilai-nilai 
itu? 
Ya 
Kepada siapa saja? 
Terutama kepada warga sekolah 
Bagaimana caranya? 
Ya bermacam-macam. Intinya seluruh warga sekolah harus 
memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. 
Apa kepala sekolah serius dalam mensosialisasikan nilai-
nilai tersebut? 
Ya. Sosialisasi nilai-nilai sekolah dilaksanakan secara optimal, 
seluruh warga sekolah harus mengetahui. Bahkan, pada saat 
guru atau karyawan menghadap kepala sekolah untuk 
keperluan DP3, maka guru atau karyawan tersebut harus bisa 
menyebutkan nilai-nilai sekolah Idealnya kita semua hafal, tapi 
seringnya lupa, yang sering saya ingat ya, yang terahir, yaitu 
pelayanan prima. (5D5) 
Bagaimana perencanaan pada bengkel tata busana? 
Perencanaan selalu disusun sebelum tahun ajaran baru 
berlangsung. Program kerja termasuk program kerja bengkel 
tata busana harus disusun. Ini karena program kerja harus 
dilaksanakan pada tahun ajaran tersebut (14D14). Penyusunan 
program kerja melibatkan semua guru.  
Proses penyusunan program kerja biasanya seperti apa? 
Pada saat rapat guru, biasanya sudah disiapkan rancangan 
program kerja, termasuk program kerja bengkel tata busana. 
Dari rancangan yang tersedia tersebut kemudian dibahas oleh 
guru-guru yang ikut dalam rapat sampai akhirnya rancangan 
tersebut menjadi program kerja program keahlian tata busana 
Siapa yang menyusun rancangan program? 
Tim kecil. Sebelum rapat penyusunan program dilaksanakan, 
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ketua program keahlian tata busana telah membentuk tim kecil 
yang terdiri dari ketua program, ketua bengkel, 
penanggungjawab ruang, dan beberapa guru untuk menyusun 
draft atau rencana program kerja (15D15) 
Apa program yang telah disusun tim kecil pasti disetujui 
guru-guru? 
Belum tentu. Rencana program kerja sifatnya tawaran atau 
usulan yang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena 
itu semua guru dipersilahkan untuk memberikan masukan demi 
kesempurnaan program kerja. Ada kalanya program kegiatan 
yang kita tawarkan ditolak dengan pertimbangan tertentu. Ada 
usulan baru, dan sebagainya (5D) 
Apakah dalam menyusun perencanaan juga mendasarkan 
pada nilai-nilai sekolah? 
Ya, karena memang nilai-nilai itu merupakan komitmen 
keluarga sekolah 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 05/GURU/SMK3/2008 
Sumber : Ibu Retno/Guru 
Waktu dan tempat : 19 April 2008 skitar jam 10 di ruang tamu 

 

Nomor Transkrip wawancara 
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Bagaimana Implementasi nilai-nilai sekolah dalam 
perencanaan manajemen laboratorium? 
Nilai-nilai sekolah harus menjadi pedoman dalam menyusun 
perencanaan. Bukan berarti setiap ada rapat nilai-nilai sekolah 
dibacakan lo, itu kok terlalu ekstrim. Tapi rasanya penyerapan 
nilai-nilai sekolah dalam penyusunan perencanaan menjadi 
semacam kewajiban yang tidak tertulis. Makanya dalam setiap 
penyusunan program sekolah, nilai-nilai sekolah juga disertakan 
bersama visi dan misi (2D) 
Jelaskan tugas guru dalam perencanaan di bengkel tata 
busana 
Dalam menyusun perencanaan, seorang guru harus melakukan 
beberapa langkah, yaitu analisis kurikulum, analisis materi 
pelajaran, dan analisis kondisi lingkungan sekolah (13D13) 
Mengapa analisis kurikulum perlu dilakukan? 
Analaisis kurikulum dilakukan untuk menyelaraskan antara 
perencanaan yang berlangsung di bengkel tata busana dengan 
proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlaku di 
bengkel harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 
Dengan penyelarasan tersebut diharapkan proses 
pembelajaran di bengkel dapat berlangsung dengan baik (3D). 
Bagaimana keterkaitan antara analisis kurikulum dengan 
perencanaan 
Apa yang diajarkan di bengkel tata busana harus sesuai yang 
ada dalam materi pelajaran. Seumpama materinya tentang 
garment, maka penyiapan peralatan harus disesuaikan. Kalau 
alat-alat yang diperlukan sudah ada, tapi kan perlu disiapkan, 
jadi dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar (4D) 
Bagaimana pendapat ibu tentang sasaran dalam 
perencanaan? 
Program kerja merupakan salah satu wujud dari perencanaan 
dalam manajemen. Perencanaan harus mempunyai sasaran 
yang jelas, artinya perencanaan harus mampu menjadi 
semacam panduan. Sasaran adalah hal-hal yang menjadi 
fokus, dalam hal ini adalah fokus perencanaan (9D9) 
Menurut ibu, bagaimana penentuan personil dalam 
perencanaan? Khususnya di bengkel tata busana 
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Bengkel tata busana ini terdiri dari beberapa ruang, diantaranya 
adalah ruang khusus bordir, garment, jahit, dan bengkel 
keterampilan yang lain-lain. Masing-masing mencerminkan 
keterampilan yang akan dipelajari siswa. Untuk itu masing-
masing ruang memang harus dikelola oleh guru yang latar 
belakang keterampilannya. Jadi menurut saya, dalam 
menentukan personil, harus hati-hati, tidak boleh sembrono. 
Siapa yang menunjuk penanggungjawab masing-masing 
ruang? 
Penanggungjawab ruang ditunjuk oleh ketua program, tapi atas 
masukan guru-guru. Biasanya setiap 2 tahun ada pergantian 
Ruang bengkel kerja tata busana daya tampungnya 
terbatas. Bagaimana solusinya? 
Karena daya tampungnya terbatas maka disiasati dengan 
membagi kelompok atau bergiliran. Dalam pelaksanaannya 
justru sangat efektif. Dalam satu minggu misalnya, siswa 
dilayani di ruang garmen selama 6 jam dengan perbandingan 
alat 1:1 ternyata lebih efektif jika siswa menggunakan alat 
dengan perbandingan 1 alat 2 siswa selama 10 jam. Jadi begkel 
harus efisien dalam mendayagunakan kemampuan yang dimiliki 
sesuai kemampuannya (8D8) 
Nampaknya penataan mesin dan alat-alat sudah mapan. 
Mengapa? 
Penataan seperti itu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu 
dekat dengan listrik, memudahkan bekerja, dan mudah dalam 
melakukan perawatan. Penataan alat-alat itu, baik untuk ruang 
garmen dan ruang-ruang lain diupayakan memberikan 
kenyamanan bekerja bagi siswa, dan itu membutuhkan 
perencanaan yang baik (12D12) 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 06/GR/SMKN3/2008 
Sumber : Ibu Retno/Guru  
Waktu dan tempat : 7 Mei 2008 skitar jam 10 di ruang tamu 

