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SARI 

Diani, Indah Rimbun, 2016 “Pengelolaan Laboratorium Administrasi 

Perkantoran Untuk Menunjang Kegiatan Pembelajaran di SMK Widya Praja 

Ungaran”. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Ismiyati, S.Pd. M.PD. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Laboratorium, Administrasi Perkantoran  

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Widya Praja Ungaran, 

hambatan pengelolaan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

 Desain penelitian ini adalah deskriptif, subjek penelitian adalah Kepala 

SMK Widya Praja Ungaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

Untuk memeriksa keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dan triamgulasi 

teknik. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran dalam perencanaan, 

pengadaan peralatan dan perlengkapan dilakukan setiap awal semester. 

Pengorganisasian laboratorium perkantoran belum maksimal, karena belum ada 

struktur organisasi secara khusus, sehingga pembagian tugas tidak jelas dan tegas. 

Pemeliharaan laboratorium kurang maksimal dikarenakan tidak dilakukan rutin. 

Pengawasan laboratorium belum maksimal karena belum dilakukan rutin dan 

belum ada standar khusus untuk mengawasi. 2) Hambatan dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran yaitu terbatasnya anggaran dana sekolah 

untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium, kurangnya koordinasi 

antar pengelola laboratorium administrasi perkantoran, pemeliharaan laboratorium  

yang kurang baik, dan pengawasan belum maksimal. 3) Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pengadaan peralatan dan perlengkapan 

disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak, koordinasi antar pengelola 

laboratorium dilakukan pada saat bertemu secara face to face, pemeliharaan 

dilakukan dengan membersihkan alat dan ruangan laboratorium pada saat akan 

digunakan, serta perbaikan pada alat yang rusak, pengawasan penggunaan dan 

kondisi peralatan laboratorium dilakukan pada saat laboratorium digunakan untuk 

pembelajaran. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini, bahwa pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran belum maksimal yaitu 

dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan. Saran 

penelitian ini adalah: 1) Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana harus 

lebih operasional dalam mengusahakan ketersediaan alat-alat praktik, 2) pihak 

sekolah harus membuat jadwal penggunaan laboratorium perkantoran, dan 3) 

lebih memperhatikan dalam hal penataan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium agar sesuai mekanisme kerja kantor. 
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ABSTRACT 

 

Diani, Indah Rimbun 2016, “The Management of Office Administration 

Laboratory to Support Learning Activities at SMK Widya Praja Ungaran”. Final 

Project. Economics Education Departement. Faculty of Economics. Semarang 

State University. Advisor: Ismiyati, S.Pd. M.Pd. 

 

Keywords : Laboratory Management, Office Administration 

 

 The purpose of this study was to know the laboratory management of 

office administration at SMK Widya Praja Ungaran, to know the obstacle and the 

efforts to solve them. 

 It was a descriptive research, the subject of the study was the of principal 

SMK Widya Praja Ungaran. The data were collected by observation, interviews, 

and documentation. The, the data were analyzed descriptively which include: data 

reduction, data presentation, and the draw conclusions. For checly the validity 

done by triangulation and triamgulasi techniques. 

 The result showed that: 1) the management of office administration 

laboratory is not optimal because there is no particular organization structure, so 

there is unequivocal job desk. Maintenance and laboratory supervision are not 

optimal because it has not done regulary and there is no spesific standard for 

supervising. 2) the obstacles in managing the office administration laboratory are 

the limitation of school finds budget for the procurement of laboratory equipment 

and supplies, the lack of coordination between the office administration laboratory 

staff, the poor maintenance, and the non-optimal supervision. 3) the efforts to 

overcome these obstacles are procuring equipment and supplies on urgent needs, 

coordinating the laboratory staff on face-to-face occasion, cleaning laboratory and 

its tools at the time will be used as well as reparing broken equipment, and 

monitoring the use of laboratory equipment during learning session. 

 Based on result above, it can be concluded that the laboratory management 

of office administration at SMK Widya Praja Ungaran not maximized ie from the 

aspect of planning, organizing, maintenance and supervision. Suggestion of this 

research are: 1). Deputy head of school infrastructure and facilities should be 

operational in pursuit availability practice tools, so that the equipment needs of 

laboratory practices can meet the standards of competence office administration 

skills. 2). The school should schedule laboratory use office administration so that 

user will be scheduled and no collision at the time of use. 3). More attention in 

terms of the arrangement of equipment and laboratory equipment to fit the 

working mechanism of the office, the documents for the practice of archives, 

books are less structured so that the laboratory does not seem cluttered, stuffy and 

cramped, and create a comfortable students during practice in the laboratory. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 

Pendidikan merupakan suatu aspek penting bagi perkembangan sumber 

daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen 

yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, 

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu 

menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia produktif. Di sisi lain, 

pendidikan dipercayai sebagai wahana perluasan akses. 

Menurut PP RI No.19/2005 tentang tujuan pendidikan menengah kejuruan 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Untuk tercapainya pelaksanaan 

fungsi pendidikan sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia, 

maka pemerintah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

mempunyai misi mengajarkan pengetahuan menuju penguasaan profesi 

serta mengadakan berbagai macam praktik keterampilan yang sangat 

dibutuhkan dalam dunia kerja, dan diharapkan mampu mencetak sumber 

daya manusia yang memiliki keahlian, keterampilan, dan menjadi tenaga 

kerja yang profesional yang siap diterjunkan dalam dunia usaha. Semua itu 

dibutuhkan upaya yang optimal dari semua unsur yang ada didalam 

sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Guru, orang tua, lingkungan dan 

siswanya sendiri. 

 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan semakin sukses bila ditunjang 

dari sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sehingga pemerintah 

pun selalu berupaya untuk secara terus-menerus melengkapi sarana dan 

prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan 

sehingga kekayaan fisik negara yang berupa sarana dan prasarana 

pendidikan telah menjadi sangat besar. Berdasarkan data yang tercatat 

pada akhir Pelita III saja kekayaan tersebut nilainya berkisar satu trilyun 
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rupiah, sehingga perlu pengamanan yang kuat mencakup pengamanan 

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan penghapusan. Pengamanan 

yang kuat dapat dicapai melalui suatu sistem yang antara lain diwujudkan 

dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan yang cermat, disamping 

ketentuan teknis yang telah ada. Semuanya itu akan dapat berjalan dengan 

arah yang tepat bila ada partisipasi penuh dari para personel yang ditugasi 

serta terkait dengan pengelolaan fasilitas pendidikan tersebut berdasar rasa 

tanggung jawab yang tinggi (Gunawan, 2013:114-115). 

 

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah yang berorientasi 

untuk menyiapkan dan mencetak Sumber Daya Manusia yang memiliki 

keterampilan dan keahlian khusus sehingga mampu menjadi tenaga kerja 

profesional yang siap bersaing dalam dunia kerja. Upaya mencapai hal tersebut 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi segala kebutuhan sarana 

dan prasarana penunjang pendidikan dan tempat berlatih keahlian khusus sesuai 

dengan jurusan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah laboratorium. 

 

Barnawi dan M. Arifin (2012:185) menjelaskan bahwa laboratorium 

merupakan tempat siswa melakukan berbagai macam kegiatan penelitian, 

pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan 

praktik dari berbagai macam disiplin ilmu. Keberadaan laboratorium bagi siswa 

dapat memperluas pengetahuan, karena di laboratorium siswa mendapatkan ilmu 

dan pengalaman yang baru melalui eksperimentasi yang dilakukan. Bahkan, 

proses belajar mengajar yang sistematis dan mengarah pada sasaran yang 

diinginkan dapat dilakukan di laboratorium. Kemudian jika dikaitkan dengan 

proses belajar mengajar di sekolah khususnya SMK pada Kompetensi Keahlian 

Administrasi perkantoran, laboratorium administrasi perkantoran memberikan 

sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa 
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serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran khususnya dalam bidang 

administrasi perkantoran. intensitas penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran dikatakan baik apabila sarana dan prasarana yang ada mendukung 

kegiatan proses belajar-mengajar, dengan adanya intensitas, oleh sebab itu perlu 

adanya pengelolaan laboratorium yang baik. 

Standar tenaga laboratorium sekolah diatur dalam Permendiknas Nomor 

26 tahun 2008 tertulis bahwa: 

“Standar tenaga laboratorium sekolah mencakup kepala laboratorium sekolah, 

teknisi laboratorium sekolah, dan laboran sekolah. Kemudian untuk dapat 

diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah, seseorang wajib memenuhi standar 

tenaga laboratorium sekolah yang berlaku secara nasional”. Peraturan tersebut 

memuat kualifikasi tenaga laboratorium sebagai kepala laboratorium, teknisi 

laboratorium, dan laboran sekolah serta kompetensi yang harus dimiliki tenaga 

laboratorium yakni kompetensi kepribadian, sosial manajerial, profesional, dan 

adminitsratif. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga 

laboratorium yang berkompeten, sehingga dalam pengelolaan laboratorium dapat 

terlaksana dengan baik. 

Peranan laboratorium di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan sangat 

dibutuhkan. Laboratorium adalah tempat dimana siswa dapat belajar berbagai alat 

atau mesin untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Laboratorium bagi 

sekolah merupakan suatu keharusan untuk menambah pemahaman siswa dalam 

proses belajar, tidak terkecuali untuk Sekolah Menengah Kejuruan Bisnis 

Manajemn sebagai pencetak lulusan yang mempunyai keterampilan dan siap 

kerja. Usaha untuk memaksimalkan fungsi dan peran laboratorium dengan 

memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pengelolaan laboratorium 

untuk menunjang pembelajaran, pengelolaan laboratorium merupakan proses 

kerja sama pengelola dalam mendayagunakan semua perlengkapan laboatorium 

secara efektif dan efisien. Pengelolaan perlengkapan laboratorium sekolah itu 

terwujud sebagai suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis. 

Secara umum langkah-langkah pengelolaan laboratorium sekolah meliputi 

kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan. 

Semua kegiatan tersebut harus diperhatikan dan dijalankan dengan benar agar 

tujuan dari laboartorium dapat tercapai dan stabilitasnya tetap terjaga. 

Perencanaan perlengkapan laboratorium merupakan suatu proses memikirkan dan 

menetapkan program pengadaan fasilitas laboratorium, baik yang berbentuk 
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sarana dan prasarana laboratorium maupun tenaga laboratorium untuk masa yang 

akan datang. Perencanaan perlengkapan laboratorium yang baik meliputi, 

perencanaaan perlengakapan laboratorium yang sesuai dengan perencanaan, 

pengadaan tenaga laboratorium  yang profesional, dan merencanakan kelengkapan 

administrasi perkantoran penunjang seperti jadwal pemakaian laboratorium. Oleh 

karena itu perencanaan yang baik pengelolaan akan mempermudah dalam 

mencapai tujuan dari laboratorium. 

Laboratorium yang baik harus diorganisasikan agar dapat mendukung proses 

belajar mengajar dengan baik. Pengorganisasian yang dimaksud disini merupakan 

pembagian tugas dan wewenang antara penanggung jawab laboratorium. Teknisi 

laboratorium harus jelas. Oleh karena itu pada pengelolaan laboratorium perlu 

membentuk struktur organisasi untuk mempermudah dan memperjelas pembagian 

tugas. Adanya pembagian tugas yang jelas proses pengelolaan semua kegiatan 

pada pengelolaan laboratorium. 

Kegiatan yang berikutnya yaitu pemeliharaan dan pengawasan. Pemeliharaan 

laoratorium harus dilakukan secara rutin umtuk menjaga perlengkapan selalu 

dalam kondisi baik dan layak serta mencegah dari kerusakan sehingga proses 

belajar mengajar berjalan lancar. Sedangkan  kegiatan pengawasan laboratorium 

perlu dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan keadaan laboratorium agar 

stabilitasnya tetap terjaga. Keseluruhan kegiatan pengelolaan laboratorium 

tersebut harus dilakukan dengan baik dan efektif supaya kegiatan belajar mengajar 

dengan lancar sehingga sekolah dapat terwujud visi dan misi yang telah 

dirumuskan. 

 

 Menurut Didi Wahyu dan Sudriman, (2006:2) sebagai laboratorium 

administrasi perkantoran, maka tugas dan fungsinya sebagai unit penunjang dari 

seluruh sistem pendidikan imu administrasi. Sebagai suatu sistem, laboratorium 

merupakan akumulasi dari berbagai sumber daya manusia, material mesin-mesin 

(termasuk dari dalamnya fasilitas dan energi). 

 

Berdasarkan hasil observasi awal saya melakukan wawancara dengan 

Bapak Jadid kepala laboratorium SMK Widya Praja Ungaran pada hari kamis, 25 

Februari 2016 di SMK Widya Praja Ungaran, menyatakan bahwa laboratorium di 

SMK Widya Praja Ungaran terdapat dua jenis laboratorium yaitu laboratorium 
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komputer dan laboratorium administrasi perkantoran. Pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran SMK Widya Praja Ungaran masih kurang optimal, 

misalnya: tidak tersusun dengan benar rencana kebutuhan karena tidak 

memperhatikan program kerja dan dari ketersediaan barang yang ada. 

Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium masih terhambat anggaran 

sekolah. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan laboratorium tidak mampu 

menambah peralatan khusunya telepon karena hanya memiliki 1 pasang, printer 

dan mesin fotocopy 1, mesin faximile dan scanner belum ada. Hal tersebut  

mengakibatkan siswa dalam praktik 1 alat dapat menghabiskan jam pelajaran 

praktik laboratorium administrasi perkantoran. Sedangkan tidak adanya scanner 

dan faximile menyebabkan siswa tidak mengetahui cara penggunaannya sehingga 

pada saat melakukan PKL merasa kesulitan dalam mengoperasikan alat tersebut. 

Fasilitas dan alat-alat yang ada di laboratorium juga belum mendapatkan 

perhatian yang khusus, sehingga perlengkapan, fasilitas dan alat-alat tidak selalu 

dalam keadaan baik dan siap pakai, mengakibatkan mengganggu proses belajar 

mengajar.  

Pengorganisasian laboratorium yang belum jelas, dikarenakan belum ada 

struktur organisasi yang laboratorium administrasi perkantoran, sekolah masih 

menggunakan struktur organisasi jurusan untuk pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pengelolaan 

dilaksanakan secara kondisional. 

Perencanaan perlengkapan laboratorium yang tidak baik menyebabkan 

perlengkapan yang dibutuhkan tidak tepat dengan fungsinya. Oleh karena itu, 
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perencanaan diindikasikan sebagai sumber masalah. Selain kurangnya 

perencanaan perlengkapan laboratorium, permasalahan lain yang muncul dalam 

pengelolaan laboratorium adalah kurangnya koordinasi dari pihak sekolah 

mengenai pengangkatan petugas khusus yang mengelola laboratorium. 

Pengangkatan petugas laboratorium yang tidak memperhatikan kuantitas akan 

berdampak pada kinerja yang tidak optimal. Pembagian tugas dan wewenang 

pengelola laboratorium yang tidak jelas secara struktural mempengaruhi kinerja 

para pengelola laboratorium, baik itu kepala laboratorium maupun teknisi 

laboratorium. 

Pemeliharaan laboratorium belum dilakukan secara rutin setiap hari karena 

pengelola merangkap sebagai pengajar yang jadwalnya cukup padat, sehingga 

pemeliharaan peralatan dan ruangan tidak dapat dilakukan secara rutin. Ruangan 

dan peralatan dibersihkan apabila kotor dilakukan guru dan dibantu oleh siswa 

pada saat pembelajaran di laboratorium, sehingga waktu pembelajaran di 

laboratorium terpotong. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakefektifan dalam 

proses belajar mengajar dikarenakan siswa merasa capek dan malas terlebih 

dahulu sebelum pembelajaran, pengetahuan siswa dalam hal praktik mejadi 

kurang, serta siswa merasa tidak nyaman berada dalam ruangan dan menggunakan 

peralatan yang berdebu. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rita Hartati (2009) 

dalam jurnal yang berjudul pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di 

SMK N.1 Bantul menunjukkan hasil bahwa kurang efektifnya perencanaan 

kelengkapan administrasi perkantoran, belum adanya struktur organisasi khusus 
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laboratorium administrasi perkantoran sehingga pertanggung jawabannya belum 

jelas dan pengawasan laboratorium administrasi perkantoran belum maksimal. 

Hasil penelitian lain oleh istianah (2010) dalam jurnal pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Muhammadiyah 2 Moyadun juga 

menunjukkan hasil bahwa pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

belum berjalan secara maksimal karena masih adanya hambatan-hambatan yang 

muncul yaitu perencanaan perlengkapan laboratorium yang belum maksimal, 

karena belum adanya strukrur organisasi yang jelas, pengadministrasiannya 

kurang maksimal, pemeliharaan dan perawatan laboratorium tidak dilakukan 

secara teratur dan pengawasan laboratorium administrasi perkantoran belum 

berjalan secara maksimal. 

Pengawasan laboratorium administrasi perkantoran juga belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini terbukti pengelola belum menetapkan alat untuk menilai 

pelaksanaan tugas anggotanya mengadakan tindakan perbaikan dan kurangnya 

rasa tanggung jawab yang dimiliki anggota organisasi, serta tidak adanya 

pengawasan secara khusus oleh pengelola. Apabila keadaan laboratorium 

administrasi perkantoran seperti ini maka kegiatan praktik di laboratorium belum 

dapat dikatakan secara optimal, sehingga dengan kondisi seperti ini akan 

menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu perhatian yang besar 

dari pihak sekolah dalam pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

(lamp.1). selain dari hasil wawancara hal ini juga diperkuat oleh angket yang saya 

berikan kepada siswa sebagai pengguna laboatorium yang terlampir di (lamp.8) 
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Pengawasan laboratorium yang kurang baik menyebabkan proses 

pemantauan kegiatan di laboratorium tidak berjalan dengan lancar. Pengawasan 

pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui 

pengawasan tercipta sutau aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau 

evaluasi mengenai pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN LABORATORIUM 

ADMINISTRASI PERKANTORAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN 

PEMBELAJARAN DI SMK WIDYA PRAJA UNGARAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran dengan  menggunakan aspek perencanaan, 

pengorganisasiaan, pemeliharaan dan pengawasan? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi 

dalam pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya 

Praja Ungaran ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di 

SMK Widya Praja Ungaran dengan menggunakan aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pemeliharaan, dan aspek pengawasan.  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah 

ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan. Penelitian ini juga 

sebagai kajian dalam menambah pengetahuan mengenai bagaimana 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Sebagai penambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran. 

b. Bagi SMK Widya Praja Ungaran 

Sebagai sumber informasi atau sumbangan pemikiran positif dalam 

menunjang pencapaian tujuan.  

c. Bagi Pembaca 

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang penelitian pendidikan. 

Utamanya di bidang pengelolaan laboratorium.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Klasik 

Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, 

berfikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Oleh karena itu teori 

klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis 

dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur/ 

anatomi organisasi. Pelopor klasik  yaitu Henri Fayol (1916) dalam Nanang Fattah 

(2004:22) menyatakan bahwa “ada lima pedoman manajemen, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pengkomandoan, pengkordinasian, dan pengawasan”. 

 

2.2 Laboratorium Administrasi Perkantoran 

2.2.1 Pengertian Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Barnawi dan M. Arifin (2012:185) menjelaskan bahwa “laboratorium 

merupakan tempat untuk melaksanakan pembelajaran secara praktik yang 

memerlukan peralatan khusus”. Siswa akan memiliki kemampuan memahami 

konsep yang dipelajari dalam teori sekaligus berlatih menguasai keterampilan 

dengan belajar di laboratorium. Keahlian administrasi perkantoran memiliki 

standar kelengkapan fasilitas berupa laboratorium mengetik, laboratorium 

komputer, dan laboratorium simulasi perkantoran. Hal ini dikarenakan output 

SMK khususnya Kompetensi keahlian administrasi perkantoran harus memiliki 

keterampilan dalam bidangnya seperti keterampilan mengetik, keterampilan 

mengarsip surat, dan keterampilan menggunakan peralatan-peralatan perkantoran. 
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Selain itu laboratorium merupakan suatu tempat atau prasarana yang 

dibuat untuk memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan studi praktik 

dalam berbagai bidang ilmu. Richard Decaprio (2013:16) menyatakan bahwa 

“laboratorium merupakan tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai 

macam kegiatan penelitian (riset) pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah 

sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam disiplin ilmu”.  

Berdasarkan definisi laboratorium dari pendapat-pendapat diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa laboratorium administrasi perkantoran adalah perangkat 

kelengkapan akademik yang digunakan peserta didik dalam melakukan studi 

praktik, penelitian, dan pengujian dalam hal yang berhubungan dengan cabang 

ilmu administrasi perkantoran harus memperhatikan beberapa aspek antara lain 

perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan. 

 

2.2.2 Fungsi Laboratorium Administrasi Perkantoran 

  

Laboratorium sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, 

pengamatan, serta pengujian ilmiah memiliki banyak fungsi. Berikut ini beberapa 

fungsi laboratorium yang paling utama menurut Richard Decaprio (2013: 17-19), 

sebagai berikut: 

a) Menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan 

antara teori dan praktik. Dalam konteks tersebut keduanya akan saling 

melengkapi, yaitu teori akan dapat menjadi dasar praktik dan 

penelitian, sedangkan penelitian akan menguatkan teori. 

b) Laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, 

mahasiswa, dosen, aktivis peneliti dan lain sebagainya untuk 

memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, 

sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. 

c) Laboratorium dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan 

berbagai masalah melalui kegiatan paktik, baik itu masalah yang 

terjadi di tengah masyarakat. 
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d) Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam 

mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk 

mencari dan menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai 

macam riset atau eksperimentasi yang dilakukan. 

 

 

Kemudian menurut Barnawi dan M. Arifin (2012:185) “laboratorium 

berfungsi sebagai tempat untuk memecahkan masalah, mendalami suatu fakta, 

melatih kemampuan, keterampilan ilmiah, dan pengembangan sikap ilmiah”.  

Laboratorium mempunyai fungsi untuk mendukung proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Moh Amien (1988:54) 

menyatakan laboratorium seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah 

No.5 Tahun 1980 pasal 29 disebutkan fungsi laboratorium, yaitu: 

a) Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan 

dan pengajaran dalam satu atau sebagai cabang ilmu, teknologi atau 

seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 

b) Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian 

dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu 

sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

laboratorium administrasi perkantoran adalah tempat berlatih seluruh 

keterampilan yang ada di bidang keahlian administrasi perkantoran dengan 

menggunakan sarana ataupun alat yang mendukung teori dan praktek dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga diperoleh gambaran tentang apa yang 

dimaksudkan dalam teori yang sudah didapat di dalam kelas. 
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2.2.3 Tujuan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Laboratorium administrasi perkantoran didirikan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga mampu menunjang 

tercapainya hasil pendidikan yang optimal pada jurusan administrasi perkantoran 

melalui kegiatan atau tugas-tugas terstruktur yang diberikan kepada siswa. Tjipto 

Utomo (1989:109) menyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar kegiatan 

laboratorium atau praktikum memiliki tujuan yaitu: 

a) Keterampilan Kognitif yang Tinggi 

1) Melatih agar teori dapat dimengerti 

2) Agar segi-segi teori yang berlainan dapat diintegrasikan 

3) Agar teori dapat diterapkan pada keadaan problema yang nyata. 

b) Keterampilan Afektif 

1) Belajar merencanakan kegiatan secara mandiri 

2) Belajar bekerjasama 

3) Belajar mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya 

4) Belajar menghargai bidangnya. 

c) Keterampilan Psikomotor 

1) Belajar memasang peralatan sehingga benar-benar berjalan 

2) Belajar memakai peralatan dan instrumen tertentu 

 

Berdasarkan tujuan laboratorium administrasi perkantoran maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan praktik di laboratorium dapat memberikan bekal 

keterampilan terhadap siswa, sebagai media rangka meningkatkan output dan 

mengurangi jurang pemisah antara teori dan parktik, karena lulusan SMK 

khususnya Kelompok Bisnis dan Manajemen dituntut harus mempunyai 

keterampilan untuk mempersiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja. 
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2.3 Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Kegiatan pengelolaan sangat diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan. 

Suatu kegiatan pengelolaan dilakukan baik oleh personal maupun kelompok. 

Sampai sekarang definisi pengelolaan sendiri belum terdapat keseragaman antara 

ahli yang satu dengan ahli yang lain. Menurut Rothwell dan  Kazanas dalam 

Richey & Sell, (1994:90) mendefinisikan bahwa: 

Pengelolaan sebagai cara yang efisien dan efektif dalam menghimpun 

suatu tim, dimana pengetahuan dan keahlian anggotanya sesuai dengan 

situasi unik dan tuntunan teknis jangka pendek yang dituntunkan oleh 

pembina kerja. Sedangkan definisi pengelolaan laboratorium merupakan 

suatu proses pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan 

memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. 

 

Pengelolaan menurut Siswanto (2007:28) adalah “seni dan ilmu dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian 

terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”. Kemudian menurut 

Handoko (2001:2) bahwa “pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  

Menurut Manullang (2008:5) pengelolaan adalah “seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisaian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber 

daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan”. Pendapat lain menurut Tatang 

Amirin (2010:78) bahwa: “Pengelolaan adalah seperangkat aktivitas yang 

meliputi perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, 
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kepemimpinan dan pengawasan, yang diarahkan pada organisasi manusia, 

keuangan, fisik, dan sumber-sumber informasi organisasi secara efektif dan 

efisien”. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan terhadap para anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

Kompetensi Keahlian administrasi perkantoran selain dituntut untuk 

menguasai teori harus memiliki keterampilan dalam mengelola peralatan kantor, 

dan melakukan pekerjaan kantor, mengarsip dokumen, serta mengelola surat 

masuk dan surat keluar. Oleh karena itu sangat diperlukan ruangan simulasi 

perkantoran atau laboratorium administrasi perkantoran untuk menunjang 

pembelajaran administrasi perkantoran. Pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran berkaitan dengan pengelola dan pengguna. Pada dasarnya 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran merupakan tanggung jawab 

bersama, baik pengelola maupun pengguna laboratorium tersebut. 

 

2.3.2 Tahap-Tahap Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

 

 Menurut Barnawi dan M.Arifin (2012:193) laboratorium administrasi 

perkantoran sebagai tempat untuk menguji sebuah teori yang diterima secara 

langsung pada saat pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat menyeimbangkan 

dan menyatukan antara teori dan praktik. Mengacu pada konteks tersebut 

keduanya akan saling melengkapi, yaitu teori akan menjadi dasar praktik, 

sedangkan praktik akan menguatkan argumentasi teori. Oleh karena itu, setiap 
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pihak yang terlibat dalam penggunaan laboratorium adminstrasi perkantoran harus 

memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan 

mengusahakan keselamatan kerja. 

Pengelola laboratorium administrasi perkantoran hendaknya memiliki 

pemahaman dan keterampilan kerja di laboratorium. Agar pembelajaran praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran berjalan efektif dan efisien, laboratorium 

harus dikelola dengan memperhatikan beberapa tahap mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pemeliharaan, serta pengawasan laboratorium administrasi 

perkantoran. 

a. Perencanaan 

Tahap yang pertama dalam pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran adalah perencanaan. Pengelolaan laboratorium tanpa adanya sebuah 

perencanaan akan berjalan tanpa tujuan yang tidak jelas, untuk itu perlu adanya 

proses perencanaan. Perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses penentuan 

tujuan yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif.  

Handoko (2001:17) menyatakan bahwa “perencanaan adalah memilih 

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, 

kapan, bagaimana, oleh siapa”. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan 

dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat 

rencana dibuat. 
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Selanjutnya Bafadal (2004:26) menyatakan “perencanaan adalah suatu 

proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program 

yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Perencanaan pada pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

merupakan suatu proses kegiatan di laboratorium dalam menentukan apa yang 

akan dilakukan, yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. Perencanaan yang matang dan jelas dapat dijadikan sebagai pedoman 

dan standar kerja dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Tanpa adanya 

perencanaan yang baik, maka pengelolaan dan perkembangan laboratorium juga 

ikut terhambat. Oleh karena itu fungsi perencanaan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan tahap pengelolaan lainnya dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Perencanaan dilakukan dengan tahapan-tahapan tertentu agar dapat 

menghasilkan rencana yang efektif. Menurut Handoko (2001:79), ada empat 

tahapan dasar perencanaan: 

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan 

keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tanpa 

rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber 

dayanya secara efektif. 

2) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan atau 

organisasi dari tujuan yang hendak dicapai untuk pencapaian tujuan 

adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang 

akan datang. Pada tahap ini memerlukan informasi terutama keuangan 

dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. 

3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan 

kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk 

mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 

4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai 

tujuan. Tujuan terakhir dalam proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. 
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Kemudian menurut Barnawi dan M. Arifin (2012:52) persayaratan yang 

harus diperhatikan dalam perencanaan laboratorium adalah: “(1) Tujuan dan 

sasaran atau target yang harus dicapai, (2) Jenis dan bentuk tindakan, (3) 

Berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama, (4) Mengikuti pedoman 

(standar) jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas”. 

Sedangkan menurut Siswanto (2007:45) tahap-tahap perencanaan 

meliputi: 

1) Menjelaskan permasalahan 

2) Usaha memperoleh informasi 

3) Analisis dan klasifikasi informasi 

4) Menentukan dasar perencanaan dan batasan 

5) Menentukan rencana berganti 

6) Memilih rencana yang diusulkan 

7) Memuat urutan kronologis mengenai rencana yang diusulkan 

8) Mengadakan pengendalian kemajuan terhadap rencana yang diusulkan.  

 

Perencanaan dapat berjalan dengan baik, apabila tujuan telah ditetapkan 

dan persyaratan perencanaan harus diperhatikan. Menurut Barnawi dan M. Arifin 

(2012:54) bahwa “syarat dan tahapan proses perencanaan meliputi: 

1) Penyusunan daftar kebutuhan 

2) Stimasi biaya 

3) Menetapkan skala prioritas  

4) Penyusunan rencana pengadaan. 

Selanjutnya perencanaan tenaga laboratorium merupakan salah satu tenaga 

kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas 

proses pembelajaran di sekolah terutama kegiatan praktik di laboratorium. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 
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tanggal 11 Juni 2008 tentang kualifikasi standar tenaga laboratorium sekolah 

disebutkan bahwa: 

1. Kualifikasi Kepala Laboratorium Sekolah adalah: 

a. Jalur Guru 

Pendidikan minimal sarjana (S1), berpengalaman minimal 3 tahun 

sebagai pengelola praktikum, memiliki sertifkat kepala laboratorium 

sekolah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

b. Jalur Laboran/Teknisi 

Pendidikan minimal D3, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai 

laboran atau teknisi, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah 

dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

2. Kualifikasi Teknisi Laboratorium Sekolah adalah: 

a) Minimal D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh 

pemerintah 

b) Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah dari perguruan tinggi 

atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Kualifikasi Laboran Laboratorium Sekolah adalah: 

a) Minimal lulusan D1 yang relevan dengan jenis laboratorium yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh 

pemerintah 

b) Memiliki sertifikat laboran sekolah dari perguruan tinggi yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perencanaan khususnya dalam 

pengelolaan laboratorium dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat dan 

langkah-langkah yag benar sehingga rencana yang telah disusun dapat terlaksana 

dengan baik. Kemudian syarat dan tahapan dalam kegiatan perencanaan meliputi 

menentukan tujuan dan sasaran, penyusunan daftar kebutuhan, membuat 

keputusan bersama, estimasi biaya, dan membuat skala prioritas. 

 

b. Pengorganisasian 

 

Fattah (2004:71), menyatakan bahwa pengorganisasian adalah sebagai 

proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, 
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membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan 

kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan 

organisasi. Pengorganisasian merupakan upaya untuk menjalankan 

kegiatan laboratorium sebagaimana fungsinya sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh semua pihak. 

 

Menurut Handoko (2001:24), pengorganisasian adalah penentuan sumber 

daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 

perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau   kelompok kerja 

yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan 

tanggung jawab tertentu dan kemudian pendelegasian wewenang yang 

diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

 

 

Kemudian Malayu S.P. Hasibuan (2004:118) menjelaskan bahwa 

pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan 

pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan 

alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepala setiap individu yang akan melakukan aktivitas-

aktivitas tersebut. 

 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan 

pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan yang dialokasikan kepada 

sekelompok orang yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan 

wewenang sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Pengorganisasian pada pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

merupakan upaya untuk menjalankan kegiatan di laboratorium sebagaimana 

fungsinya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu dengan 

memperhatikan proses pengorganisasian pasti akan mendukung pada pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran. Mulyono (2008:27) memaparkan tahap-

tahap dalam proses pengorganisasian sebagai berikut: 
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1) Memahami tujuan institusional 

2) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam usaha 

mencapai tujuan institusional 

3) Kegiatan yang serumpun (sejenis) dikelompokkan dalam satu unit 

kerja 

4) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit 

kerja 

5) Menetapkan personel (jumlah dan kualifikasinya) setiap unit kerja 

6) Menentukan hubungan kerja antar unit kerja. 

 

Sedangkan tahapan-tahapan pengorganisasian menurut Siswanto 

(2007:75) meliputi: 

1) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai 

2) Deskripsi pekerjaan yang dioperasikan dalam aktivitas tertentu 

3) Klasifikasi aktifitas dalam kesatuan yang praktis 

4) Memberikan rumusan yang realitas mengenai kewajiban yang hendak 

diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan yang 

diperlukan untuk setiap aktivitas atau kesatuan aktivitas yang hendak 

dioperasikan. 

 

Berdasarkan tahapan-tahapan pengorganisasian menurut para ahli maka 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang harus dilakukan dalam proses 

pengorganisasian diawali dengan menetapkan tujuan dengan jelas, kemudian 

melakukan pembagian kerja antar anggota yang ada di organisasi tersebut. 

c. Pemeliharaan  

Menurut Gunawan (1996:146), menyatakan agar setiap barang yang kita 

miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa 

banyak menimbulkan gangguan/hambatan, maka barang-barang tersebut 

perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-

unsur pengganggu/perusaknya. Dengan demikian kegiatan rutin untuk 

mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik 

pula (running well), di sebut pemeliharaan atau perawatan (servis). 

 

 

Fasilitas yang ada di laboratorium harus dipelihara agar selalu dalam 

keadaan baik dan siap pakai sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar. 

Hal ini tentunya harus didukung dengan pemeliharaan yang efektif dan efisien. 
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Seperti yang dinyatakan oleh Sutjipto (1993:100) bahwa “pemeliharaan adalah 

kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang 

tersebut dalam kondisi yang baik dan siap pakai”. 

Idealnya semua perlengkapan pendidikan di sekolah, seperti perabot dan 

peralatan kantor, serta media pengajaran selalu dalam kondisi siap pakai jika 

setiap saat diperlukan. Dengan perlengkapan dalam kondisi siap pakai itu semua 

personel sekolah dapat dengan lancar menjalankan tugasnya masing-masing. 

Dalam rangka itu, tentunya semua perlengkapan di sekolah bukan saja ditata 

sedemikian rupa, sebagaimana telah dibahas di muka, melainkan juga dipelihara 

dengan sebaik-baiknya. Dengan pemeliharaan secara teratur semua perlengkapan 

pendidikan di sekolah selalu enak dipandang, mudah digunakan, dan tidak cepat 

rusak. 

Bafadal (2008:49) menyatakan macam pemeliharaan sarana dan prasarana 

laboratorium sekolah: 

1) Pemeliharaan yang bersifat pengecekan, pengecekan ini dilakukan oleh 

seseorang yang mengetahui tentang baik buruknya keadaan mesin 

2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharan dengan cara 

demikian dilakukan agar kondisi mesin selalu dalam keadaan baik 

3) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan 

4) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat. 

 

 

Sedangkan menurut waktunya yaitu pemeliharaan sehari-hari seperti 

menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu dan pemeliharan berkala seperti 

pengecetan dinding, pemeriksaan bangku dan perlengkapan lainnya. 

Arikunto (1988:277) menyatakan bahwa secara garis besar pemeliharaan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
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1) Pemeliharaan Rutin 

Pemeliharaan rutin dilakukan dengan maksud untuk meciptakan 

lingkungan kerja yang aman. Kegiatan ini meliputi: pembersihan secara 

menyeluruh dalam ruangan laboratorium, pengawasan terhadap alat-alat 

yang sudah terpasang, menyediakan blangko-blangko atau kartu-kartu 

perbaikan kecil, pelumasan, dan pengawasan terhadap pembersihan alat-

alat. 