 

Nomor Transkrip wawancara 
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Darimana sumber dana untuk operasional bengkel tata 
busana? 
Yang utama jelas dari sekolah atau komite sekolah. Kita juga 
mengupayakan dari berbagai pihak. siswa dibekali mata 
pelajaran kewirausahaan, dan salah satu tugasnya adalah 
memasarkan hasil karya, baik melalui butik atau toko-toko yang 
lain. Hasil penjualan karya siswa sebagian untuk membeli 
bahan praktek dan sebagian untuk siswa sendiri. Prinsipnya 
keuntungan penjualan karya siswa akan dikembalikan lagi untuk 
siswa (10D10) 
Dana yang ada digunakan untuk apa saja bu? 
Utamanya digunakan untuk menyiapkan bahan-bahan praktik, 
perawatan alat-alat, dan belanja barang-barang lain. Kadang-
kadang unruk membeli kebutuhan bengkel yang tidak terduga. 
Berdasarkan pengamatan ibu, secara operasional hal-hal 
apa saja yang direncanakan di bengkel tata busana? 
Menurut saya hal-hal yang direncanakan dalam manajemen 
laboratorium tata busana adalah pengaturan ruang/setting 
praktek, pembagian jadwal praktek, pembagian waktu, 
pembiayaan, pengadaan dan perawatan alat praktek, 
pemasangan/pameran pekerjaan siswa, praktek kerja/Prakerin, 
dan sosialisasi tata tertib di dalam bengkel (11D11) 
Menurut ibu, apakah pengelolaan bengkel tata boga sudah 
baik? 
Saya rasa relatif baik. Setia ruang sudah dikoordinir oleh guru 
yang bidangnya sesuai. Bagian perawatan juga sudah ada, 
sehingga setiap ada kerusakan dapat segera ditangani. 
Peralatan relatif cukup untuk mendukung proses belajar. Piket 
guru juga berjalan lancar. Pengawasan penggunaan ruang dan 
peralatan terjaga dengan baik, dan yang penting, proses belajar 
mengajar di bengkel tata busana berjalan dengan baik. 
Dengan demikian, apakah itu menunjukkan perencanaan 
manajemen bengkel tata busana berlangsung baik? 
Ya 
Lalu, bagaimana posisi perencanaan dalam manajemen 
bengkel tata busana? 
Menurut saya sangat penting. Keberhasilan pengelolaan 
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bengkel tata busana sangat tergantung bagaimana 
perencanaannya. Jika perencanaan baik, maka bisa 
diperkirakan tahapan berikutnya akan baik. 
Apakah perencanaan dalam manajemen perlu dievaluasi? 
Perlu, karena perencanaan itukan disusun sebelum kegiatan 
berlangsung. Banyak kemungkinan yang akan muncul seiring 
bertambahnya waktu. Maka pada saat tertentu ketua bengkel 
tata busana menyempatkan untuk membicarakan tentang 
bengkel tata busana. Jika ada salah satu program yang dirasa 
berat dilaksanakan karena kondisi tertentu, maka ya tidak perlu 
dipaksanakan 
Bagaimana evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan 
bengkel tata busana? 
Proses evaluasi terhadap program kerja dilaksanakan sambil 
berjalan. Biasanya setelah program dilaksanakan maka akan 
dapat diketahui kekurangan dan kelemahannya (16D16) 
Dengan evaluasi sambil berjalan, maksudnya bagaimana? 
Evaluasi yang dilaksanakan memang sambil berjalan, yaitu 
tidak dilaksanakan secara formal dalam rapat khusus untuk 
evaluasi. Rapat bulanan yang dilaksanakan di dalamnya juga 
membicarakan setiap kegiatan yang direncanakan. Masukan 
terhadap program yang belum dilaksanakan juga berlangsung 
di situ. Nah, justru dengan cara seperti itu evaluasi terhadap 
perencanaan di bengkel tata busana lebih efektif karena 
berlangsung dalam suasana luwes (6D). 
Berarti evaluasinya tidak serius? 
Evaluasi sambil berjalan itu bukan berarti tidak serius lo. Justru 
meskipun sambil berjalan, keseriusan tetap harus ada karena 
menyangkut kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Ketua 
bengkel juga pasti serius ketika menerika kritikan dan masukan 
dari guru-guru agar perencanaan yang disusun lebih baik (7D) 
Bagaimana cara guru menyampaikan kritik dan masukan? 
Biasa saja, kadang ngomongnya ya ceplas ceplos. Ini yang 
namanya terbuka apa adanya. Ini berarti guru-guru peduli 
terhadap kemajuan bengkel. Jika ada sesuatu yang perlu 
disampaikan, maka tanpa tedeng aling-aling akan disampaikan 
demi kebaikan bersama (17D17) 
Bagaimana dengan kekeluargaan antar guru? 
Kekeluargaan di sini sangat baik. Guru-guru SMK Negeri 3 
magelang merupakan satu keluarga besar yang hubungan antar 
personalnya cukup erat. Banyak kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mempererat tali kekeluargaan. Itu juga yang membantu 
mempermudah setiap ada permasalahan. Evaluasi terhadap 
bengkel tata busana senantiasa dilaksanakan atas dasar 
kekeluargaan (18D18 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 07/KALAB/SMKN3/2008 
Sumber : Ibu Yuli Astuti/Ketua Bengkel Tata Busana 
Waktu dan tempat : 5 April 2008 skitar jam 12 di ruang tamu 