Program ini direncanakan lebih menekankan untuk memelihara kondisi 

yang ada daripada menditeksi dan mengadakan perbaikan terhadap resiko-

resiko yang belum nampak di dalam schedule pelayanan yang regular, 

bagian yang paling penting dari program pemeliharaan rutin adalah 

memenuhi pengaturan suku cadang dan bahan-bahan yang diperlukan. 

Pemeliharaan rutin sebaiknya diusahakan melibatkan murid-murid atas 

bimbingan instruktor. Nilai pengajaran yang melibatkan murid-murid 

seperti ini merupakan suatu program yang sanga diinginkan. Murid-murid 

yang diberi instruksi secara terperinci sesuai dengan tugas-tugas khusus 

mereka. Mereka hendaknya mengikuti jadwal yang sudah pasti 

berdasarkan daftar yang tepat untuk tugas pemeliharaan mereka. 

2) Pemeliharaan pencegahan 

Pemeliharaan pencegahan merupakan kegiatan yang secara teratur 

dijadwalkan untuk mengawasi dan mengatur prosedur pelayanan yang 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pecahnya 

peralatan dengan cara mengadakan diteksi dan remidiasi yang disebabkan 

karena kegagalan pelayanan. 

 

 

Berdasarkan penjelasan mengenai pemeliharaan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dengan memperhatikan cara-cara pemeliharaan. Pemeliharaan 

yang teratur dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan, maka 

diharapkan kegiatan-kegiatan di laboratorium dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Pelaksanaan pemeliharaan yang baik dapat memperpanjang daya pakai 

alat-alat, meminimalisir biaya reparasi karena sudah dideteksi kemungkinan 

terjadinya kerusakan, dan memperlancar proses belajar-mengajar. 

 

d. Pengawasan 

 

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemugkinan penyimpangan-penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Selain 
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itu pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang tercapai. Oleh 

karena itu kegiatan pengawasan memiliki peran sangat penting karena dalam 

proses pengawasan berusaha untuk mengevaluasikan tujuan yang telah dicapai, 

dan apabila tujuan tidak tercapai maka dapat dicari faktor penyebabnya sehingga 

dapat dilakukan perbaikan. 

Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tujuan agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut George R Terry 

(2000:166) “pengawasan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan 

yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan berorientasi pada obyek yang 

dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran 

yang ingin dicapai”. 

Sedangkan Handoko (2001:25) menyatakan bahwa “pengawasan 

(controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin 

bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”. 

Menurut Murdick yang dikutip oleh Nanang fattah (2004:101) Sebagai 

berikut: 

Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan 

bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri 

dari tiga tahap (1) menetapkan standar pelaksanaan, (2) pengukuran 

pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan (3) menentukan 

kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. 

 

Menurut paham klasik, pegawasan dalam buku Nanang Fattah (2004:24), 

pengawasan merupakan “coercion atau compeling artinya proses yang bersifat 

memaksa-maksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan 

rencana yang telah ditetapkan”. 
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Berlainan dengan paham klasik, pengawasan menurut konsep sistem 

didasarkan kepada kesadaran yang bersifat cybernetic atau sistem 

cybernatic, yaitu sistem kesadaran yang memandang organisasi atau 

ekosistem sebagai mesin homeostatic yang bekerja secara otomatis. Faham 

pengawasan sebagai suatu sistem cybernetic adalah seperti thermostat 

merupakan sebuah sistem yang mengatur diri sendiri. Prinsip dasar yang 

menjadi kunci dalam sistem pengawasan adalah umpan balik (feedback) 

fattah (2004:25). 

 

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan itu merupakan suatu tindakan pengukuran pelaksanaan dan 

pengambilan tindakan pada kegiatan yang sedang atau sudah berjalan untuk 

mecapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui sudah sesuai 

dengan perencanaan atau belum. Pengawasan mempunyai sasaran untuk 

melakukan pencegahan dan atau perbaikan ketidaksesuaian atau perbedaan-

perbedaan, kesalahan-kesalahan dan berbagai kelemahan dari suatu pelaksanaan 

tugas dan wewenang. Pengawasan pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran  dapat digunakan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, 

kegagalan untuk kemudian dilakukan kegiatan perbaikan dan mencegah terulang 

kembali kesalahan-kesalahan dan untuk menjaga agar pelaksanaannya tidak 

berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Fattah (2004:103) menyatakan bahwa “tujuan dari pengawasan adalah 

membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem”. 

Sedangkan menurut Manullang (2008:173) menyatakan bahwa “tujuan utama dari 
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pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi 

kenyataan”. 

Berdasarkan tujuan pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pengawasan adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan membantu untuk 

mempertahankan tujuan yang direncanakan menjadi kenyataan. 

Adapun   tahap-tahap menurut Manullang (2008:185-191) melaksanakan 

pengawasan sebagai berikut: 

1) Penetapan Standar 

Tahap pertama pengawasan adalah penetapan pelaksanaan standar berarti 

suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk 

penilaian hasil-hasil. Tujuan atau sasaran dan target pelaksanaan dapat 

digunakan sebagai standar. 

2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai berbagai cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam 

pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara 

tepat. 

3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, 

pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang 

dan terus-menerus. Adapun berbagai cara untuk melakukan pengukuran 

pelaksanaan meliputi observasi, laporan tertulis maupun lisan, metode-

metode otomatis, inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel. 

4) Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan 

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan 

nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah 

ditetapkan. Meskipun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi 

kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterprestasikan adanya 

penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk 

menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. 

5) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan 

Apabila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan 

ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. 

Standar mungkin diubah, pelaksaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan 

bersamaan. 
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Kemudian pengawasan laboratorium merupakan usaha ditempuh oleh 

pimpinan dalam membantu personel sekolah untuk menjaga atau memelihara dan 

memanfaatkan laboratorium sekolah dengan sebaik-baiknya demi keberhasilan 

proses pembelajaran di laboratorium. Adapun bentuk pengawasan laboratorium 

menurut (Manullang 2008:177) dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Pengawasan preventif (pengawasan dimuka) yaitu pengawasan dengan 

mengadakan peraturan-peraturan untuk menjaga atau menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan atau dengan kata lain merupakan pengawasan 

sebelum pekerjaan dilakukan. Bentuk nyata pengawasan preventif adalah 

dengan menyusun tata tertib penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran. 

2) Pengawasan Represif adalah pengawasan di belakang atau pengawasan 

yang dilakukan setelah pekerjaan dilakukan. Pengawasan ini menurut 

adanya suatu evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 

laboratorium. 

 

 

Tahap-tahap pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pemeliharaan, dan pengawasan tersebut yang akan dijadikan pedoman dalam 

penelitian ini sebagai dasar pengelolaan laboratorium adminstrasi perkantoran di 

SMK Widya Praja Ungaran, dengan pelaksanaan tahap-tahap tersebut secara 

sistematis maka proses pengelolaan akan berjalan sesuai dengan program yang 

direncanakan dan diharapkan sehingga tujuan ditetapkan dapat tercapai. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahlu sangat penting digunakan sebagai dasar pijakan dalam 

rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mendukung dan 

memperkuat latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Berikut beberapa ringkasan hasil penelitian terdahulu yang disajikan 

pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Hasil Penelitian Pembeda 

1 Rita Hartati (2009) Dalam pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK 

N.1 Bantul masih muncul masalah 

antara lain kurang efektifnya 

perencanaan kelengkapan 

administrasi perkantoran, belum 

adanya struktur organisasi 

khususnya laboratorium sehingga 

pertanggungjawabannya belum 

jelas dan pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran belum 

maksimal. 

Sedangkan pengelolaan 

laboratorium di SMK 

Widya Praja Ungaran 

penanggung jawab 

sudah jelas tetapi 

pengelolaan nya belum 

maksimal misalnya dari 

segi perencanaan 

kelengkapan dan 

pemeliharaan 

perlengkapan 

laboratorium. 

2 Istianah (2010) Dalam pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK 

Muhammadiyah 2 Moyadun belum 

berjalan secara maksimal karena 

masih adanya hambatan-hambatan 

yang muncul yaitu perencanaan 

perlengkapan laboratorium yang 

belum maksimal, karena belum 

adanya struktur organisasi yang 

jelas, pengadministrasian nya 

kurang maksimal, pemeliharaan 

dan perawatan laboratorium tidak 

dilakukan secara teratur dan 

pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran belum 

berjalan secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di SMK Widya Praja 

Ungaran untuk struktur 

organiasi nya sudah 

jelas tapi pelaksanaan 

tanggung jawab belum 

maksimal diakibatkan 

karena pengelolanya 

merangkap  sebagai 

pengajar yang 

jadwalnya cukup padat. 
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Sumber : Penelitian terdahulu 

Berdasarkan Hasil penelitian terdahulu mengenai pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran. terbukti kurang efektifnya perencanaan 

dalam kelengkapan administrasi perkantoran, belum adanya struktur organisasi 

laboratorium administrasi perkantoran, pemeliharaan serta pengawasan belum 

maksimal. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pengelola, pengguna, fasilitas laboratorium, dan aktivitas 

yang dilaksanakan di laboratorium untuk menjaga keberlanjutan fungsinya. Oleh 

karena itu adanya tahap-tahap pengelolaan laboratorium meliputi tahap 

perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan. 

Pengelolaan laboratorium khususnya laboratorium administrasi 

perkantoran diperlukan perencanaan yang baik dan matang sehingga pada 

pelaksanaan pengelolaan laboratorium dapat berjalan dengan baik. Laboratorium 

administrasi perkantoran juga harus dilengkapi dengan struktur organisasi yang 

jelas sehingga dalam mengelola laboratorium akan lebih jelas tanggung jawab dan 

No Nama Peneliti Hasil Penelitian   Pembeda 

 3 Didi Wahyu 

Sudirman (2011) 

Kurangnya sarana dan prasarana, 

kurang mendapatkan perhatian 

yang sungguh-sungguh dari 

lembaga dan perencanaan yang 

kurang optimal 

Laboratorium SMK 

Widya Praja Ungaran 

juga kurang 

mendapatkan perhatian 

yang sungguh-sungguh 

baik dari segi 

pemeliharaan dan 

perencanaan 

kelengkapan barang. 
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wewenang masing-masing bagian. Kemudian pemeliharaan laboratorium yang 

meliputi pemeliharaan ruang dan peralatan yang ada, pengecekan, peralatan dan 

perbaikan mutlak dilakukan oleh pengguna laboratorium. 

Pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran harus dilakukan 

dengan baik dan benar sesuai pedoman yang ditetapkan. Sehingga 

pemanfaatannya dapat berjalan tanpa hambatan. Kemudian pengoptimalan 

laboratorium administrasi perkantoran harus terus diupayakan, supaya tujuan 

laboratorium administrasi perkantoran dapat terwujud. 

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya 

dan berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

permasalahan dalam pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran dilihat dari empat aspek yaitu mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan. Berdasarkan hal ini, maka 

adapun kerangka berfikir konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar2.1 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Laboratorium Administrasi 

Perkantoran: 

1. Perencaaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pemeliharaan 

4. Pengawasan 

Barnawi dan M.Arifin (2012) 

 

Hambatan dalam Pengelolaan 

Laboratorium 

Upaya dalam Pengelolaan 

Laboratorium 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran. Penelitian ini 

menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata bukan angka-angka 

sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan 

penafsiran yang mendalam mengenai makna dan fakta yang relevan. 

 

3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi titik perhatian 

dari suatu penelitian, fokus penelitian lebih diarahkan kepada pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran dengan menggunakan empat aspek yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasana. Lokasi 

penelitian ini berada di SMK Widya Praja Ungaran yang berlokasi di Jalan Gatot 

Subroto 63 Ungaran, kab. Semarang. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian adalah yang terlibat dan 

dapat memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai latar belakang dan 

keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti sehingga dapat diperoleh data 
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yang akurat. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari informan. 

Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Kepala Kompetensi 

Keahlian Administrasi Perkantoran yang merupakan informan kunci dalam 

penelitian ini, sedangkan informan pendukungn yaitu Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Teknisi Sekolah, Guru Produktif 

administrasi perkantoran, dan siswa pengguna laboratorium administrasi 

perkantoran di Sekolah Menengah Kejuruan Widya Praja Ungaran.  

 

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi  

Pada penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan mengenai pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran. Adapun hal-hal yang akan diamati meliputi kondisi ruangan 

laboratorium, peralatan praktik yang tersedia di laboratorium, buku 

penunjang pembelajaran praktik di laboratorium, peralatan keamanan dan 

keselamatan pelaksanaan praktik serta kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung di laboratorium administrasi perkantoran. Kemudian data 

dipadukan dengan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. 

2. Wawancara 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yaitu peneliti dalam 

melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Peneliti 
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menggunakan pedoman wawancara, diharapkan arah wawancara telah 

terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan mengenai 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran. Kegiatan wa wancara 

tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dalam daftar 

pertanyaan serta mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperjelas 

jawaban kepada informan kunci yaitu kepala Komptetensi Keahlian 

administrasi perkantoran dan informan lainnya. 

3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat data selain dari 

teknik wawancara. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam peneletian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

telah tersedia dalam bentuk arsip, peneliti melakukan pencarian dan mengkaji 

secara langsung dokumen yang sudah ada dalam bentuk arsip seperti: struktur 

organisasi, uraian tugas, tata tertib penggunaan laboratorium serta arsip-arsip 

lain yang berkaitan dengan peneliti. 

 

3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data 

 

Penetapan dan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, 

pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, yaitu dengan kepercayaan (credibility), keteralihan 

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

(Moleong, 2011:324) 
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1 Kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriterium kepercayaan (credibility) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. “Kriterium ini 

berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiti sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan pnemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan 

derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong, 2011:324). 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti dapat mengecek 

menggunakan teknik observasi secara continue di lapangan dan 

triangulasi. Obeservasi secara continue  dimaksud adalah peneliti 

mengamati peralatan dan perlengkapan yang ada di laoratorium SMK 

Widya Praja Ungaran. 

Keabsahan data merupakan syarat utama dalam penelitian kualitatif. Salah 

satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011:330). 

Peneliti mengumpulkan data secara terus-menerus mengenai pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran yang 

sesuai dengan sumber dan metode. 

2 Keteralihan (transferability) 

Menurut Moleong (2011:324), kriterium keteralihan (transferability) 

berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu 

menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar 

penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili 

populasi itu. Keterlihan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari 

menumpulkan kejadian empiris dalam proses pengelolaan laboratorium 

admninistrasi perkantoran sehingga adanya kesamaan informasi data dari 

peneliti dan objek peneliti. 

3 Kebergantungan (confirmability) 

Kriterium kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam 

penelitian nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditujukan 

dengan jalan mengadakan replikasi studi. Hal tersebut disebabkan oleh 

peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-

galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor 

lainnya yang tersangkut (Moleong, 2011:325). 

Peneliti sangat bergantung pada subjek yang akan dijadikan data, peneliti 

harus berkali-kali melakukan observasi pada sumber data. 

4 Kepastian (confirmability) 

Kriterium kepastian (confirmability) berasal dari konsep objektivitas 

menurut konsep nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari 

segi kepastian antar subjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif 

atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2011:325). 
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3.6 Model Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2015:333), analisis data dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus 

menerus sampe datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus 

tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada 

umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), 

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. 

 

 

Miles dan Huberman (1994:24-25 ) menyatakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification”. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan analisis interaksi 

(interactive analysis), dalam analisis interaksi komponen reduksi data dan sajian 

data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data 

terkumpul maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan atau verifikasi) berinteraksi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

sebagai berikut: 

a) Reduksi Data ( Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Oleh karena itu data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

serta mencarinya bila diperlukan. 

b) Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Data yang disajikan selanjutnya dipilih, kemudian disederhanakan 

dengan cara megambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk 
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menjawab permasalahan yang diteliti.Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

 

 

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun 

wawasan umum yang disebut analisis. Tiga hal utama itu dapat kita lihat 

pada gambar dibawah ini yang proses kerjanya diterangkan oleh Miles 

dan Huberman umum yang disebut analisis. Tiga hal utama itu dapat kita 

lihat pada gambar dibawah ini yang proses kerjanya diterangkan oleh 

Miles dan Huberman sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Data collection 

Data display 

Conclusion:drawing

/verifying 

Data reduction 
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Keempat komponen tersebut di atas saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait, pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. 

Hal tersebut dikarenakan banyak data yang dikumpulkan sehingga reduksi 

diadakan data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu 

pengumpulan pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila 

ketiga hal tersebut selesai dilakukan, maka diambil sebuah keputusan atau 

verifikasi. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 

Tahap ini terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap 

analisis data. 

1. Tahap Pra-lapangan 

Tahap pra-lapangan diantaranya menyusun rancangan peneliti yaitu memilih 

lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajaki dan menilai lapangan, 

memlih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan baik data primer ataupun sekunder yang mana secara 

garis besar data-data tersebut diperoleh dari informan maupun dokumen. 

Kemudian data tersebut digunkan untuk menjelaskan objek dari fokus 

penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga bisa menghasilkan 

data yang akurat terhadap kejelasan suatu objek yang akan diteliti. 
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3. Tahap Analisis data 

Setelah memperoleh data-data dari hasil penelitian maka prosedur 

selanjutnya adalah tahap penyusunan laporan. Tahap ini hasil penelitian 

disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang ditentukan 

agar hasilnya dapat diketahui orang lain. Disamping itu, dengan disusun dan 

diteliti hasil penelitian, prosedur yang ditempuh dalam penelitian pun dapat 

juga diketuhi oleh orang lain sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan 

pendidikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Profil Lokasi Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Singkat SMK Widya Praja Ungaran 

SMK Widya Praja Ungaran merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten Semarang. Lokasinya cukup strategis, 1 km 

dari pusat kota Unagaran, 500 m dari batas kota Semarang dan berada cukup 

dekat dengan kantor Pemerintahan Kabupaten Semarang. Tepatnya SMK Widya 

Praja berada pada lokasi Jalan Jend. Gatot Subroto No.63 Ungaran 

Telp/fax.024.6923124Email:smk.wpung@yahoo.co.idatausmkwpung@gmail.com 

 SMK Widya Praja pada tahun pelajaran 2010/2011 telah memiliki 4 

program keahlian antara lain : akuntansi, adm.perkantoran, busana butik dan jasa 

boga. Sekolah ini telah banyak mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah sekitar 100 juta yang sampai saat ini dimanfaatkan 

untuk pengembangan fasilitas sekolah. Sekolah kami ini telah berkembang pesat 

dilihat dari sarana dan prasarana, mutu lulusan dan mutu tenaga pendidikan.   

Program keahlian Widya Praja Ungaran pada tahun pelajaran 2008/2009 

memiliki program keahlian diantaranya : 

1) Program keahlian Akuntansi ( daya tampung 2 kelas ) 

Materi yang diajarkan pada program keahlian Akuntansi antara lain : 

a) Siklus akuntansi perusahaan jasa 

mailto:smk.wpung@yahoo.co.id
mailto:smkwpung@gmail.com
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b) Siklus akuntansi perusahaan dagang 

c) Akuntansi keuangan 

d) Siklus akuntansi perusahaan indsutri perpajakan 

2) Program keahlian Administrasi Perkantoran ( daya tampung 2 kelas ) 

Materi yang diajarkan pada progam keahlian Administrasi Perkantoran 

antara lain : 

a) Administrasi perkantoran 

b) Kesekretarisan 

c) Mengetik secara manual dan komputer 

d) Komunikasi (tata cara bertelepon) 

e) Kearsipan 

f) Mesin-mesin kantor 

g) Korespondensi 

3) Program keahlian Tata busana ( daya tampung 3 kelas ) 

Materi yang diajarkan pada program keahlian Tata Busana antara lain : 

a) Menjahit dengan mesin (garmen, manual, ototmatis) 

b) Membuat pola dengan sistem drapping 

c) Menggambar desain busana  

d) Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan  

e) Menghias busana (payet, bordir) 

f) Penataan display 

4) Program keahlian Restoran / Jasa Boga ( daya tampung 1 kelas ) 
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Materi yang diajarkan pada  program keahlian Restoran/ Jasa Boga antara 

lain : 

a) Mengolah dan menyajikan makanan Indonesia 

b) Mengolah dan menyajikan makanan kontinental 

c) Mengolah menyajikan kue dan roti tradisional dan modern 

d) Melayani makan dan minum di restoran 

e) Membuat dan menyajikan minuman campuran non-alkohol 

4.1.2 Visi Misi Sekolah SMK Widya Praja Ungaran 

a. Visi 

Visi SMK Widya Praja Ungaran adalah “Terselenggaranya layanan prima 

dalam belajar dan berlatih yang bermutu untuk bekal bekerja dan mandiri serta 

mengembangkan karir.” 

b. Misi 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

melalui penerapan akhlak yang mulia, sikap disiplin, budi pekerti luhur 

dan berwawasan lingkungan 

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai metode dan 

sarana proses pembelajaran bagi peserta didik 

3. Meningkatkan pemanfaatan unit produksi sekolah dan bisnis center untuk 

pembelajaran riil kewirausahaan bagi peserta didik 

4. Meningkatkan kompetensi profesional peserta didik sesuai dengan 

kompetensi keahliannya sehingga setelah lulus mampu bersaing mengisi 

untuk menciptakan usaha serta mengembangkan karirnya 
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5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah 

6. Meningkatkan pencitraan sekolah melalui peningkatan pelayanan kepada 

semua stakeholder sekolah 

7. Memperkuat tata kelola sekolah melalui penerapan manajemen ISO 

9001:2008 

c. Tujuan SMK Widya Praja Ungaran 

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pada siswa 

2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

profesional 

3. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang 

produktif, terampil dan mandiri sesuai tuntutan dunia usaha / dunia 

industri. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Fisik Laboratorium Administrasi Perkatoran 

Laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran 

terdiri dari laboratorium komputer dan laboratorium administrasi perkantoran. 

1. Laboratorium Komputer 

Laboratorium komputer di SMK Widya Praja Ungaran saat ini digunakan 

oleh 2 kompetensi, yaitu kompetensi keahlian administrasi perkantoran dan 

akuntansi. Fasilitas yang disediakan di laboratorium komputer secara 

keseluruhan sudah mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Namun jumlah komputer belum seutuhnya mencukupi kebutuha siswa karena 
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jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah komputer, sehingga pada saat 

praktik ada siswa yang menggunakan 1 komputer untuk 2 siswa. 

Ruangan laboratorium komputer dilengkapi dengan 2 AC, 1 kipas angin, 

layar LCD dan white board untuk membantu guru dalam menyampaikan 

materi, serta tersedia fillig cabinet yang ada hanya ada 1 buah sehingga tidak 

dapat menyimpan keseluruhan hasil pekerjaan siswa. Pencahayaan pada 

laboratorium komputer ini memanfaatkan sinar matahari yang masuk melalui 

kaca jendela yang dilengkapi dengan kunci untuk menjaga keamanan 

ruangan. 

2. Laboratorium Perkantoran 

Laboratorium perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran terletak di 

sebelah timur sebelah ruang kelas X administrasi perkantoran. Pencahayaan 

pada laboratorium kurang memadai karena tidak adanya cahaya sinar 

matahari yang masuk pada ruangan sehingga harus menyalakan lampu pada 

saat digunakan. Penataan laboratorium kurang rapi karena letak peralatan 

praktik untuk kearsipan berserakan di meja untuk praktik rapat, sehingga 

dapat mengganggu siswa pada saat melakukan praktik. Kursi dan meja 

kurang tertata dengan rapi. 

a. Kebersihan Ruangan 

Kebersihan ruangan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 

ruangan, karena menimbulkan kenyamanan tersendiri pada saat 

menggunakan laboratorium. Berdasarkan hasil observasi ruangan 

laboratorium administasi perkantoran masih banyak terlihat debu di 
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lantai, jendela maupun di perlatan praktik. Keadaan tersebut dapat 

menyebabkan ketidaknyamanan saat menggunakan laboratorium. 

Oleh karena itu hendaknya pemeliharaan kebersihan ruangan 

laboratorium perlu ditingkatkan dan dirutinkan pelaksanaannya, sehingga 

kebersihan laboratorium akan selalu terjaga dan terkontrol. Selain itu 

akan memberikan rasa nyaman pada pengguna laboratorium dan lebih 

kondusif pada saat melakukan pembelajaran di laboratorium 

b. Peralatan Praktik di Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Peralatan praktik merupakan media pembelajaran yang menunjang proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila 

peralatan praktik yang tersedia di laboratorium administrasi perkantoran 

memadai. Berdasarkan observasi peralatan praktik di laboratorium 

komputer tersedia 20 unit komputer. Sementara rata-rata siswa per kelas 

di SMK Widya Praja Ungran 30-40. Menurut permendiknas No.24 

Tahun 2007 bahwa setiap 1 komputer atau mesin tulis maksimal 

digunakan oleh 2 orang. Pembelajaran akan lebih efektif apabila setiap 1 

unit komputer atau mesin tulis digunakan oleh 1 siswa. 

Sedangkan peralatan praktik di laboratorium perkantoran kurang 

memadai dan tidak sebanding  dengan jumlah siswa. Sehingga pada saat 

praktik harus bergantian, dan tidak dapat semua melakukan praktik 

karena terbatasnya jam pelajaran. Laboratorium ini tidak dilengkapi 

dengan scanner, pada hal siswa SMK kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran seharusnya mampu mengoperasikan mesin-mesin kantor. 
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Hal tersebut dikarenakan lulusan SMK perkantoran mempunyai 

keterampilan dalam mengoperasikan mesin-mesin kantor. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan dalan hal perencanaan pengadaan peralatan praktik 

kurang memadai. Dikatakan kurang memadai karena peralatan yang 

tersedia kurang sebanding dengan rata-rata siswa per kelas di SMK 

Widya Praja Ungaran. 

3. Buku Penunjang 

Buku penunjang kegiatan belajar-mengajar praktik di laboratorium 

administrasi perkantoran dan laboratorium komputer hanya dipegang oleh 

guru administrasi perkantoran yang bersangkutan. Guru mata pelajaran 

memberikan foto copyan materi kepada siswa sebelumnya, hal ini dilakukan 

guna mempermudah siswa mempelajari materi sebelum praktek. 

 

4.2.2 Deskripsi Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran di 

SMK Widya Praja Ungaran 

 

Pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya 

Praja Ungaran meliputi empat aspek kegiatan dengan perincian sebagai 

berikut: 

a. Aspek perencaaan 

 Perencanaan merupakan langkah awal dalam upaya 

mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi perencanaan pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran dilakukan setiap awal 
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semester. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Intan selaku kepala kompetensi 

keahlian administrasi perkantoran, mengatakan bahwa: 

“Program kerja yang berkaitan dengan laboratorium administrasi 

perkantoran yaitu program analisis kebutuhan dan pengadaan. Setiap 

awal semester Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana membagikan 

form kebutuhan kepada kepala kompetensi keahlian, kemudian kepala 

kompetensi keahlian dan guru produktif administrasi perkantoran 

berkoordinasi untuk menyusun rencana kebutuhan. Kemudian 

dianalisis berdasarkan program kerja dan melihat ketersediaan alat 

praktik yang ada serta mendahulukan peralatan yang lebih dibutuhkan. 

Analisis tersebut diajukan kepada wakasek sarana dan prasarana 

kemudian dikoordinasikan secara intern dengan kepala sekolah”. 

[(Lamp.7). 119] 

 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Toni selaku wakasek 

bidang sarana dan prasarana, mengataka bahwa: 

“Setiap awal semester Kepala Kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran menyampaikan usulan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium yang dibutuhkan kepada saya, kemudian saya 

konsultasikan kepada kepala sekolah untuk meminta persetujuan 

apakah akan diadakan tahun ini atau tahun selanjutnya. Persetujuan 

tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu dana dan skala prioritas 

artinya mendahulukan yang lebih penting. Apabila dapat diadakan 

tahun ini dilaporkan kepada bendahara sekolah kemudian diserahkan 

kepada tim pihak yang membelanjakan”. [(Lamp.7). 101] 

 

 Pihak-pihak yang berhak mengusulkan perencanaan pengadaan 

peralatan perlengkapan laboratorium yaitu kepala kompetensi 

keahlian, guru produktif administrasi perkantoran, wakasek bidang 

sarana dan prasarana, bendahara sekolah, tim belanja dan kepala 

sekolah. Hal ini diungkapkan oleh bu Intan megatakan bahwa: 

“Yang terlibat dalam penyusunan rencana pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran yaitu kepala 

kompetensi keahlian dan guru produktif administrasi perkantoran, 

wakasek sarana prasarana, kepala sekolah, bendahara sekolah dan tim 

belanja”. [(Lamp.7). 122] 
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Sependapat dengan pernyataan ibu Bunga selaku guru produktif 

administrasi perkantoran, mengatakan bahwa: 

“Kepala kompetensi keahlian dan guru produktif administrasi 

perkantoran, wakasek sarana dan prasarana,bendahara sekolah, tim 

belanja dan kepala sekolah”. [(Lamp.7). 109] 

 

 Laboratorium administrasi perkantoran dikelola oleh semua 

guru produktif dan kepala kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran dan teknisi. Hal ini diungkapkan oleh pak Eko selaku 

kepala sekolah, mengatakan bahwa:  

“Semua guru administrasi perkantoran dan teknisi sekolah”. 

[(Lamp.7). 130] 

 

Senada dengan pernyataan bu Intan mengatakan bahwa  

 

“Laboratorium administrasi perkantoran dikelola oleh saya dan semua 

guru administrasi perkantoran beserta teknisi sekolah”. [(Lamp.7). 

119] 

 

 Penentuan petugas pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran tidak ada persyaratan khusus tetapi berdasarkan jurusan 

yang berkaitan dengan laboratorium administrasi perkantoran. Hal ini 

diungkapkan oleh pak Eko mengatakan bahwa: 

“Untuk pengelola berdasarkan jurusan yang berkaitan dengan 

laboratorium administrasi perkantoran”. [(Lamp.7). 130] 

 

 Proses penerimaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

yaitu wakasek bidang sarana dan prasarana langsung menempatkan di 

laboratorium dengan sepengetahuan kepala kompetensi keahlian 



50 
 

 
 

administrasi perkantoran. hal ini diungkapkan oleh pak Eko 

mengatakan bahwa:  

“Wakasek bidang sarana dan prasarana langsung menempatkan di 

laboratorium dengan sepengetahuan kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran”. [(Lamp.7). 133] 

 

kemudian diletakkan pada laboratorium dengan konfirmasi kepada 

kepala kompetensi keahlian administrasi perkantoran administrasi 

perkantoran. hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak Toni 

mengatakan bahwa: 

“Peralatan dan perlengkapan yang masuk diserahkan ke saya, 

kemudian dikonfirmasi kepada kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran”. [(Lamp.7). 103] 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat pengelola laboratorium 

administrasi perkantoran dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

perencanaan dilakukan setiap awal semester. Setiap awal semester 

kepala kompetensi keahlian dan guru produktif administrasi 

perkantoran menganalisis peralatan dan perlengkapan laboratorium 

yang dibutuhkan menggunakan skala prioritas. Kemudian diajukan 

kepada wakasek bidang sarana dan prasarana dan dikonsultasikan 

dengan kepala sekolah untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan 

tersebut. Perencaaan pengadaan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium diusulkan oleh kepala kompetensi keahlian, guru 

produktif administrasi perkantoran, wakasek bidang sarana dan 

prasarana, bendahara sekolah, tim belanja, dan kepala sekolah. 
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 Laboratorium administrasi perkantoran dikelola oleh semua 

guru produktif dan kepala kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran dan teknisi sekolah menjadi pengelola berdasarkan 

jurusan yang berkaitan dengan laboratorium administrasi perkantoran. 

peralatan dan perlengkapan yang masuk diterima oleh wakasek bidang 

sarana dan prasarana kemudian ditempatkan di laboratorium dengan 

konfirmasi dari kepala kompetensi keahlian administrasi perkantoran. 

 Perencanaan kelengkapan administrasi perkantoran di 

laboratorium administrasi perkantoran terdiri dari pembuatan tata tertib 

penggunaan laboratorium dan pembuatan jadwal penggunaan 

laboratorium. Tata tertib dibuat oleh kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran. dasar pembuatan tata tertib tersebut dengan 

mempertimbangkan peraturan sekolah. Tata tertib tersebut 

disampaikan kepada siswa secara lisan oleh guru pada saat 

pembelajaran berlangsung di laboratorium, karena tata tertib tersebut 

tidak ditempel. Hal ini diungkapkan oleh bu Intan mengatan bahwa: 

 “Ada tata tertib secara administrasi, namun belum ditempel pada 

laboratorium terkait dengan kesibukan mengajar, sehingga saya selalu 

menyampaikan tata tertib secara lisan kepada siswa pada awal 

pembelajaran”. [(Lamp.7). 128] 

 

 Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bu Bunga 

mengatakan bahwa: 

“Ada, tetapi belum ada pada ruangan, sehingga saya sampaikan 

mengenai larangan-larangan di laboratorium”. [(Lamp.7). 116] 
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Pembuatan tata tertib tersebut disampaikan secara lisan oleh guru pada 

saat pemeblajaran berlangsung di laboratorium karena tata tertib 

tersebut tidak ditempel. Hal tersebut dikarenakan belum efektifnya 

penggunaan laboratorium. 

 Adapun tata tertib dalam penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran adalah sebagai berikut: 

1. Datang tepat waktu 

2. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal dari sekolah 

3. Berpenampilan sebagai yang mencerminkan pegawai/ karyawan di 

bidang adminstrasi perkantoran 

4. Menggunakan dan menjaga peralatan dan mesin-mesin perkantoran 

dengan peuh rasa tanggung jawab. 

5. Menghidupkan dan mematikan peralatan praktik elektrik sesuai 

prosedur 

6. Dilarang membawa makanan dan minuman di ruang praktik 

7. Siswa wajib menyelesaikan seluruh program Diklat (mata 

pelajaran) produktif pada setiap tingkat. 

 Kemudian jadwal penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran belum dibuat secara adminstrasi melainkan dengan 

memperhatikan jadwal mengajar guru kemudian dimintakan 

persetujuan kepada kepala kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran. jadwal penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran bersifat fleksibel, sehingga penggunaan laboratorium 



53 
 

 
 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan, maksudnya apabila ada guru 

lain menghendaki menggunaakan laboratorium pada hal guru 

tersebut tidak ada jadwal menggunakan laboratorium maka dapat 

menggunakan laboratorium dengan cara berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan guru yang saat itu menggunakan laboratorium atau 

langsung berkoordinasi dengan kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran. 

  Perlengkapan administrasi yang lainnya yaitu pembuatan 

kartu penggunaan laboratorium. Pada laboratorium komputer 

sudah ada namun pada laboratorium perkantoran belum ada. Hal 

ini diungkapkan oleh bu Bunga mengatakan bahwa:  

“Kalau laboratorium komputer sudah ada, namun untuk 

laboratorium perkantoran belum ada karena kesibukan masing-

masing pengelola”. [(Lamp.7). 111] 

 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat pengelola laboratorium dapat 

disimpulkan bahwa dalam perencanaan kelengkapan administrasi 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja 

Ungaran belum terlaksana dengan baik, karena belum semua 

peralatan dan perlengkapan diinventaris. Laboratorium sudah 

dilengkapi tata tertib secara administrasi namun pada ruangan 

sendiri belum di cantumkan karena keterbatasan waktu pengelola, 

sehingga penyampaian tata tertib oleh guru dilakukan pada awal 

pembelajaran. 
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b. Aspek pengorganisasian 

 Pengorganisasian sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan 

suatu organisasi. Tanpa adanya pengorganisasian yang baik, tugas-

tugas atau pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Pengorganisasian mencakup pembagian kerja diantara 

pengelola laboratorium administrasi perkantoran agar penyelenggaran 

laboratorium berjalan sesuai dengan fungsi dan manfaat laboratorium 

dalam upaya mendukung proses belajar mengajar yang baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian struktur organisasi laboratorium 

SMK Widya Praja Ungaran menggunakan struktur organisasi jurusan 

Administrasi perkantoran. struktur organisasi dirancang oleh kepala 

kompetensi keahlian administrasi perkantoran. hal tersebut 

diungkapkan oleh pak Eko mengatakan bahwa:  

“Yang membuat struktur organisasi kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran”. [(Lamp.7). 135] 

 

 

hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu Intan mengatakan bahwa 

“struktur organisasi saya buat sendiri”. Struktur organisasi tersebut 

dapat diuraikan tugasnya: 

1. Kepala Sekolah 

a. Mengarahkan ketua program keahlian di dalam menentukan 

kegiatan program 

b. Memberikan kebijakan / langkah-langkah yang dilakukan oleh 

ketua program 
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c. Penanggung jawab pelaksana program secara umum 

2. Ketua 

a. Mengatur pembagian tugas mengajar diprogram keahlian 

administrasi perkantoran 

b. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan di program 

keahlian administrasi perkantoran 

c. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar diprogram keahlian perkantoran 

3. Sekretaris 

a. Menyusun dokumen dan arsip 

b. Mengadministrasikan semua kegiatan program keahlian 

administrasi perkantoran 

4. Bendahara 

a. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan program 

b. Melancarkan kegiatan program dengan adanya ide-ide dan 

masukan-masukan yang positif 

(Sumber: Data Jurusan Administrasi Perkantoran). 