 

Nomor Transkrip wawancara 
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Sebagai warga sekolah, apakah ibu paham tentang nilai-
nilai sekolah? 
Kalau hafal sih nggak, Cuma ada yang ingat, ya efisiensi, 
pelayanan prima, kebersamaan, lainnya lupa. 
Apa setiap kegiatan sekolah harus mendasarkan pada nilai-
nilai sekolah? 
Begini, nilai-nilai sekolah itu semacam rambu-rambu. Kalau 
tujuan akhirnya kan jelas ada dalam viai misi itu. Nah supaya 
visi misi tercapai, maka perlu rambu-rambu yang bernama nilai-
nilai sekolah itu. Jadi, ya betul bahwa rambu-rambu itu harus 
ditaati. 
Termasuk dalam penyusunan perencanaan? 
Ya  
Apakah pernah dipanggil kepala sekolah khusus untuk 
urusan nilai-nilai sekolah? 
Kalau khusus tidak, hanya kadang-kadang ditanya, apalagi 
kalau mau penandatanganan DP3, ya kita hafalkanlah, biar 
kalau ditanya kita sudah tahu, hehe. 
Bagaimana implementasi nilai-nilai sekolah dalam 
menyusun perencanaan bengkel tata busana? 
Ya menjadikan nilai-nilai sekolah sebagai penduan agar setiap 
perencanaan yang disusun tidak melenceng dari nilai-nilai (2C2)
Bagaimana pendapat ibu tentang efisiensi? 
Efisiensi itu adalah menyesuaikan kemampuan. Perencanaan 
dalam manajemen bengkel tata busana semaksimal mungkin 
memenuhi semua keinginan, tetapi semua dikembalikan pada 
kemampuan sekolah, khususnya bengkel tata busana. 
Contohnya, menurut aturan, bengkel tata busana harus mampu 
melayani 40 siswa secara langsung. Tapi karena kemampuan 
bengkel terbatas, maka perlu disiasati dengan cara dibuat 
kelompok (shif), sehingga semua bisa terlayani dengan baik 
(3C3). 
Bagaimana pendapat ibu tentang kebersamaan? 
Kebersamaan merupakan kesepahaman yang disertai 
kecocokan terhadap orang lain sehingga dalam setiap 
pekerjaan tidak nyaman kalau harus sendiri (1C1). 
Apakah dalam menyusun perencanaan nilai kebersamaan 
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perlu? 
Wah perlu sekali, kan penyusunan program kerja tidak bisa 
sendirian 
Mengapa laboratorium tata busana disebut bengkel tata 
busana, apa sebutan itu khusus di sini? 
Setahu saya, memang kalau laboratorium di SMk itu disebut 
bengkel kerja, jadi kita menamakan laboratorium tata busana 
sebagai bengkel tata busana. 
Bagaimana suasana bengkel tata busana? 
Biasa-biasa saja. Namanya juga tempat praktik, jadi ya kadang 
ramai, kadang sepi pas kalau tidak digunakan. 
Apakah ada hambatan selama mengelola bengkel? 
Hambatan pasti ada, tapi masih bisa kita atasi. Biasanya 
masalah-masalah seperti kebersihan, bahan kurang, dan 
sebagainya. Tapi itu bisa kita atasi dengan cepat karena ini 
pekerjaan rutin. 
Apakah laboratorium tata busana mempunyai program 
kerja? 
Kalau program kerja ada. Setiap awal tahun pelajaran, masing-
masing program keahlian harus menyusun program kerja, dan 
laboratorium atau begkel, disertakan dalam program kerja 
tersebut. 
Kapan perencanaan di bengkel tata busana disusun? 
Sebelum tahun ajaran baru dimulai, masing-masing 
penanggungjawab ruang harus merencanakan semua 
kebutuhan yang akan diperlukan selama praktik siswa, baik itu 
bahan-bahan yang digunakan, pengecekan kondisi mesin dan 
alat-alat, sampai rencana perawatan harus disiapkan supaya 
pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak repot (4C). 
Mengapa perencanaan harus disusun? 
Perencanaan harus disusun dengan baik karena tujuannya 
sangat positif, yaitu mempersiapkan sebaik mungkin agar 
proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, untuk 
memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung 
dengan baik, agar dapat diperkirakan segala kebutuhan bahan-
bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, memberi 
gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai 
pengendali agar kegiatan yang berlangsung dibengkel 
berlangsung dengan baik (2C). 
Bagaimana peran siswa dalam perencanaan? 
Yang menentukan segalanya memang dari pihak sekolah, tapi 
siswa diupayakan untuk terlibat, minimal, mereka harus tahu 
tata tertib selama berada di dalam bengkel. Jadi, mereka tahu 
sendiri. 
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Dalam rangka menyongsong pelaksanaan pembelajaran, 