Struktur organisasi laboratorium perkantoran masih 

menggunakan struktur strukorganisasi jurusan, sehingga pembagian 

tugas pengelola laboratorium tidak jelas dan sebagian besar kegiatan 

pengelolaan dilaksanakan oleh ketua jurusan administrasi perkantoran. 

koordinasi antar pengelola jarang sekali dilakukan, sehingga 

koordinasi tersebut dilakukan dengan ketua jurusan administrasi 
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perkantoran berkoordinasi langsung dengan guru produktif 

administrasi perkantoran pada saat bertemu. Hal ini diungkapkan oleh 

bu Intan mengatakan bahwa: 

“Struktur organisasi khusus laboratorium administrasi perkantoran 

belum ada sehingga menggunakan struktur organisasi jurusan. Tugas 

dan tanggung jawab bersama. Hal tersebut mengakibatkan koordinasi 

tersebut dilakukan dengan ketua jurusan administrasi perkantoran 

pada saat bertemu”. [(Lamp.7). 124] 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bu bunga 

mengatakan bahwa:  

“Struktur organisasi masih menggunakan jurusan, sehingga ketua 

jurusan dengan guru produktif berkoordinasi bersama jika ada hal 

yang benar-benar penting dan mendesak, seperti pembagian tugas 

mengajar mata pelajaran baru pada saat pergantian kurikulum 2013. 

Hal tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing guru”. [(Lamp.7). 

112] 

 

Berdasarkan beberapa pendapat pengelola administrasi 

perkantoran belum dilaksanakan dengan maksimal, dapat terlihat dari 

tidak adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dalam 

pengelola tidak jelas dan sebagian besar kegiatan pengelolaan 

dipasrahkan kepada yang paling berwenang yaitu kepala jurusan 

administrasi perkantoran. koordinasi antar pengelola jarang sekali 

dilakukan karena kesibukan masing-masing pengelola yang memiliki 

kewajiban mengajar. 

c. Aspek pemeliharaan 

1. Kebersihan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Kebersihan merupakan keadaan bebas dari kotoran termasuk debu, 

sampah, dan bau, untuk menjaga ruangan laboratorium 
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administrasi perkantoran menjadi bersih pastilah perlu 

pemeliharaan dan perawatan yang rutin. Berdasarkan hasil 

observasi di laboratorium administrasi perkantoran SMK Widya 

Praja Ungaran, debu masih menjadi masalah kebersihan 

laboratorium administrasi perkantoran banyak debu yang masih 

menempel di perlatan laboratorium seperti meja, kursi, alat praktik 

dan kaca jendela. 

Hal tersebut dikarenakan waktu pengelola terbatas di sekolah 

sehingga tidak dapat membersihkan laboratorium secara rutin. 

Usaha yang dilakukan untuk menjaga kebersihan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran, setiap 

pengelola yang merangkap sebagai pengajar membersihkan ruang 

dan perlengkapan laboratorium pada saat akan digunakan dan 

setelah digunakan, sehingga dapat mengurangi timbulnya debu 

yang menempel pada ruangan dan peralatan praktik laboratorium. 

Selain itu, pengelola juga menerapkan peraturan agar kebersihan 

laboratorium administrasi perkantoran selalu dalam keadaan 

bersih, yaitu dengan adanya larangan makan dan minum di dalam 

laboratorium. Hal tersebut diungkapkan oleh bu Intan bahwa: 

“Tata tertib secara administrasi sudah ada namun belum sempat kita 

tempel dikarenakan kesibukan masing-masing pengelola sehingga 

belum sempat untuk ditempel, namun tata tertib tersebut tetap kami 

sampaikan pada awal pembelajaran untuk menjaga kebersihan dan 

kenyamanan di laboratorium administrasi perkantoran seperti larangan 

membawa makanan dalam laboratorium”. [(Lamp.7). 128] 
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  Berdasarkan peraturan bu Intan tersebut terbukti usaha untuk 

menjaga kebersihan ruangan dan peralatan laboratorium telah 

dilakukan namun belum seutuhnya maksimal dikarenakan 

terhambat oleh kesibukan masing-masing pengelola yang 

merangkap sebagai pengajar. 

2. Penyimpanan Peralatan 

 Berdasarkan hasil penelitian penyimpanan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium tidak semuanya berada pada satu 

lokasi. Penyimpanan peralatan kantor yang kecil seperti stapler, 

staples, porferator, guide, kertas dan cap perusahaan diletakkan 

dalam filling cabinet supaya mudah dicari dan terkumpul jadi satu 

karena peralatan-peralatan tersebut bentuknya kecil-kecil sehingga 

tidak mudah hilang. 

 Dokumen-dokumen untuk praktik kearsipan diletakkan di 

filling cabinet  dan sebagian di meja untuk praktik rapat, karena 

kurangnya  yang tersedia. Sedangkan peralatan kantor yang besar 

seperti komputer, printer diletakkan di meja direktur pada 

laboratorium administrasi perkantoran tersebut sehingga 

mempermudah pada saat akan digunakan. LCD dan layar LCD 

diletakkan pada laboratorium administrasi perkantoran dan 

laboratorium komputer, untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi dan mempermudah siswa praktik presentasi. 

Peralatan kantor faximile diletakkan di ruang kepala sekolah. Hal 
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tersebut dikarenakan jumlahnya satu shet dan sangat dibutuhkan 

oleh kepala sekolah, sehingga dalam penggunaan alat tersebut 

harus bergantian. Siswa menggunakan faximile untuk praktik pada 

saat tidak digunakan oleh kepala sekolah. 

 Pemeliharaan sehari-hari pada laboratorium komputer dengan 

menyapu dan membersihkan meja dan kursi tiap selesai jam 

pelajaran komputer. Namun pemeliharaan rutin seperti pengecekan 

peralatan jarang dilakukan. Hanya dilakukan pegecekan setelah 

peralatan mengalami kerusakan. Pengelola laboratorium harusnya 

juga melakukan pemeliharaan yang bersifat pencegahan seperti 

pengecekan atap, dinding, dan sebaiknya sehingga apabila terdapat 

kerusakan kecil segera dapat diperbaiki tanpa mengeluarkan tenaga 

yang besar. 

3. Perawatan dan perbaikan peralatan 

 Perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium administrasi 

perkantoran merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk 

menjaga agar peralatan dan perlengkapan tersebut yang dibutuhkan 

dalam kondisi siap pakai sehingga proses belajar mengajar berjalan 

lancar. Perawatan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran belum 

dilakukan secara rutin. Hal tersebut dikarenakan waktu mengelola 

yang terbatas. 
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 Pengelola mempunyai kewajiban sebagai pengajar, jadwal 

mengajarnya juga sangat padat sehingga waktunya tersita untuk 

mengajar, sedangkan waktu di sekolah hanya sampai pukul 14.00 

WIB sehingga, perawatan dilakukan pada saat peralatan dan 

perlengkapan akan digunakan untuk praktik. Apabila peralatan ada 

yang berdebu langsung dibersihkan untuk digunakan praktik. 

Selain itu pralatan yang sudah digunakan untuk praktik diletakkan 

pada tempat yang semula. 

 Sedangkan perbaikan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan jika ada peralatan maupun 

perlengkapan yang rusak atau perlu dilakukan perbaikan. 

Perbaikan komputer, jaringan komputer, serta LCD ditangani 

langsung oleh teknisi sekolah, tetapi apabila teknisi tersebut tidak 

dapat memperbaiki sehingga teknisi konfirmasi untuk memanggil 

teknisi panggilan langganan sekolah kepada wakil kepala sekolah 

bidang sarana dan prasarana dengan meminta persetujuan kepala 

sekolah. 

 Sedangkan untuk mesin kantor seperti printer, mesin fotocopy, 

faximile perbaikan ditangani oleh teknisi panggilan langganan 

sekolah. Apabila sparepart peralatan dan perlengkapan 

laboratorium administrasi perkantoran perlu diganti, maka teknisi 

sekolah mengajukan pembelian sparepart yang diperlukan kepada 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dengan meminta 
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persetujuan kepala sekolah, setelah itu melaporkan kepada 

bendahara sekolah untuk meminta dana yang diperlukan. Jika 

sparepart sudah tersedia maka teknisi langsung memasang 

sparepart pada peralatan dan perlengkapan yang perlu diganti. 

d. Aspek pengawasan 

 Pengawasan merupakan usaha untuk mengontrol proses 

kegiatan dalam pengelolaan laboratorium, baik pada sarana dan 

prasarana maupun kegiatan belajar mengajar di laboratorium agar 

dapat mencegah dan melakukan apabila terjadi permasalahan, sehingga 

dapat memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Pada 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran dibutuhkan 

pengawasan yang baik agar tujuan yang diinginkan tercapai. 

 Berdasarkan hasil wawancara pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan kepala sekolah selaku penanggung 

jawab seluruh aspek yang yang ada di sekolah. Pengawasan oleh 

kepala sekolah dilakukan pada saat luang karena banyaknya tugas 

yang menjadi tanggung jawab sebagai kepla sekolah. Aspek yang 

diawasi meliputi: kondisi laboratorium, peralatan dan perlengkapan 

laboratorium. Kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung kondisi laboratorium, kemudian 

wawancara langsung dengan kepala kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran mengenai kondisi peralatan, jumlah peralatan, maksimal 

atau tidak penggunaannya, dan siapa saja yang menggunakan 
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laboratorium. Pengawasan tersebut belum menggunakan standar 

pengawasan, sehingga dalam pengawasan dilakukan tidak ada standar 

maksimal dan minimalnya, serta tidak ada pedomannya. 

 Kemudian pengawasan dilakukan oleh kepala kompetensi 

keahlian serta guru produktif administrasi perkantoran. pengawasan 

dilakukan dengan mengamati penggunaan dan kondisi laboratorium 

secara langsung pada saat kegiatan belajar mengajar di laboratorium. 

Pada awal pembelajaran di laboratorium guru selalu meningkatkan 

secara lisan bahwa peralatan tidak boleh dibawa keluar ruangan, 

menggunakan peralatan sesuai prosedur, dan mengembalikan peralatan 

dan perlengkapan pada tempat semula, serta merapikan kembali 

peralatan dan perlengkapan yang telah dipakai. 

 Selain kepala sekolah, kompetensi keahlian, dan guru 

produktif adminsitrasi perkantoran, pengawasan dilakukan oleh wakil 

kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Pengawasan dilakukan 

tidak rutin karena kesibukan dan tanggung jawab dimilikinya, 

sehingga waktu untuk mengawasi laboratorium sangat terbatas. 

Pengawasan tersebut tidak mengamati secara langsung melainkan 

konfirmasi lahgsuhg kepada kepala kompetensi keahlian adminsitrasi 

perkantoran mengenai kondisi, peralatan, dan perengkapan 

laboratorium. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengelolaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 

 Laboratorium administrasi perkantoran sebagai sarana sekolah 

yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran yang baik dapat mengoptimalkan peran dan fungsi bagi 

penggunanya. Pengelolaan mulai dari aspek perencanaan, 

pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan harus benar-benar 

diperhatikan. Aspek-aspek tersebut dapat dibahas sebagai berikut: 

a. Aspek perencaaan 

 Perencaaan merupakan kegiatan yang penting dalam 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran. tanpa adanya 

perencanaan yang matang, tujuan laboratorium tidak akan tercapai 

secara optimal. Perencanaan yang telah disusun dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam mencapai tujuan laboratorium. Aktivitas 

pembuatan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan menjadi satu 

hal yang amat penting dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan. 

Apa yang akan dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya 

Praja Ungaran memiliki fungsi menunjang proses belajar mengajar. 

Berdasarkan fungsinya sebagai penunjang proses belajar mengajar, 

pengelola harus dapat membuat rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan guna mewujudkan fungsi tersebut. 
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 Berdasarkan penelitian di SMK Widya Praja Ungaran 

mengenai perencanaan laboratorium administrasi perkantoran bahwa 

setiap awal semester kepala kompetensi keahlian yang berkoordinasi 

dengan guru produktif administrasi perkantoran untuk menganalisis 

kebutuhan laboratorium yang disesuaikan dengan peralatan yang ada 

dan skala prioritas artinya mendahulukan peralatan yang lebih penting. 

Kemudian analisis kebutuhan tersebut diusulkan kepada wakasek 

bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya wakasek bidang sarana dan 

prasarana mengkonsultasikan dengan kepala sekolah dapatkah 

diadakan atau tidak. Pengadaan tersebut dengan mempertimbangkan 

ketersediaan dana sekolah dan skala prioritas. Dana yang digunakan 

berasal dari dna BOS, sehingga harus menunggu dana tersebut turun, 

apabila belum turun pengadaan peralatan tersebut ditunda. Selain itu 

pertimbangan yang kedua yaitu skala prioritas dengan mendahulukan 

peralaatan yang lebih mencukupi untuk pengadaan selanjutnya 

dilaporkan kepada bendahara sekolah, dan disampaikan kepada tim 

belanja untuk pengadaannya. 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan alat-alat praktik 

laboratorium administrasi perkantoran meliputi kepala kompetensi 

keahlian, guru produktif administrasi perkantoran, wakasek sarana dan 

prasarana, kepala sekolah, bendahara sekolah dan tim belanja sekolah. 

Penentuan petugas pengelola laboratorium perkantoran tidak ada 
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persyaratan khusus melainkan berdasarkan jurusan yang berkaitan 

dengan laboratorium administrasi perkantoran. 

 Pengelolaan laboratorium adminsitrasi perkantoran dalam hal 

perencanaan dikatakan sudah terlaksana namun belum maksimal. 

Dikatakan sudah terlaksana karena dalam proses perencanaan 

dilaksankan setiap awal semester. Setiap awal semester wakasek 

sarana dan prasarana membagikan angket yang berisi daftar kebutuhan 

untuk laboratorium administrasi perkantoran  kepada ketua jurusan 

adminitsrasi perkantoran. kemudian ketua jurusan beserta guru 

produktif administrasi perkantoran menganalisis kebutuhan untuk 

laboratorium. Analisis tersebut menggunakan skala prioritas yang 

artinya mendahulukan peralatan yang lebih penting. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Handoko (2001:77) menyatakan bahwa 

“perencanaan adalah memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh 

siapa”. Selain itu perencaan kegiatan memenuhi syarat dan tahapan 

proses perencanaan, sesuai dengan persyaratan Barnawi dan M. Arifin 

(2012:54) bahwa syarat dan tahapan proses perencanaan meliputi 

“penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala 

prioritas, penyusunan rencana pengadaan”. 

 Pengeloaan laboratorium administrasi perkantoran dikatakan 

belum maksimal, karena pada saat perencanaan pengadaan peralatan 

tidak diadakan rapat. Pada saat pengadaan peralatan setelah analisis 
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kebutuhan diajukan kepada wakasek sarana dan prasarana dan kepala 

sekolah, sehingga ketua jurusan beserta guru produktif administrasi 

perkantoran tidak mengetahui peralatan apa saja yang dapat dan tidak 

direalisasikan. 

 Perencanaan pengadaan peralataan laboratorium adminitrasi 

perkantoran belum optimal secara kuantitas maupun kualitas. Ada 

beberapa perencanaan pengadaan peralatan laboratorium yang belum 

terlaksana karena keterbatasan anggaran dana sekolah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penambahan peralatan seperti scanner, printer dan 

faximile belum terlaksana. Kemudian perencaan kelengkapan 

adminsitrasi laboratorium  dikatakan belum maksimal karena belum 

adanya jadwal kegiatan pembelajaran dan kartu pengguna di 

laboratorium sehingga penggunaan laboratorium tidak teratur. 

b. Aspek pengorganisasian 

 Pengorganisasian menyangkut pembagian kerja dan penetapan 

mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan agar dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi termasuk 

laboratorium, pembagian kerja terlihat pada struktur organisasi. 

Struktur organisasi disusun berdasarkan kondisi dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. Semua petugas dalam struktur organisasi memiliki 

peran meningkatkan pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran pembagian tugas masing-masing pengelola diharapkan 

dapat memperlancar tercapainya tujuan secara optimal. 
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 Berdasarkan teori yang ada pengorganisasian adalah suatu 

kegiatan atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada 

sekelompok orang yang dalam pelaksanaannya diberikan tanggung 

jawab dan wewenang sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Sesuai dengan teori tersebut pengorganisasian laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran belum dapat 

mengatur personelnya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tugasnya masing-masing pengelola, sehingga sebagian besar tugas 

dilaksanakan oleh kepala kompetensi keahlian admisitrasi perkantoran. 

selain itu koordinasi antara pengelola jarang sekali dilakukan karena 

kesibukan mengajar masing-,masing sehingga beberapa pengelola 

tidak terlibat dalam pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran. hal ini menyebabkan apabila ada hal penting, kepala 

kompetensi keahlian konfirmasi secara langsung face to face untuk 

meminta saran, pendapat, dan masukannya mengenai program yang 

dihadapi. 

 Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa pengorganisasian di 

SMK Widya Praja Ungaran, khususnya mengenai pengelolaan 

laboratorim administrasi perkantoran belum maksimal, dikatakan 

belum maksimal karena belum ada struktur organisasi laboratorium 

administrasi secara khusus, sehingga pembagian tugas antar pengelola 

tidak jelas. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar tugas 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran dilaksanakan oleh 
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kepala kompetensi keahlian administrasi perkantoran. selain itu 

kurangnya pengelola laboratorium seperti teknisi khusus laboratorium 

administrasi perkantoran menjadi salah satu hambatan apabila ada 

mesin kantor yang rusak, sehingga tidak perlu memanggil teknisi dari 

luar sekolah yang membutuhkan banyak dana. 

c. Aspek pemeliharaan 

 Pemeliharaan merupakan proses atau kegiatan penjagaan dan 

pencatatan seluruh sarana dan prasarana pendidikan agar selalu dalam 

kondisi baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran 

dilakukan dengan membersihkan ruang seperti menyapu, 

membersihkan kursi, meja dan peralatan praktik, mengecek peralatan. 

Kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh kepala kompetensi keahlian dan 

guru produktif administrasi perkantoran, serta teknisi sekolah. 

Kesibukan masing-masing pengelola menyebabkan pemeliharaan 

belum dilakukan secara terjadwal, melainkan dilakukan pada saat 

ruangan dan peralatan akan digunakan. 

 Dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran sudah 

dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan belum 

adanya pemeliharaan secara rutin dan berkala, kegiatan seperti 

menyapu, membersihkan kursi, membersihkan alat-alat praktik, 
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pengecekan peralatan praktik hanya dilakukan pada saat akan 

digunakan. Hal tersebut menyebabkan peralatan praktik diketahui 

kerusakannya pada saat akan digunakan. Selain itu apabila peralatan 

mengalami kerusakan berat pada mesin kantor dan tidak dapat 

diperbaiki oleh teknisi sekolah maka mangharuskan memanggil teknisi 

panggilan dari luar sekolah. 

 Pemeliharaan perlengkapan laboratorium administrasi 

perkantoran yang baik menurut Bafadal (2004:49) yaitu meliputi 

kegiatan pengecekan oleh orang yang telah ahli, pencegahan, 

perbaikan ringan dan perbaikan berat namun di laboratorium 

administrasi perkantoran SMK Widya Praja Ungaran belum 

sepenuhnya dilakukan karena tidak adanya pemeliharaan yang bersifat 

pencegahan seperti pengecekan pada perlengkapan laboratorium 

melainkan hanya melakukan perbaikan apabila ada peralatan dan 

perlengkapan yang rusak. Sedangkan kegiatan pembersihan ruangan 

atau laboratorium administrasi perkantoran menurut Bafadal (2004:49) 

yang baik adalah pembersihan sehari-hari (membersihkan ruang dan 

perlengkapan) serta pemeliharaan berkala namun di SMK Widya Praja 

Ungaran belum sepenuhnya dilaksanakan karena pembersihan ruangan 

dan peralatan laboratorium hanya dilakukan setiap ruangan yang akan 

digunakan. Jadi jika suatu hari ruangan tidak digunakan maka ruangan 

tersebut juga tidak dapat dilakukan pembersihan. 

d. Aspek pengawasan 
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 Pengawasan merupakan usaha untuk mengontrol proses 

kegiatan dalam pengelolaan laboratorium adminstrasi perkantoran baik 

pada sarana dan prasarana agar dapat mencegah dan melakukan 

perbaikan apabila terjadi permasalahan, sehingga dapat menjaga 

stabilitas laboratorium administrasi perkantoran. secara struktural 

pengawasan penggunaan maupun keadaan peralatan yang ada 

dilaboratorium di SMK Widya Praja Ungaran dilakukan oleh wakasek 

bidang sarana dan prasarana, namun dalam praktiknya, kegiatan 

pengawasan laboratorium administrasi perkantoran dilaksanakan oleh 

kepala sekolah, kepala kompetensi keahlian serta guru produktif 

administrasi perkantoran. 

 Pengawasan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran sudah berjalan tetapi belum maksimal. 

Dikatakan sudah berjalan dikarenakan kepala sekolah, kepala 

kompetensi keahlian, dan guru produktif administrasi perkantoran ikut 

melakukan pengawasan terhadap laboratorium. Sedangkan dikatakan 

belum maksimal terbukti dengan pelaksanaan pengawasan tidak 

dilakukan secara rutin karena kesibukan masing-masing guru sehingga 

tidak sempat melakukan pengawasan. Selain itu tidak adanya standar 

khusus dalam pengawasan laboratorium sehingga pengawasan 

berdasarkan kondisi laboratorium seadanya. 

 Berdasarkan teori pengawasan laboratorium administrasi 

perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran menerapkan teknik 
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pengawasan preventif yaitu telah dibuat peraturan atau tata tertib 

penggunaan laboratorium. Tata tertib penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran yang ada di SMK Widya Praja Ungaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal dari sekolah 

2. Berpenampilan sebagai yang mencerminkan pegawai/ karyawan di 

bidang administrasi perkantoran 

3. Menggunakan dan menjaga peralatan dan mesin-mesin perkantoran 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

4. Menghidupkan dan mematikan peralatan praktik eletrik sesuai 

prosedur 

5. Dilarang membawa makanan dan minuman di ruang praktik 

6. Siswa wajib menyelesaikan seluruh Program Diklat (mata 

pelajaran) produktif pada setiap tingkat. 

Tata tertib tersebut ditempelkan pada ruangan laboratorium 

melainkan disampaikan secara lisan pada awal pembelajaran. Hal 

tersebut dikarenakan kesibukan masing-masing pengelola 

laboratorium yang waktunya tersita untuk mengajar. Pada 

pelaksanaannya masih ada siswa yang melanggar tata tertib 

tersebut seperti siswa pada saat praktik menggunakan pralatan 

kantor porferator ada siswa yang menggunakan kertas melebihi 

prosedur yaitu dengan 5 kertas. Penggunaan tersebut dapat 

merusak porferator. Sikap guru pada pelanggaran tersebut dengan 
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memberikan peringatan secara langsung supaya tidak melakukan 

kembali. 

4.3.2 Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Laboratorium Administrasi 

Perkantoran 

 

 Hambatan yang muncul dalam pengelolaan  laboratorium 

administrasi perkantoran, sebagai berikut: 

a. Terbatasnya anggaran dana pengadaan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium administrasi perkantoran 

 Pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran SMK Widya Praja Ungaran menggunakan 

dana BOS dan dana dari siswa. Karena jumlah siswa yang menurun 

menyebabkan anggaran dana sekolah pun sedikit, dan anggaran dana 

BOS yang belum turun menghambat pada proses pengadaan peralatan 

dan perlengkapan laboratorium. 

b. Perencanaan kelengkapan administrasi perkantoran kurang maksimal 

 Hal ini dikarenakan tidak adanya jadwal penggunaan 

laboratorium, menyebabkan penggunaan laboratorium tidak teratur dan 

mengharuskan konfirmasi kepada sesama guru administrasi 

perkantoran, apabila konfirmasinya telah didahului oleh guru 

administrasi perkantoran yang lain, maka guru yang satunya 

menggunakan di hari berikutnya. 

c. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola laboratorium 

 Di SMK Widya Praja Ungaran untuk laboratorium 

administrasi perkantoran mengandalkan pada teknisi, namun teknisi 
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sekolah terkadang tidak menangani apabila mesin kantor seperti mesin 

foto copy, printer mengalami kerusakan harus memanggil teknisi 

panggilan dari luar sekolah. 

d. Pembagian tugas kurang jelas dan kurang tegas 

 Tidak adanya organisasi laboratorium administrasi perkantoran 

secara khusus, dan masih menggunakan struktur organisasi jurusan, 

sehingga pembagian tugas kurang tegas dan kurang jelas. Hal tersebut 

menyebabkan sebagian besar kegiatan pengelolaan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan oleh ketua jurusa administrasi 

perkantoran. kegiatan yang dilakukannya meliputi pembuatan tata 

tertib, serta inventarisasi peralatan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran. 

e. Kurangnya koordinasi antar pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran 

 Pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran merangkap 

sebagai guru, sehingga mereka harus membagi waktunya untuk 

keduanya terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya 

koordinasi antar pengelola untuk membahas mengenai pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran jarang seklai dilakukan. Hal 

tersebut menyebabkan ketua jurusan harus mengkoordinasi secara 

langsung pada saat bertemu dengan pengelola lainnya untuk meminta 

pendapat, saran, dan masukan untuk perbaikan laboratorium 

administrasi perkantoran. 
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f. Pemeliharaan laboratorium tidak secara rutin 

 Pemeliharaan laboratorium administrasi perkantoran dilakukan 

tidak secara rutin, sedangkan untuk perawatan peralatan laboratorium 

belum dilakukan seara periodik atau terjadwal, perawatan dan 

pengecekan dilaksanakan pada saat peralatan diketahui rusak. Hal 

tersebut dikarenakan pemeliharaan dilaksanakan pada saat peralatan 

dan ruangan akan digunakan. Pada saat akan digunakan ruangan 

dibersihkan, namun jika tidak akan digunakan didiamkan, hal tersebut 

karena kesibukan mengajar dari pengelola laboratorium. 

g. Pengawasan laboratorium yang kurang maksimal 

 Tugas kepala sekolah yang banyaknya dan memiliki tugas 

sebagai pengawas laboratorium, mengakibatkan dalam mengawasi 

sebagai pengawas laboratorium administrasi perkantoran kurang 

maksimal karena tidak secara berkala dan belum menggunakan standar 

khusus pada saat mengawasi, sehingga tidak dapat mengetahui standar 

maksimal dan minimal laboratorium administrasi perkantoran. 

4.3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan Laboratorium 

Administrasi Perkantoran 

a. Terbatasnya anggaran dana pengadaan peralatan  dan perlengakapan 

laboratorium administrasi perkantoran. usaha untuk mengatasi hal 

tersebut yaitu sekolah menggunakan skala prioritas dalam 

mempertimbangkan pengadaan peralatan dan perlengkapan artinya 

membeli peralatan yang paling mendesak dan paling penting. Untuk 
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peralatan yang tidak dapat direalisaikan, sekolah mengatasinya dengan 

memaksimalkan peralatan yang ada terlebih dahulu sampai ada dana 

lagi untuk pengadaannya. 

b. Sedangkan untuk mengatasi perencanaan kelengkapan administrasi 

yang kurang maksimal, yaitu guru administrasi perkantoran saling 

berkoordinasi pada saat akan menggunakan laboratorium. Hal tersebut 

dilakukan agar penggunaan laboratorium tidak tumbukan. 

c. Terbatasnya sumber daya pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran. usaha mengatasi hal tersebut yaitu sekolah menggunakan 

teknisi sekolah untuk perawatan dan perbaikan peralatan yang rusak, 

namun apabila teknisi tidak dapat memperbaikinya, sekolah 

memanggil teknisi panggilan dari luar sekolah yang sudah menjadi 

langganan SMK Widya Praja Ungaran 

d. Pembagian tugas kurang jelas dan tegas. Usaha untuk mengatasi hal 

tersebut yaitu kepala kompetensi keahlian melaksanakan tugasnya 

sebagai pengelola setelah itu meminta persetujuan dan masukan, 

pendapat dari guru produktif administrasi perkantoran. 

e. Kurangnya koordinasi antar pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran usaha untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara 

pengelola laboratorium administrasi perkantoran yaitu kepala 

kompetensi keahlian koordinasi langsung secara face to face pada saat 

bertemu guru administrasi yang lainnya untuk meminta saran, 

pendapat, dan masukannya. 
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f. Pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin. Usaha mengatasi hal 

tersebut yaitu kepala kompetensi keahlian maupun guru administrasi 

perkantoran membersihkan ruangan dan peralatan pada saat akan 

menggunakan, dan siswa ikut membersihkan sebelum proses belajar 

mengajar di laboratorium dilaksanakan. 

g. Pengawasan laboratorium yang kurang maksimal. Usaha mengatasi 

pengawasan yang kurang maksimal, yaitu kepala sekolah mengawasi 

laboratorium pada saat luang apabila tidak sempat mengawasi secara 

langsung, beliau konfirmasi langsung kepada kepala kompetensi 

keahlian administrasi perkantoran dan peralatannya. 
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BAB V 

  PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan 

dideskripsikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran sebagai berikut: 

1. Pengelolaan laboratorium administrasi di SMK Widya Praja Ungaran 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan. 

Perencaaan pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran dilakukan 

setiap awal semester dengan melakukan analisis kebutuhan yang dilakukan 

oleh Kepala Kompetensi Keahlian dan guru produktif administrasi 

perkantoran kemudian diusulkan dengan Kepada Wakasek Bidang Sarana dan 

Prasarana dan dikonsultasikan dengan kepala sekolah untuk pengadaan 

peralatan dan perlengkapan tersebut. 

Pengorganisasian laboratorium administrasi perkantoran belum maksimal, 

karena belum adanya struktur organisasi laboratorium administrasi 

perkantoran, sehingga tidak adanya pembagian tugas jelas dan tegas. 

Pemeliharaan laboratorium administrasi perkantoran belum berjalan secara 

maksimal karena tidak dilakukan secara teratur. Pemeliharaan dilakukan 

apabila laboratorium akan digunakan, sehingga ruangan dan peralatan mudah 

terkena debu. 
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Pengawasan laboratorium administrasi perkantoran belum berjalan secara 

maksimal karena tidak dilakukan secara rutin dan belum ada standar khusus 

untuk mengawasi. Pengawasan laboratorium administrasi perkantoran di 

SMK Widya Praja Ungaran sudah berjalan tetapi belum maksimal. 

Pengawasan tidak dilakukan secara rutin karena kesibukan masing-masing 

guru sehingga tidak sempat untuk melakukan pengawasan laboratorium 

sehingga pengawasan berdasarkan kondisi laboratorium seadanya. 

2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran yang muncul yaitu terbatasnya anggaran dana pengadaan 

peralatan dan perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran.  

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran yaitu pengadaan peralatan dan 

perlengkapan menyesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak, 

penggunaan laboratorium harus konfirmasi langsung terlebih dahulu antar 

guru administrasi perkantoran, perbaikan peralatan dengan memanggil 

teknisi, kepala kompetensi keahlian administrasi perkantoran melaksanakan 

tugasnya kemudian konfirmasi kepada guru administrasi perkantoran yang 

lainnya. Siswa melakukan pemeliharaan dengan membersihkan laboratorium 

pada saat akan menggunakan ruangan dan peralatan laboratorium, serta 

perbaikan pada alat yang rusak, sedangkan pengawasan yang dilakukan 

kepala sekolah dengan wawancara langsung kepada kepala kompetensi 

keahlian mengenai kondisi ruangan dan peralatan laboratorium, serta 

mengamati secara langsung keadaan laboratorium. 



79 
 

 
 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana harus lebih operasional 

dalam mengusahakan ketersediaan alat-alat praktik, sehingga kebutuhan 

peralatan praktik laboratorium dapat memenuhi standar kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran. 

2. Pihak sekolah harus membuat jadwal penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran sehingga pemakaian akan terjadwal dan tidak tabrakan pada saat 

penggunaan. 

3. Lebih memperhatikan dalam hal penataan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium agar sesuai mekanisme kerja kantor, dokumen-dokumen untuk 

praktik kearsipan, buku-buku yang kurang tertata agar ruang laboratorium 

tidak terkesan berantakan, pengap, dan sempit, serta membuat nyaman siswa 

pada saat praktik di laboratorium. 
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Lampiran 1. Lembar  Observasi Wawancara 
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Nama  : pak Jadid 

Jabatan  : Kepala Laboratorium Administrasi Perkantoran 

Hari/tanggal : Kamis, 25 Februari 2016 

Waktu  : jam 10.00 WIB 

Tempat : SMK Widya Praja Ungaran 

 

Peneliti : Selamat pagi pak 

Kepala lab : Selamat pagi mbak 

Peneliti : Mohon maaf mengganggu waktu bapak, disini saya mau tanya-

tanya pak soal laboratorium administrasi perkantoran SMK ini pak 

Kepala lab  : Nggeh, ndak papa mbak  

 Silahkan 

Peneliti : Baik pak,  

 Oh iya pak, untuk pengelolaan laboratorium administrasi 

perkantoran disini bagaimana ya pak ? 

Kepala lab : Untuk pengelolaan lab Administrasi Perkantoran dan komputer 

disini masih kurang optimal mbak 

Peneliti : Kurang optimalnya bagaimana pak ? 
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Kepala lab : Misalnya nih ya mbak rencana kebutuhan nya itu masih belum 

maksimal tidak tersusun dengan benar sesuai rencana kebutuhan 

karena tidak memperhatikan program kerja dan dari ketersediaan 

barang yang ada. Perencanaan pengadaan peralatan laboratorium 

masih terhambat anggaran sekolah, nah keterbatasan anggaran 

tersebut menyebabkan laboratorium tidak mampu menambah 

peralatan khususnya telepon. Telepon aja hajya ada 1 pasang, 

printer dan mesin foto copy 1, mesin faximile dan scanner aja 

belum ada mbak, adapun mesin faximile itupun punya Bapak 

Kepala sekolah. 

Peneliti  : Kalau anak-anak praktek menggunakan mesin faximile 

bagaimana pak ? 

Kepala lab  : Nah itu dia susahnya mbak, kalau mesin faximile digunakan oleh 

Bapak Kepala sekolah yah anak-anak tidak bisa praktek, guru-guru 

produktif hanya memberikan materi, kemudian guru juga 

menyajikan gambar supaya anak-anak mengenal peralatan ataupun 

perlengkapan yang belum tersedia dilaboratorium administrasi 

perkantoran. kalau mesin faximile nya tidak digunakan oleh Bapak 
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Kepala sekolah ana-anak bisa dipake buat praktek tapikan sama 

saja mbak, 1 mesin digunakan oleh banyak anak waktunya tidak 

cukup mbak apalai harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada 

Bapak Kepala sekolah, pada hal Bapak Kepala sekolahnya sibuk 

juga mbak. 

Peneliti : Oh begitu pak, kalau untuk penggunaan telepon sendiri dengan 

menggunakan 1 pasang telepon bagaimana pak ? 

Kepala lab : Itu tadi mbak, hal-hal seperti itu yang dapat menghabiskan jam 

pelajaran praktik laboratorium administrasi perkantoran, 1 pasang 

telepon digunakan oleh banyak anak secara bergantian sehingga 

waktu nya tidak cukup untuk praktik.  

Peneliti  : Pernah nggak pak siswa mengalami kesulitan mengoperasikan 

peralatan ataupu mesin kantor di lapangan pada saat PRAKERIN 

akibat tidak pernah mengoperasikan selama di sekolah ? 

Kepala lab  : Pernah mbak, karena di laboratorium ini belum tersedia mesin 

scanner dan faximile juga belum semua siswa yang dapat 

mengoperasikan nya akibat belum dimiliki oleh jurusan 

administrasi perkantoran. 
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Peneliti : Untuk fasilitas dan alat-alat yang ada dilaboratorium ini 

bagaimana pak ? 

Kepala lab : fasilitas dan peralatan yang ada dilaboratorium ini juga belum 

mendapatkan perhatian yang khusus mbak sehingga perlengkapan 

dan fasilitas dan alat-alat selalu dalam keadaan baik dan siap pakai, 

mengakibatkan mengganggu proses belajar mengajar. 