apa yang dipersiapkan bengkel tata busana? 
Selama 1 tahun, bengkel tata busana harus menyediakan 
bahan-bahan yang digunakan untuk praktek siswa, baik siswa 
kelas X, XI dan siswa kelas XII. Bengkel tata busana juga harus 
menyediakan dana untuk pemeliharaan alat-alat serta 
mengupayakan untuk membeli keperluan lain. Sumbernya, ya 
dari sekolah (1C). 
Selain bahan praktik, apalagi yang dipersiapkan? 
Kita harus memastikan alat-alatnya bekerja dengan baik, jadwal 
belajar ditiap rung tidak tumbuk, piket guru harus pas, tata tertib 
juga harus selalu dipastikan tertemprl di dinding. 
Siapa yang mengatur jadwal belajar pada masing-masing 
ruang? 
Kita susun bersama-sama antara saya, ketua program, dan 
para penaggungjawab ruang. 
Sebagai ketua bengkel, siapa yang membantu tugas ketua? 
Tiap ruang ada seorang penanggungjawab yang berasal dari 
guru disesuaikan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki. 
Ruang yang yang di dalamnya berisi mesin bordir harus di 
bawah koordinasi guru yang menguasai kerja mesin jahit, begitu 
juga dengan ruang garment harus di bawah kendali guru yang 
latar belakang keterampilan kerja mesin jahit garmen (3C). 
Apa yang difokuskan dalam menyusun perencanaan di 
bengkel tata busana? 
Dalam menyusun perencanaan pada bengkel tata busana, yang 
menjadi fokus atau pusat perhatian setidaknya meliputi hal, 
yaitu personil, pendanaan, dan penentuan waktu. Ketiga hal 
tersebut merupakan unsur yang akan menentukan keberhasilan 
setiap kegiatan yang dilaksanakan (4C4). 
Dalam menyusun program kerja, sasaran apa yang dituju? 
Yang pertama jelas sumberdaya manusianya, maksudnya kita 
memperhatikan bagaimana kekuatan sdm yang dimiliki sekolah 
khususnya program keahlian. Ini penting karena semua guru 
nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan, sehingga masalah 
sdm jadi sasaran utama. 
Selanjutnya? 
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Waktu pelaksanaan. Program yang disusun harus disesuaikan 
dengan alokasi waktu yang ada. Jangan sampai program 
disusun ternyata waktunya berbenturan dengan kegiatan lain, 
atau waktu yang disusun ternyata tidak sesuai dengan kalender 
pendidikan. 
Contohnya? 
Untuk pengiriman siswa untuk mengikuti prakerin, harus 
disesuaikan dengan waktu. Jangan sampai siswa dikirim 
bersamaan dengan jadwal pelajaran. 
Penataan alat-alat di masing ruang-ruang nampaknya 
selalau rapi? 
Iya, kita coba selalu rapikan agar tidak berantakan. Setiap habis 
digunakan maka siswa harus merapikan kembali dipandu guru 
yang pas piket saat itu. 
Bagaimana prinsip dalam penyusunan alat-alat bengkel? 
penataan alat-alat harus disesuaikan dengan kebutuhan 
bekerja. Alat-alat yang sudah tertata tidak bisa sembarangan 
dipindah seandainya bosan dengan penataan, karena terkait 
dengan listrik dan perawatan. Penataan tersebut juga bertujuan 
untuk membiasakan siswa agar ketika mereka bekerja di 
perusahaan, mereka sudah terbiasa (5C5). 
Bagaimana upaya ibu agar bengkel tetap terpelihara? 
Ya berupaya semaksimal mungkin bagaimana keberadaan 
ruang dapat terjaga dengan baik. Peralatan yang ada harus 
dijaga agar awet, dan terus dapat digunakan. Untuk itu 
pengawasan terhadap penggunaan ruang juga dilaksanakan 
secara intensif. Kondisi ruang dapat dipantau berdasarkan 
daftar piket. Pengguna ruang terakhir harus bertanggungjawab 
terhadap kebersihan ruang beserta isinya. Bahkan untuk 
menggunakan ruang bengkel, setiap akan menggunakan, guru 
piket harus tandatangan pada saat mengambil kunci. Langkah 
ini merupakan upaya agar fungsi bengkel betul-betul efektif 
(7C7). 
Dari mana sumber dana untuk operasional sbengkel? 
Yang utama jelas dari sekolah dalam hal ini komite sekolah. 
Kita upayakan tidak menarik dana dari siswa, sebab untuk 
praktik tertentu siswa sudah menyediakan bahan sendiri. Kita 
juga berupaya mendapatkan dana dari pihak lain, seperti mitra 
sekolah, dan sebagainya. 
Apakah pernah alat-alat lupa dirapikan kembali? 
Pernah juga, namanya juga anak-anak. Tapi segera kita rapikan 
kembali 
Apakah kepala sekolah sering menengok bengkel? 
Kalau sering tidak, hanya kadang-kadang karena sudah ada 
yang bertanggungjawab. Selama ini ketua programlah yang 
selalu menengok kondisi bengkel tata busana. (8C8). 
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Perencanaan yang disusun apakah pernah dievaluasi? 
Istilahnya mungkin revisi. Biasanya kita lihat kagiatan yang 
sudah berlangsung. Kalau perlu diperbaiki ya kita perbaiki. 
Kapan dilaksanakan? 
Tidak tentu ya, kadang-kadang pada saat pertemuan antar guru 
penanggungjawab dan ketua program. Tapi kadang-kadang 
diluar itu kita bahas juga. 
Kapan ketua bengkel dan penanggungjawab bengkel 
bertemu? 
Pertemuan antar penanggungjawab ruang dan ketua bengkel 
biasanya dilaksanakan setengah tahun sekali. Justru yang 
sering itu yang sifatnya informal, baik pada saat rapat guru atau 
pertemuan lain. Isinya ya, laporan kondisi ruang. Kalau ada 
kerusakan, kita juga sering ketemu untuk mencari jalan 
penyelesaian (5C). 
Menurut ibu, hal apa saja yang perlu dievaluasi dari 
perencanaan bengkel? 
Pertama jelas pengaturan jadwal, penyiapan ruang belajar, 
pendanaan, petugas-petugasnya, dan waktu. Masih ada hal lain 
yang perlu dikoreksi. 
Apa tujuan evaluasi? 
Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan kegiatan di bengkel 
tata busana diwujudkan oleh banyaknya kreasi hasil pekerjaan 
siswa. Dalam arti lain, semakin banyak produk siswa yang 
berkualitas, maka bengkel tata busana semakin baik (6C6). 
Program kerja yang disusun apa pernah mendapat 
masukan dari guru-guru? 
Wah sering, kan kita ada rapat bulanan dengan guru-guru, jadi 
pada saat itu akan banyak kritik dan masukan, termasuk 
program kerja bengkel tata busana juga dibahas. 
Menurut Ibu, bagaimana semangat guru-guru dalam 
memberi masukan? 
Guru-guru tetap semangat dalam memberikan kritik dan 
masukan terhadap kegiatan yang berlangsung di bengkel tata 
busana. Perencanaan yang telah disusun di tengah perjalanan 
juga diperhatikan. Prinsip yang dikedepankan berdasarkan apa 
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yang saya rasakan adalah semangan serius, terbuka, 
kekeluargaan dan saling menghargai (7C). 
Apakah ibu pernah dikritik guru? 
Pernah 
Kenapa? 
Ya, mungkin karena program yang kita susun tidak pas, atau 
pelaksanaan kegiatan yang masih kurang baik, dan sebagainya.
Apakah kritik dan masukan guru ibu anggap sebagai 
evaluasi? 
Iya, pokoknya demi peningkatan kerja 
Bagaimana cara guru mengkritik ibu? 
Kritikan yang disampaikan oleh guru-guru itu tujuannya jelas, 
yaitu demi kebaikan. Saya akan tetap terbuka dalam menerima 
kritik dan masukan tersebut (8C). 
Apakah ada guru yang menyampaikan kritik dengan nada 
keras? 
Ada, dan itu hal biasa 
Bagaimana sikap ibu menghadapi kritik guru-guru? 
Saya menghargai semua kritik yang disampaikan oleh guru-
guru. Sebab apa yang disampaikan beliau itu tujuannya positif, 
demi kebaikan bersama, khususnya bagi kegiatan berikutnya 
(6C) 
Bagaiamana pendapat ibu tentang kritik positif? 
Menurut saya kritik positif itu kritik yang disampaikan dengan 
semangat membangun. Jika didengarkan rasanya menyakitkan, 
tapi jika diterima dengan lapang dada, ternyata itu berpengaruh 
positif 
Nampaknya antar guru sangat harmonis? 
Kami di sini seperti satu keluarga, yaitu keluarga besar SMK 
Negeri 3 Magelang yang bertugas memberi pelayanan terbaik 
kepada siswa. Dengan semangat kekeluargaan, setiap 
permasalahan yang muncul akan cepat terselesaikan (9C). 
Apakah pernah ada permasalahan antar guru 
Pernah, namanya juga manusia, jadi biasa kalau ada masalah. 
Hanya saja kita sudah sangat akrab, jadi kalau masalah 
biasanya hal-hal kecil, dan biasanya cepat selesai. 
Bagaimana upaya sekolah untuk mengakrabkan hubungan 
antar guru? 
Bermacam-macam, diantaranya kadang ada acara bareng 
seperti pertemuan keluarga, piknik bareng, outbond, peringatan 
hari besar, halal bihalal, dan sebagainya 
Apa itu efektif 
Rasanya cukup efektif, karena komunikasi antar guru semakin 
sering dilaksanakan 
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Bagaimana pendapat ibu tentang nilai-nilai sekolah? 