Peneliti : pengorganisasian laboratorium di SMK Widya Praja Ungaran ini 

bagaimana pak ? 

Kepala lab : untuk pengorganisasian laboratorium nya belum jelas mba 

soalnya  masih menggunakan struktur organisasi jurusan mba, 

belum ada struktur organisasi laboratorium tersendiri. Jadi 

pengelolaan nya dilakukan secara kondisional mbak. 

 

Peneliti : Mohon maaf pak mau tanya lagi, untuk pemeliharaan dan 

pengawasan di laboratorum ini bagaimana pak ? 

Kepala lab : Pemeliharaan nya juga belum dilakukan secara rutin mbak karena 

pengelola sangat sibuk dimana para pengelola merangkap sebagai 
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pengajar yang jadwalnya cukup padat, sehingga pemeliharaan 

peralatan dan ruangan tidak dapat dilakukan secara rutin. Ruangan 

dan peralatan dibersihkan apabila kotor dilakukan oleh guru dan 

dibantu oleh siswa pada saat pembelajaran di laboratorium, sehinga 

waktu pembelajaran di laboratorium terpotong oleh karena itu 

perlu perhatia yang sangat besar dari pihak sekolah dalam 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran. bahkan 

pengawasannya juga mbak belum berjalan secara maksimal. Hal 

ini terbukti pengelola belum menetepkan alat untuk menilai 

pelaksanaan tugas anggotanya mengadakan tindakan perbaikan dan 

kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki anggota organisasi, 

serta tidak adanya pengawsan secara khusus dari pengelola mbak. 

Peneliti : Oh seperti itu ya pak, luamayan memprihatinkan juga ya pak 

 Saya kira cukup sekian pak 

Kepala lab : Iya mbak, sudah toh ? 

Peneliti : Sudah pak, terimkasih buat waktunya pak, sekali lagi mohon 

maaf mengganggu waktu bapak. 
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 Mari pak 

Kepala lab : Nggeh mbak 

 monggo 
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Lampiran 2.  Lembar Pengamatan 

 

Aspek Yang diamati 

Keberadaan 

Keterangan 

Ya Tidak 

1. Kondisi ruangan laboratorium 

 

 

 

2. Kondisi peralatan 

 

 

3. Kondisi perlengkapan 

 

 

4. Kondisi mesin 

 

 

 

5. Tata letak mesin 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengap dan kurang 

terjaga akan 

kebersihannya 

 

Keadannya dalam 

kondisi baik 

 

Keadannya dalam 

keadaan baik 

 

Keadannya dalam 

kondisi baik 

 

Sudah baik karena sudah 

sesuai dengan pedoman 
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6. Jumlah peralatan 

 

 

7. Jumlah mesin 

 

 

8. Kebersihan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium 

 

 

9. Kelengkapan sumber belajar 

yang ada di laboratorium  

 

 

 

 

V  

 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

 

 

V 

laboratorium  

 

Belum sesuai dengan 

jumlah siswa 

 

Belum sesuai dengan 

jumlah siswa 

 

Belum, sehinga peralatan 

dan perlengkapan tidak 

selalu siap pakai 

 

Belum lengkap sumber 

belajar di laboratorium 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 4.  Kisi-kisi Penelitian dan sumber Data 
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No Indikator Sub Indikator Sumber Data 

Metode Pegumpulan 

Data 

1 Perencanaan 

pengelolaan 

laboratorium 

Analisis kebutuhan 

(pengadaan peralatan dan 

perlengkapan), tata tertib 

dan jadwal pengguaan 

laboratorium 

Kepala 

Kompetensi 

Keahlian, , 

wakasek bidang 

sarpras, kepala 

sekolah 

Wawancara 

2 Pengorganisasian 

laboratorium 

Prosedur pengorganisasian 

laboratorium, penyusnan 

dan pengaturan jadwal 

kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan di 

laboratorium, dan prosedur 

penggunaan alat di 

laboratorium 

Kepala 

Kompetensi 

Keahlian, , Kepala 

Sekolah 

Wawancara 

3 Pemeliharaan 

laboratorium 

Bentuk kegiatan 

pemeliharaan:n 

Kebersihan laboratorium, 

penyimpanan peralatan, 

perawatan dan perbaikan 

guru produktif 

administrasi 

perkantoran, siswa 

Wawancara 



94 
 

 
 

peralatan 

4 Pengawasan 

laboratorium 

Bentuk pelaksanaan 

pengawasan, tujuan dari 

pelaksanaan pengawasan, 

dan yang berwenang 

dalam pelaksanaan 

pengawasan 

Kepala Sekolah, 

Kepala 

Kompetensi 

Keahlian dan guru 

produktif 

Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.  Pedoman Wawancara 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Sumber  : 

1. Kepala Sekolah 

2. wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana 

3. Kepala kompetensi keahlian AP 

4. Guru produktif administrasi sekolah 

5. Teknisi sekolah 

6. Siswa 

 

Aspek Perencanaan 

1. Bagaimana penyusunan program kerja sekolah berkaitan dengan 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja 

Ungaran ? 

2. Bagaimana penentuan petugas pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran “Kepala laboratorium, Laboran dan Teknisi ? 

3. Apa saja tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing petugas 

pengelola laboratorium administrasi perkantoran ? 

4. Bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

5. Bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan perlengkapan praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pengadaan peralatan 

dan perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran ? 
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7. Darimana sumber dana untuk pengadaan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

8. Adakah perencanaan kelengkapan administrasi lainnya ? jika ada, apa saja 

rencana kelengkapan administrasi yang lain ? 

9. Adakah hambatan dalam perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

10. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 

perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

 

Aspek Pengorganisasian 

1. Bagaimana prosedur pengorganisasian laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

2. Bagaimana prosedur penggunaaan alat di laboratorium adminisrasi 

perkantoran ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium administrasi perkantoran 

? 

4. Adakah hambatan-hambatan dalam pengorganisasian laboratorium 

administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

5. Bagaimana mengatasi hambtan yang muncul dalam pengorganisasian 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

 

Aspek Pemeliharaan 
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1. Bagaimana prosedur pemeliharaan laboratorium administrasi perkantoran 

? 

2. Kapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium administrasi 

perkantoran dilaksanakan ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ? 

4. Apa saja bentuk pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan ? 

5. Adakah hambatan dalam pemeliharaan dan perawatan alat-alat praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? jika ada, apa saja ? 

6. Bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam pemeliharaan dan 

perawatan alat-alat praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? 

 

Aspek Pengawasan 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan laboratorium administrasi 

perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran ? 

2. Apa saja tujuan dari pelaksanaan pengawasan tersebut ? 

3. Bagaimana bentuk atau teknik pengawasan dalam pengelolaan 

laboratorium adminstrasi perkantoran ? 

4. Bagaimana peran laboran dalam pengawasan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

5. Siapakah yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai pengawasan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

6. Ada berapa orang yang berwenang dan bertanggung jawab mengawasi 

laboratorium administrasi perkantoran ? 
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7. Kapan pengawasan tersebut dilakukan ? 

8. Apakah sudah digunakan standar-standar tertentu dalam melaksanakan 

pengawasan laboratorium ? 

9. Apakah telah dibuat tata tertib penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

10. Bagaimana dasar pembuatan tata tertib penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

11. Siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan tata tertib penggunaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

12. Apakah tata tertib tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua 

pengguna laboratorium administrasi perkantoran ? 

13. Jenis pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh pengguna laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

14. Adakah sanksi bagi pengguna laboratorium administrasi perkantoran ? 

15. Apa saja persyaratan yang harus dilakukan jika ingin menggunakan 

laboratorium ? 

16. Kepada siapakah jika ingin melakukan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

17. Adakah hambatan dalam melaksanakan pengawasan penggunaaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

18. Bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam melaksanakan 

pengawasan penggunaan laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Pertanyaan Untuk Siswa 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

2. Apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

a. Jika merasa nyaman, apa yang membuat anda nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

b. Jika belum apa yang membuat anda merasa tidak nyaman ? 

3. Menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi perkantoran 

digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran saja atau digunakan untuk 

proses belajar-mengajar yang bersifat teori yang tidak memerlukan 

perlengkapan yang ada dilaboratorium administrasi perkantoran ? 

4. Apa ada tata tertib di laoratorium administrasi perkantoran ? jika ada, 

apakah anda telah menaati peraturan tersebut ? 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan peralatan 

yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

6. Apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

7. Anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini bagaimana cara 

guru memberikan pelajaran yang berhubungan dengan peralatan kantor ? 
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Lampiran 6.  Pedoman Dokumentasi 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Data fasilitas SMK Widya Praja Ungaran 

2. Struktur organisasi SMK Widya Praja Ungaran 
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3. Struktur Organisasi jurusan administrasi perkantoran  

4. Dokumentasi proses pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran 

seperti: 

1. Tata tertib laboratorium administrasi perkantoran 

2. Buku penunjang 

3. Jadwal pemakaian laboratorium administrasi perkantoran 

4. Kartu pemakai laboratorium administrasi perkantoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7.  Transkip Wawancara 

 

Transkip Wawancara 

Nama   : Hamam 

Jabatan  : Teknisi  
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Tempat  : Ruang media 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

Waktu   : 09.30/ selesai 

 

Peneliti  : bagaimana peran bapak sebagai teknisi dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran di SMK Widya Praja 

Ungaran? 

Teknisi : memperbaiki jika ada peralatan dan perlengkapan yang rusak 

seperti komputer, servis jaringan komputer, LCD, sedangkan 

untuk peralatan kantor seperti mesin foto copy jika rusak 

menyerahkan kepada teknisi panggilan dari luar sekolah. 

Peneliti  : apakah bapak terlibat dalam penyusunan program kerja yang 

berkaitan dengan laboatorium administrasi perkantoran ? 

Teknisi  : tidak terlibat karena itu bukan wewenang saya 

Peneliti  : adakah persyaratan untuk menjadi teknisi ? jika ada, apa saja ? 
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Teknisi  : ada, lulusan teknik ataupun minimal memiliki sertifikat diklat 

komputer. 

Peneliti  :bagaimana keterlibatan bapak dalam pemeliharaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Teknisi  : memperbaiki peralatan yang rusak yang bisa saya perbaiki yang 

ada di laboratorium administrasi perkantoran 

Peneliti  : bagaimana bapak mengatasi jika ada peralatan yang rusak ? 

Teknisi  : memperbaiki jika bisa diperbaiki, namun bila tidak dapat 

diperbaiki saya langsung lapor kepada Wakasek Sarpras 

mengenai kerusakannya, dan konfirmasi untuk pemanggilan 

teknisi panggilan dari luar sekolah atas persetujuan kepala 

sekolah ? 

Peneliti  : adakah hambatan bapak dalam memperbaiki peralatan ? 

Teknisi  : ada, jika tidak dapat memperbaiki peralatan yang rusak 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

memperbaiki peralatan? 
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Teknisi  : saya langsung melaporkan langsung kepada wakasek sarpras 

mengenai kerusakannya dan konfirmasi pemanggilan teknisi 

panggilan dari luar sekolah dengan persetujuan kepala sekolah 

Peneliti  : bagaimana keterlibatan bapak dalam pengawsan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Teknisi  : pada saat peminjaman peralatan seperti laptop, flasdisk, LCD 

harus konfirmasi dahulu kepada teknisi, kemudian lapor dengan 

Wakasek Sarpras atas persetujuan Kepala Sekolah. 

 

 

 

 

Nama  : Toni Eko Susilo 

Jabatan  : Wakasek sarpras 

Tempat  : Ruang Sarpras 

Hari/tanggal  : selasa 28 Mei 2016 
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Waktu  : 09.50/ selesai 

 

PERENCANAAN 

Peneliti   : bagaimana penyusunan program kerja sekolah berkaitan 

dengan pengelolaanlaboratorium administrasi perkantoran 

di SMK Widya Praja Ungaran ? 

Wakasek sarpras  : setiap awal semester kepala dan Guru AP menganalisis 

kebutuhan laboratorium AP dan diusulkan kepada saya 

kemudian saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk 

minta kebijakan pengadaan analisis kebutuhan laboratorium 

administrasi perkantoran  tersebut. 

Peneliti  : bagaimana prosedur perencanaaan peralatan dan 

perlengkapan praktik di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : perencanaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan setiap awal semester 

saya membagikan form kebutuhan kepada kepala jurusan, 
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kemudian kepala jurusan dan guru produktif admiistrasi 

perkantoran berkoordinasi untuk menyusun rencana 

kebutuhan. Kemudian dianalisis berdasarkan program kerja 

dan melihat ketersediaan alat praktik yang ada serta 

mendahulukan peralatan yang lebih dibutuhkan. Analisis 

tersebut diajukan kepada saya kemudian saya konsultasikan 

secara intern dengan kepala sekolah. Analisis tersebut 

dipertimbangkan menggunakan skala prioritas maksudnya 

mendahulukan peralatan yang lebih penting, dan 

mempertimbangkan dengan ketersediaan dana. Apabila 

semua dipertimbangkan sudah difikirkan dan dana 

mencukupi selanjutnya pelaksanaan pengadaan peralatan 

dan perlengkapan yang dibutuhkan, namun apabila dana 

tidak mencukupi pengadaan ditunda pada semester 

berikutnya atau memilih peralatan yang benar-benar 

mendesak. Kemudian melaporkan kepada bendahara 

sekolah jika pengadaan akan dilaksanakan, setelah itu 

bendahara menyerahkan kepada tim belanja untuk 

pengadaan kebutuhan tersebut. 



107 
 

 
 

Peneliti  : siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana 

pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : kepala kompetensi keahlian, guru produktif administrasi 

perkantoran, wakasek sarpras, bendahara sekolah, tim 

belanja dan kepala sekolah 

Peneliti  : adakah perencanaan kelengkapan administrasi lainnya ? 

jika ada apa saja rencana kelengkapan administrasi yang 

lain ? 

Wakasek sarpras  : secara administrasi belum, namun jika rencana antara 

kepala dan guru AP ada yaitu SOP, jadwal penggunaan 

laboratorium dan kartu pengguna laboratorium. 

Peneliti  : darimana sumber dana untuk pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : dari dana BOS dan SPP 

Peneliti  : bagaimana proses penerimaan peralatan dan perlengkapan 

praktik laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Wakasek sarpras  : peralatan dan perlengkapan yang dibeli oleh tim belanja di 

serahkan kepada saya, kemudian saya letakkan di 

laboratorium atas persetujuan kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran 

Peneliti  : siapa yang menerima peralatan dan perlengkapan praktik 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : wakasek sarpras dan kepala kompetensi keahlian 

administrasi perkantoran 

Peneliti  : adakah hambatan dalam perencanaan dan pengadaan alat-

alat praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? jika 

ada apa saja ? 

Wakasek sarpras  : terbatasnya anggaran dana karena bersumber dana BOS 

yang terkadang turun nya lambat, dan berasal dari dana 

siswa, apabila jumlah siswanya sedikit dana operasionalnya 

juga terbatas. 
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Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatn-hambatan yang muncul 

dalam perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 

AP menggunakan skala prioritas yang artinya 

mendahulukan peralatan yang sangat dibutuhkan. Selain itu 

menggunakan peralatan dan perlengkapan seadanya dengan 

maksimal. 

PEMELIHARAAN  

Peneliti  : bagaimana prosedur pemeliharaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : meggunakan peralatan dan perlengkapan sebaik mungkin, 

jika ada kerusakan langsung melapor kepada teknisi, 

kemudian teknisi lapor kepada saya konfirmasi 

pemanggilan teknisi dari luar untuk memperbaiki peralatan 

dan perlengkapan yang rusak karena tidak dapat diperbaiki 

oleh teknisi 



110 
 

 
 

Peneliti  : kapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan ? 

Wakasek sarpras  : pada saat akan digunakan 

Peneliti  : apakah kegiatan tersebut dilakukan secara teratur ? 

Wakasek sarpras  : belum, karena terkait kesibukan tuntutan mengajar dan 

kerja masing-masing pengelola 

Peneliti  : siapa saja terlibat dalam kegiatan tersebut ? 

Wakasek sarpras  : kepala dan guru kompetensi administrasi perkantoran, 

kepala sekolah, wakasarpras dan teknisi 

Peneliti  : apa saja bentuk pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan ? 

Wakasek sarpras  : membersihkan ruangan dan peralatan serta 

menggunakannya sebaik mungkin, dan melaporkan jika ada 

peralatan yang rusak kepada teknisi sekolah 
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Peneliti  : adakah hambatan dalam pemeliharaan dan perawatan alat-

alat praktik di laboratorium administrasi perkantoran? Jika 

ada apa saja ? 

Wakasek sarpras  : ada, terkadang pengelola tidak sempat untuk 

membersihkan ruangan laboratorium, teknisi tidak dapat 

memperbaiki peralatan yang rusak 

Peneliti  : bagaiamana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pemeliharaan dan perawatan alat-alat praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Wakasek sarpras  : melibatkan siswa administrasi perkantoran untuk 

membantu membersihkan ruangan laboratorium, apabila 

siswa akan menggunakan untuk praktik, sedangkan 

laboratorium kotor, siswa membersihkan terlebih dahulu. 

Untuk peralatan yang rusak tidak dapat ditangani oleh 

teknisi maka sekolah memanggil teknisi panggilan dari luar 

atas persetujuan kepala sekolah 

Peneliti  : apakah bapak ikut dalam pengawasan pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Wakasek sarpras  : terlibat, karena pada saat peminjaman peralatan seperti 

laptop, flasdisk, LCD harus konfirmasi dahulu kepada 

teknisi, kemudian lapor dengan wakasek sarpras atas 

persetujuan kepala sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Nama  : Bunga Aprilia 

Jabatan  : guru produktif 

Tempat  : ruang media 

Hari/tanggal  : sabtu, 25 Mei 2016 

Waktu  : 09.00/ selesai 
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PERENCANAAN 

Peneliti  : bagaimana penyusunan program kerja sekolah berkaitan dengan 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Unagran ? 

Guru  : analisis kebutuhan bapak ibu guru AP terkait dengan 

pembelajaran di laboratorium administrasi perkantoran, apabila 

analisis tersebut disetujui maka pengadaan kebutuhan peralatan 

dan perlengkapan di laboratorium dilaksanakan 

Peneliti  : bagaimana penentuan petugas pengelola laboratoium 

administrasi perkantoran “kepala laboratorium dan teknisi” ? 