Setiap sekolah asti punya nilai-nilai sekolah disamping visi dan misi 

tentunya. Menurut saya itu baik-baik saja, karena menjadi pedoman 

bagi kita semua dalam mengajar. 

Apakah nilai-nilai tersebut sudah diamalkna oleh keluarga besar 

sekolah? 

Kalau itu relatif, sebagian kita mungkin bisa melaksanakan, tapi 

sebagian besar kita belum, yang penting kita berusaha. Ya sambil 

guyonan kadangkadang kita juga saling mengingatkan tentang nlai-

nilai itu. 

Ibu hafal? 

Hafal sih ndak, yang penting kadang-kadang kita ingat. Padahal kita 

selalu melihat. Tapi wong namanya juga manusia, pasti ada lupanya 

Apakah program keahlian tata busana selalu menyusun 

perencanaan? 

Ya, bentuknya ya program kerja yang disusun sebelum tahun ajaran 

baru berlangsung. Program kerja itulah yang harus dilaksanakan 

dalam periode 1 tahun. 

Dalam menyusun perencanaan, hal-hal apa yang menjadi 
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sorotan? 
Setiap kegiatan yang dilakasanakan pada program keahlian tata 

busana, hal-hal yang biasanya mendapat sorotan meliputi orang-orang 

atau guru-gurunya, sumber dana yang akan didapatkan, dan waktu. 

Tempat juga diperhatikan, tapi kan sudah dilaksanakan di masing-

masing ruang busana, sehingga ketiga hal tersebut yang biasanya 

menjadi bahan pembicaraan. Terutama personil yang kita perlu hati-

hati dalam menunjuk (1B). 

Bagaiamana mekanisme penyusunan perencanaan? 

Kita mengundang semua guru yang mengajar di program keahlian tata 

busana untuk membahas program kerja. Acara tersebut sangat penting 

karena membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun 

demikian, karena sesuatu dan lain hal tidak semua guru bisa hadir. 

Menurut saya itu sesuatu yang wajar, yang penting ketidakhadiran 

mereka karena memang betul-betul halangan (3B). 

Bagaimana posisi bengkel dalam program kerja program 

keahlian tata busana?  

Posisi perencanaan bengkel tata busana dalam program kerja program 

keahlian tata busana termasuk di dalamnya. Pada saat tim kecil 

menyusun draft program kerja, maka sesungguhnya program kerja 

bengkel juga disertakan. Ini karena inti pembelajaran di program tata 

busana adalah proses pembelajaran yang ada di bengkel. Boleh 

dikatakan bahwa 70% proses pembelajaran dilaksanakan di bengkel 
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(5B) 

Menurut pengamatan ibu, bagaimana perencanaan yang telah 

disusun oleh bengkel tata busana? 

Menurut saya sudah baik 

Apak buktinya? 

Buktinya, proses pembelajaran di bengkel berjalan dengan baik, mesin 

dan peralatan tertata dan terjaga dengan baik, pengaturan kelompok 

berlangsung tertib, piket guru sudah teratur, dan kerjasama dengan 

mitra berjalan lancar. Menurut saya itu membuktikan perencanaan di 

bengkel tata busana berjalan dengan baik. 

Jika program sudah disusun tim, lalu apa fungsi rapat guru? 

Rapat guru-guru itu  berfungsi sebagai penyempurna dari rancangan 

program kerja yang telah disipkan oleh tim kecil. Harus diakui bahwa 

kemampuan tim kecil dalam menyusun jadwal pasti masih ada 

kelemahan, sehingga dari kelemahan dan kekuarngan tersebut perlu 

disempurnakan melalui rapat dengan guru-guru (4B). 

Kapan rapat guru dilaksanakan? 

Rapat guru-guru dilaksanakan tiap bulan. Rapat tersebut kita 

manfaatkan untuk membahas berbagai macam persoalan, terutama 

tentang kegiatan PBM. Seluruh kegiatan baik yang dilaksanakan di 

kelas maupun bengkel juga menjadi bahasan guru-guru, sehingga 

dengan cara seperti ini pengawasan dapat dilakukan (7B). 

Dimana biasanya rapat guru dilaksanakan 
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Biasanya di ruang khusus rapat. Tapi kadang-kadang juga 

dilaksanakan ditempat lain, seperti di kelas atau ruang guru. Yang 

penting harus nyaman. 

Mengapa bengkel tata busana perlu menyusun perencanaan? 

Penyusunan perencanaan di bengkel tata busana itu dilakukan agar 

ketika proses pembelajaran berlangsung, bengkel tata busana sudah 

mempersiapkan diri, sehingga segala kekurangan bisa segera 

dipenuhi. Jika kekurangan sudah diketahui, maka proses pemenuhan 

atau pelengkapan sarana prasarana bengkel tata busana lebih 

terkontrol karena kebutuhannya jelas (7B7) 
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Bagaiamana seandainya jika program keahlian tata busana tidak 

punya bengkel? 

Lo, apa bedanya dengan SMA? Bengkel bagi SMK sangat vital, harus 

ada. Karena vitalnya fungsi bengkel, maka dalam pengaturan 

penggunaannya juga harus hati-hati. Bengkel tata busana harus 

memberi manfaat serta menjadi tempat siswa dalam berkreasi 

sehingga bakat kemampuan dapat dikembangkan. Namun demikian 

keselamatan siswa dan perawatan peralatan yang ada harus 

diperhatikan. Untuk itu diperlukan tata tertib ketika berada di bengkel 

(8B8). 

Fasilitas apa yang dimiliki bengkel tata busana? 

Bengkel tata busana dipimpin oleh Ibu Yuli Astuti. Kondisi bengkel 

relatif lengkap, ada 4 ruang busana dan 1 ruang garmen. Masing-

masing ruang ada seorang penanggungjawab yang berasal dari guru 

sesuai bidangnya masing-masing. 

Apakah jumlah ruang itu sudah cukup untuk memenuhi proses 

belajar mengajar di bengkel secara ideal? 

Ya kita cukupcukupkan. Oleh ketua bengkel, keterbatasan waktu 
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sudah diatasi dengan cara rotasi atau bergiliran 

Apakah ibu sering berkunjung ke masing-masing ruang? 

Sebagai ketua program itu menjadi kewajiban untu mengetahui 

koondisi bengkel. Meskipun sudah ada ketua bengkel, tetap saja saya 

harus tahu kondisi yang sebenarnya. Bukan berarti saya tidak percaya 

dengan ketua bengkel, tapi semata-mata untuk kebaikan bersama 

Bagaimana dengan kepala sekolah? 

Wah kalau itu saya kurang paham. Tapi nampaknya tidak lebih sering 

dari saya, karena masing-masing ketua program memang telah diberi 

tugas untuk menangani masalah bengkel kerja. 

Pertimbangan apa yang digunakan dalam memilih ketua bengkel 

dan penanggungjawab ruang? 

Dasar yang dijadikan untuk memilih ketua bengkel dan 

penanggungjawab ruang antara lain kompetensi atau kemampuan, 

berpengalaman, bertanggungjawab, siap memajukan sekolah,dan 

mempunyai kinerja yang baik. Tidak harus senior, nyatanya salah satu 

penanggungjawab ruang usianya masih muda (2B). (6B). 

Perencanaan program sekolah khususnya di bengkel tata busana 

berpedoman pada nilai-nilai sekolah. Bagaimana pendapat ibu? 

Memang harus begitu. Ibarat negara, nilai-nilai sekolah itu mungkin 

ya Pancasila itu ya. Wah ini mungkin terlalu gimana ya, tapi 

intinyamemang wajar saja jika perencanaan sekolah mengacu pada 

nilai-nilai sekolah 
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Lalu bagaimana caranya? 

Ya, tinggal memasukkan unsur-unsur nilai-nilai sekolah itu tadi dalam 

setiap penyusunan program. Istilahnya, nilai-nilai nilai itu menjiwai 

program yang disusun. 

Berarti dalam menyusun perencanaan harus mengembangkan 

nilai-nilai sekolah seperti kreatif dan inovatif, peduli, dan 

menghargai? 

Ya, begitu 

Mengapa dalam perencanaan perlu kreatif dan inovatif? 

tantangan yang dihadapi lulusan SMK semakin kompleks, tingkat 

persaingan juga semakin ketat, sehingga dibutuhkan keterampilan 

yang berbeda dengan orang lain. Semua harus terampil dan cerdas. 

Baik guru, karyawan, maupun siswa harus kreatif dan inovatif agar 

mampu memenangkan persaingan (1B1). 
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Bagaimana pendapat ibu tentang nilai peduli dalam 

perencanaan? 

melaksanakan tugas harus disertai dengan rasa memiliki dan 

kepedulian. Rasa memiliki artinya rasa bahwa mengerjakan sesuatu 

seolah-olah mengerjakan pekerjaan dirinya, memperjuangkan nasib 

siswa seolah-olah memperjuangkan nasibnya, sehingga tugas-tugas 

yang dikerjakan adalah tugas-tugas mulia yang harus dilaksanakan 

sebaik-baiknya (2B2). 

Bagaimana pendapat ibu tentang menghargai? 

saling menghargai adalah menghormati pendapat orang lain, menjaga 

perasaan, dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Guru-guru 

punya bakat dan potensi sendiri-sendiri. Kemampuan yang dimiliki 

juga berbeda karena memang dilatarbelakangi oleh faktor sosial yang 

berbeda. Perbedaan itu tentu menghasilkan karya dan ide yang 

berbeda pula. Untuk itu, semua harus menghargai agar perencanaan 

yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik (3B3). 

Ada unsur pelayanan prima dalam nilai-nilai sekolah, apa 

maksudnya? 
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pelanggan yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai 

hubungan dengan sekolah. Pelanggan program keahlian tata busana 

adalah para mitra, seperti pemilik butik, penjahit dan masyarakat yang 

lain. Warga sekolah harus bekerja keras untuk memberi kepuasan 

kepada pelanggan. Pelayanan prima menurut Ibu Cicik Noorhayati 

paling mudah diingat oleh siswa karena termasuk dalam mata 

pelajaran kewirausahaan, di mana di dalamnya ada materi pelayanan 

prima (4B4). 

Bagaimana fungsi sasaran dalam perencanaan? 

Supaya tujuannya tercapai karena fokusnya jelas 

Bagaiamana sasaran perencanaan dalam manajemen bengkel tata 

busana? 

Sasaran itu adalah sesuatu yang akan dilaksanakan atau yang terlibat 

dalam pelaksanaan, apakah itu sumber daya manusianya, dananya, 

waktunya tempatnya, dan sebagainya. Perencanaan juga harus 

mempunyai tujuan yang jelas (5B5) 

Faktor apa yang penting dalam perencanaan manajemen 

bengkel? 

Penentuan personil dalam perencanaan sangat penting dan 

menentukan keberhasilan setiap program yang akan dilaksanakan. 

Bengkel tata busana tidak hanya mengandalkan kemampuan satu jenis 

keterampilan, tapi beberapa keterampilan, seperti menjahit, bordir, 

garment, dan keterampilan lainnya. Penentuan personil harus hati-hati 
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agar tidak salah orang (6B6). 

Bagaiaman upaya yang dilakukan untuk melaksanakan evaluasi 

terhadap program kerja? 

Banyaknya tugas ketua program merupakan konsekuensi yang harus 

dijalani. Sebagai pimpinan di tingkat program keahlian, maka 

pembinaan terus dilakukan kepada bawahan. Kinerja bawahan 

dipantau agar bekerja dengan baik melalui pengawasan internal. Saya 

mengakui bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap semua kegiatan 

tdak dilaksanakan secara terjadwal, tapi biasanya dilaksanakan pada 

saat rapat guru atau saat-saat informal. 

Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Rapat guru dilaksanakan tiap bulan. Pada kesempatan inilah guru-guru 

memberikan penilaian seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, 

khususnya di bengkel tata busana. Rapat tersebut menjadi semacam 

sharing ide dari peserta rapat, bagaimana kegiatan yang telah 

dilaksanakan dapat diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Sasaran 

kritik atau penilaian guru biasanya berkisar pada waktu, pendanaan, 

dan koordinasi yang dinilai guru-guru masih dianggap kurang . Rapat 

guru juga digunakan sebagai serap aspirasi tentang program kerja 

yang tidak sempat disusun dalam program kerja. Terhadap hal 

tersebut, biasanya usulan ditampung dan dibicarakan bersama (9B9).  

Apa sisi positif keharmonisan dalam lingkungan kerja? 

Dengan bekal keharmonisan tersebut suasana kekeluargaan sangat 
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terasa. Guru muda menghormati yang lebih tua, dan sebaliknya guru 

senior juga diupayakan dekat dengan juniornya. Dengan 

kekeluargaan, maka segala permasalahan akan segera diselesaikan 

(10B10). 

Jelaskan pendapat ibu tentang terbuka? 

Terbuka, artinya menyampaikan sesuatu apa adanya, tidak ditutup-

tutupi, apalagi menyembunyikan sesuatu di belakang. Guru-guru yang 

memberikan masukan kepada ketua program dan ketua bengkel 

biasanya menyampaikan apa adanya, meskipun kadang terasa keras 

(11B11). 

Apa yang dimaksud kekeluargaan dalam proses evaluasi? 

Kekeluargan, adalah rasa saling menyayangi antar sesama. Semua 

guru menganggap bahwa semua seperti satu keluarga yang 

mempunyai tanggungjawab dan tugas sama, yaitu memajukan sekolah 

dan memberi pelayanan terbaik kepada siswa (12B12). 
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Aplikasi Hasil Wawancara 
 
 
Kode : 13/WCR/SMKN3/2008 
Sumber : Siswa Prodi Tata Busana 
Waktu dan tempat : 19 April di Bengkel Tata busana 

 

Nomor Transkrip wawancara 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 

Menurut kamu, bagaimana penataan alat-alat laboratorium 
yang baik? 
Penataan alat-alat yang baik itu ya yang mudah, tidak 
semrawut. 
Apakah penataan alat-alat laboratorium tata busana sudah 
dikatakan baik? 
Menurut saya sudah, sebab semua sudah dikelompok-
kelompokkan, dan tidak bercampur. 
Bagaimana dengan kelengkapan alat-alat tersebut? 
Sudah cukup lengkap 
Apakah penataan alat-alat tersebut pernah mengalami 
perubahan posisi? 
Setahu saya belum pernah, sebab kalau alat yang digunakan itu 
dipindah, kan berat. Lagi pula alat-alat itu, yang mesin-mesin 
jahit garment itu kan harus dekat dengan strum. 
Apakah siswa pernah diajak bicara tentang konsisi 
laboratorium? 
Ya, pernah tapi yang berkaitan dengan cara penggunaan, 
bagaimana supaya awet, dan dibilangin bahwa alat-alat yang 
kami gunakan itu mahal-mahal. 
Kapan biasanya disinggung masalah alat-alat lab? 
Sering, biasanya setiap kita mau menggunakan alat selalu 
diingatkan oleh guru-guru. 
Jadi kalau masalah alat-alat itu guru-guru agak rel ya? 
Gimana ya, maksudnya pasti kan juga baik. Kalau alat-alat itu 
cepat rusak, kan kita sendiri yang akhirnya rugi. 
Apakah siswa sudah puas dengan pelayanan di ruang ini? 
Puas. Dengan adanya alat-alat itu kami tidak merasa kesulitan 
karena kita tidak berebut dengan teman-teman. Sistimnya kan 
di shif atau dibagi-bagi, jadi tidak perlu berebut karena setiap 
siswa akan pegang satu-satu. 
Yang kamu akai ini namanya apa? 
Celemek, supaya kita tidak kotor. 
Apa harus dipakai? 
Harusnya ya dipakai, tapi kadang-kadang kita lupa juga, 
biasanya diingatkan untuk memakai. 
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