Guru  : bidang teknisi mempersiapkan segala peralatan yang ada di 

laboratorium untuk siap digunakan apa bila laboratorium sudah 

siap untuk digunakan oleh pengguna maka bidang teknisi 

mengkonfirmasi kepada kepala laboratorium setelah dikonfirmasi 

laboratorium tersebut siap untuk digunakan oleh pengguna. 
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Peneliti  : apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : menggunakan laboratoium dengan baik, menjaga dan 

memelihara peralatan dan perlengkapan, serta ruangan 

laboratorium sehingga tetap terjaga stabilitasmya. 

Peneliti  : apakah semua petugas pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing ? 

Guru  : sudah tetapi belum maksimal karena keterbatasan waktu dari 

masing-masing guru 

Peneliti  : bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan perlengkapan 

praktik di laboratorium adminstrasi perkantoran ? 

Guru  : kepala kompetensi keahlian AP dan guru AP mengusulkan 

peralatan dan perlengkapan laboratorium yang dibutuhkan kepada 

wakasarpras. Kemudian wakasarpras meminta kebijakan dari 

kepala sekolah apabila disetujui, melaporkan kepada bendahara 

sekolah untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan yang 
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dibutuhkan tersebut. Pengadaan tersebut dengan pertimbangan 

jika peralatan dan perlengkapan dibutuhkan segera langsung 

dibelikan, misal seperti usulan yang semester kemarin terkait 

untuk keperluan uji kompetensi kelas 3, AP sangat membutuhkan 

komputer dan printer maka dibelikan. 

Peneliti : siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pengadaan 

peralatan dan perlengkapan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Guru : : kepala kompetensi keahlian, guru produktif adminisitrasi 

perkantoran. Wakasarpras, bendahara, tim belanja dan kepala 

sekolah. 

Peneliti  : adakah perencanaan kelengkapan administrasi lainnya ? jika 

ada, apa saja rencana kelengkapan administrasi yang lain ? 

Guru  : ada, sempat dikordinasikan dengan guru AP yaitu jadwal 

penggunaan laboratorium, dan kartu pengguna laboratorium dan 

SOP laboratorium AP  
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Peneliti  : darimana sumber dana untuk pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : dana BOS dan dana SPP dari siswa 

Peneliti  : bagaimana proses penerimaan peralatan dan perlengkapan 

praktik laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : wakasarpras menyerahkan kepada kepala kopetensi keahlian AP, 

kemudian langsung diberikan kode barang 

Peneliti  : siapa yang menerima peralatan dan perlengkapan praktik 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : wakasarpras dan kepala kompetensi keahlian AP 

Peneliti  : bagaimana penyimpanan peralatan dan perlengkapan praktik 

yang ada dilaboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : penyimpanan peralatan perkantoran belum semuanya di 

laboratorium administrasi perkantoran karena terkait dengan luas 

ruangan yang minimalis, maka hanya beberapa peralatan saja 

yang di laboratorium seperti stapler, staples, porferator, guide, 

kertas, dan cap perusahaan diletakkan dalam filling cabinet. 
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Sedangkan peralatan kantor yang besar seperti komputer dan 

printer diletakkan diatas meja direktur pada laboratorium 

administrasi perkantoran, untuk komputer pada laboratorium 

diletakkan pada laboratorium tersebut. LCD dan layar LCD 

diletakkan pada laboratorium administrasi perkantoran dan 

laboratorium komputer. Peralatan kantor dan faximile diletakkan 

di ruang kepala sekolah, sehingga pada saat praktik harus 

bergantian dengan penggunaan kepala sekolah. 

Peneliti  : bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : menyesuaikan jadwal mengajar guru 

Peneiti  : siapakah yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan jadwal 

kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Guru  : wakasek bidang kurikulum 

Peneliti  : apakah sudah ada kartu pemakaian laboratorium administrasi 

perkantoran ? 
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Guru  : laboratorium komputer sudah ada kartu pemakaian nya, namun 

pada laboratorium perkantoran belum ada 

Peneliti  : adakah hambatan dalam perencanaan dan pengadaan alat-alat 

praktik di laboratorium administrasi perkantoran? Jika ada apa 

saja ? 

Guru  : ada, yaitu hambatan waktu karena adanya tuntutan dokumen 

kerja guru sehingga kurangnya waktu untuk berkoordinasi antara 

pengelola, kemudian hambatan dana yang terbatas, karena dana 

bersumber dari sumbangan banyaknya siswa dan dana BOS. 

Apabila jumlah siswa menurun da dana BOS belum turun, maka 

dana yang diperoleh untuk anggaran juga mneurun. 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam 

perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Guru  : kepala kompetensi keahlian AP langsung berkoordniasi secara 

langsing kecara face to face dengan guru AP untuk koordinasi 

mengenai pengadaan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian 

terkait dana yang terbatas menggunakan skala prioritas dalam 
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pertimbangan pengadaan peralatan dan perlengkapan 

laboratorium AP. 

PENGORGANISASIAN 

Peneliti  : bagaimana prosedur pengorganisasian laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Guru  : kepala kompetensi keahlian AP berkoordinasi dengan guru AP 

secara  langsung 

Peneliti  : apakah sudah ada struktur organisasi di laboratorium 

administrasi perkantoran ini ? 

Guru  : struktur organisasi masih mengguakan jurusan, sehingga ketua 

jurusan dengan guru produktif berkoordinasi bersama jika ada hal 

yang benar-benar penting dan mendesak, seperti pembagian tugas 

mengajar mata pelajaran bau pada saat pergantian kurikulum 

2013 

Peneliti  : bagaimana prosedur penggunaan alat di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Guru  : peralatan setelah digunakan dikembalikan seperti semula dengan 

istilah rapi di awal rapi di akhir. Pemakaian peralatan dengan 

sebaik mungkin seperti pemakaian LCD jika sudah tidak 

digunakan langsung dimatikan dan dikembalikan ke tempat 

semula. Jika guru AP tidak dapat mengoperasikan peralatan 

seperti LCD, meminta bantuan lnagsung kepada teknisi. 

Peneliti  : adakah hambatan dalam pengorganisasian laboratorium 

administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

Guru  : ada, kesibukan masing-masing guru AP, sehingga tidak dapat 

berkoordinasi secara bersamaan, dan penerapan struktur 

organisasi yang belum maksimal 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pengorganisasian laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : kepala kompetensi AP saling berkoordinasi dengan guru 

administrasi perkantoran untuk meminta pendapat, masukan, dan 

saran pada saat bertemu. Selanjutnya belum maksimalnya 

penerapan struktur organisasi kepala kompetensi keahlian AP 

melakukan sebagian besar tugas dan wewenang laboratorium AP. 
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PEMELIHARAAN  

Peneliti  : bagaimana prosedur pemeliharaan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Guru  : pemeliharaan dilakukan pada saat menggunakan dengan 

membersihkan sarana dan prasarana laboratorium, mengecek 

perlenkapan ada yang rusak atau tidak, dan mengembalikan 

peralatan sesuai memakai di tempat semula. Kemudian apabila 

ada kerusakan segera dilaporkan kepada teknisi untuk 

memperbaiki, jika tidak dapat memperbaiki memanggil teknisi 

dari luar atas konfirmasi dengan wakasarpras. 

Peneliti  : kapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran dilakukan ?  

Guru  : setiap waktu pada saat pemakaian 

Peneliti  : apakah kegiatan tersebut dilakukan secara teratur ? 

Guru  : belum, tetapi dilakukan secara kondisional seperti jika ruangan 

dan peralatan kotor dibersihkan, jika ada peralatan yang rusak 

langsung dilaporkan kepada teknisi, jika tidak dapat diperbaiki 
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teknisi melapor kepada wakasarpras untuk pemanggilan teknisi 

dari luar sekolah 

Peneliti  : siapa saja yang terkait dalam kegiatan tersebut ? 

Guru  : kepala dan guru AP dan teknisi dan wakasarpras 

Peneliti  : apa saja bentuk pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan ? 

Guru  : membersihkan sarana dan prasarana laboratorium jika kotor dan 

memperbaiki jika ada peralatan yang rusak. 

Peneliti  : adakah hambatan dalam pemeliharaan dan perawatan alat-alat 

praktik dilaboratorum administrasi perkantoran ? jika ada apa 

saja? 

Guru  : ada, pemeliharaan belum terjadwal dengan baik dan waktu yang 

terbatas, tidak singkron nya jadwal guru yang satu dengan guru 

AP yang lain sehingga tidak dapat berkoordinasi mengenai jadwal 

pemeliharaan, kemudian karena kesibukan dari guru AP 

menyebabkan pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin. 
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Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pemeliharaan dan perawatan alat-alat praktik dilaboratorium 

admiistrasi perkantoran ? 

Grur  : pada waktu bertemu berbicara langsung dengan guru AP untuk 

membantu membersihkan ruang laboratorium, apabila siswa akan 

menggunakan untuk praktik, sedangkan laboratorium kotor, siswa 

membersihkan terlebih dahulu. 

PENGAWASAN 

Peneliti  : bagaimana prosedur pelaksana pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya Praja Ungaran ? 

Guru  : pengawasan dilakukan pada saat pemakaian secara langsung di 

laboratorium, kemudian menyampaikan tata tertib kepada siswa 

pada awal pembelajaran 

Peneliti  : apa saja tujuan dari pelaksanaan pengawasan tersebut ? 

Grur  : menjaga kelancaran proses KBM dan menjaga stabilitas 

laboratorium 
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Peneliti  : bagaimana bentuk atau teknik pengawasan dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

mengamati langsung kondisi laboratorium dan wawancara 

langsung dengan kepala kompetensi keahlian administrasi 

perkantoran mengenai kondisi peralatan ada yang rusak atau tidak 

penggunanya, dan siapa saja yang menggunakan. Kemudian 

pengawasan yang dilakukan oleh pengelola ketika pembelajaran 

di laboratorium 

Peneliti  : bagaimana peran laboran dalam pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Guru  : menjaga dan mengawasi secara langsung pada saat KBM di 

laboratorium. 

Peneliti  : siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab mengenai 

pengawasan laboratorium administrasi pekantoran ? 

Guru  : kepala laboratorium dan guru AP, serta kepala sekolah 

Peneliti  : kapan pengawasan tersebut dilakukan ? 
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Guru  : pengawasan kepala sekolah dilakukan sewaktu-waktu sedangkan 

pengelola pada saat pembelajaran berlangsung di laboratorium 

AP 

Peneliti  : apakah sudah digunakan standar-satandar tertentu dalam 

melaksanakan pengawasan laboratorium ? 

Guru  : belum 

Peneliti  : apakah telah dibuat tata tertib penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Guru  : ada. Dalam administrasi, tetapi belum ditempel di dinding 

laboratorium, sehingga tata tertib disampaikan secara lisan pada 

saat pembelajaran di laboratorium 

Peneliti  : bagaimana dasar pembuatan tata tertib penggunaan 

laboratoriumadministrasi perkantoran ? 

Guru  : disesuaikan dengan peratiran sekolah 

Peneliti  : siapa saja yang terlibat dalam pembuatan tata tertib penggunaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Guru  : kepala kompetensi keahlian AP 

Peneliti  : apakah tata tertib tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh 

semua pengguna laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : belum 

Peneliti  : jenis pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh pengguna 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Guru  : masih ada siswa yang menggunakan peralatan tidak sesuai 

prosedur seperti menggunakan pelubang kertas dengan melebihi 

dari 10 kertas, pada aturannya maksimal 5 lembar, dengan 

penggunaan tersebut dapat membuat peralatan mudah rusak 

Peneliti  : adakah sanksi bagi pengguna laboratorium administrais 

perkantoran yang melangar tata tertib yang telah ditetapkan ? 

Guru  : tidak ada, guru menasehati dan memperingatkan kepada siswa 

secara lisan 

Peneliti  : apa saja persyaratan yang harus dilakukan jika ingin 

menggunakan laboratorium ? 
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Guru  : pada saat pembelajaran izin kepada kepala atau guru 

administrasi perknatoran 

Peneliti  : adakah hambatan dalam melaksanakan pengawasan penggunaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

Guru : ada, yaitu tidak adanya standar pengawasan dan tidka ada 

pengawasan yang terstruktur melainkan dilakukan sewaktu-waktu 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

melakasanakan pengawasan penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Guru  : pengelola laoratorium adminstrasi perkantoran berkoordinasi 

langsung mengenai pengawasan laboratorium AP 
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Nama  : Titin Intan 

Jabatan  : kepala Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

Waktu  : 12.45/ selesai 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2016 
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Peneliti  : bagaimana penyusunan program kerja sekolah bekaitan dengan 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran ? 

KK  : Setiap awal semester kepala dan guru AP mengusulkan 

kebutuhan laboratorium kepada wakasarpras dengan persetujuan 

Kepala Sekolah. Apabila disetujui, kebutuhan tersebut dapat 

direalisasikan 

Peneliti  : Bagaimana penentuan petugas pengelola laboratorium 

administrasi perkantoran “kepala laboratoriumn dan teknisi “ 

KK : berdasarkan kompetensi keahlian AP, maka pengelolaan 

laboratorium AP dipasrahkan pada guru AP, untuk teknisi 

diserahkan kepada teknisi  

Peneliti  : apa saja tugas dan tanggung jawab masing-masing dari petugas 

pengelola laboratorium admisnistrasi perkantoran ? 

KK : tugasnya yaitu memaksimalkan pengguna laboratorium, 

membuat kelengkapan adminsitrasi laboratorium, mengiventaris 

sarana dan prasarana laboratium, menjaga dan memelihara sarana 
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dan prasarana laboratotorium. Serta melaporkan kepada teknisi 

apabila ada kerusakan pada peralatan laboratorium. 

Peneliti  : apakah semua petugas pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

masing-masing ? 

KK : kepala laboratorium dan guru AP sudah melakukan tetapi belum 

maksimal dan belum diadministrasikan secara khusus 

Peneliti  : bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan perlengkapan 

praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK : setiap awal semester kepala jurusan dan guru AP produktf 

administrasi perkantoran berkoordinasi untuk menyusun peralatan 

dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian diusulkan kepada 

wakasarpras kemudian dikonsultasikan kepada kepala sekolah. 

Apabila disetujui , kebutuhan tersebut dapat direalisasikan. 

Peneliti  : bagaimana penentuan petugas pengelola laboratorium 

administrasi perkantoran “kepala laboratorium dan teknisi”? 
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KK : berdasarkan kompetensi keahlian AP, maka pengelolaan 

laboratorium AP diserahkan kepada teknisi  

Peneliti  : apa saja tugas dan tanggungjawab masing-masing petugas 

pengelola laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK  : tugasnya yaitu memaksimalkan penggunaan laboratorium, 

membuat kelengkapan administrasi laboratorium, 

menginventarisasi saraan dan prasarana laboratorium , menjaga 

dan memelihara sarana dan prasarana laboratorium. Serta 

melaporkan kepada teknisi apabila ada kerusakan pada peralatan 

laboratorium 

Peneliti  :  apakah semua petugas pengelola laboraorium administrasi 

perkantoran telah melaksanakan tugas dan tangung jawab dan 

fungsi masing-masing ? 

KK :  kepala dan guru AP sudah melaksanakan tetapi belum 

maksimal dan belum diadministrasikan secara khusus 

Peneliti  :  bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan 

perlengkapan praktik di laboraotium administrasi perkantoran ? 
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KK : setiap awal semester kepala jurusan dan guru produktif 

administrasi perkantoran berkoordinasi untuk menyusun peralatan 

dan perlengkapant yang dibutuhkan. Kemudian diusulkan kepada 

wakasarpras kemudian dikonsultasikan dengan kepala lab untuk 

persetujuan, jika setuju dengan pertimbangan peralatan yang lebih 

mendesak penggunaannya, selanjutnya  dilaporkan kepada 

bendahara sekolah dan dipasrahkan kepada tim belanja untuk 

pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 

Peneliti  :  siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana 

pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

KK : kepala kompetensi keahlian, guru produktif adminisitrasi 

perkantoran. Wakasarpras, bendahara, tim belanja dan kepala 

sekolah 

Peneliti  :  dari mana sumber dana untuk pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  dari dana BOS dan dana dana dari siswa yaitu SPP 
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Peneliti  :  bagaimana proses penerimaan peralatan dan perlengkapan 

praktik laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK  :  wakasarpras langsung menempatkan di laboratorium yang 

disetujui kepala kompetensi keahlian AP  

Peneliti  :  siapa yang menerima peralatan dan perlengkapan praktik 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  wakasarpras dan kepala kompetensi keahlian AP  

Peneliti  :  bagaimana penyimpanan peralatan dan perlengkapan 

praktik yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  untuk penyimpanan peralatan perkantoran peralatan kantor 

yang kecil seperti stapler, staples, porferator, guide, kertas, dan 

cap perusahaan diletakkan dalam filling cabinet. Komputer, 

printer diletakkan di meja direktur pada laboratorium 

administarasi perkantoran. 

Peneliti  :  bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran 

di laboratorium administrasi perkantoran ? 
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KK : untuk jadwal khusus pengguna laboratorium belum ada, 

sehingga menyesuaikan jadwal mengajar guru 

Peneliti  :  siapakah yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan 

jadwal kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  wakasek bidang kurikulum 

Peneliti  :  apakah sudah ada kartu pemakaian laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  untuk laboratorium komputer sudah ada, namun pada 

laboratorium administrasi perkantoran belum ada 

Penelit  :  adakah hambatan dalam perencanaan dan pengadaan alat-

alat praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  ada, berhubung pengadaan peralatan dan perlengkapan dari 

dana BOS dan SPP, jika belum turun dan jumlah siswa sedikit 

tidak dapat merealisasikan pengadaan perlatan dan perlengkapan 

tersebut 
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Penelti  :  bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang muncul 

dalam perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  memanfaatkan peralatan dan perlengkapan yang ada 

terlebih dahulu, jika dana sudah mencukupi baru diadakan 

pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 

PENGORGANISASIAN  

Peneliti  : bagaimana prosedur pengorganisasian laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  kepala kompetensi dan guru AP saling berkoordinasi 

mengenai kebutuhan dan perkembangan laboratorium AP 

Peneliti  :  apakah sudah ada struktur organisasi di laboratorium 

administrasi perkantoran ?  

KK :  belum ada, sehingga masih menggunakan struktur 

organisasi jurusan administrasi perkantoran 

Peneliti  :  bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran 

di laboratorium administrasi perkantoran ? 
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KK :  untuk jadwal khusus penggunaan laboratorium belum ada, 

sehingga menyesuaikan jadwal mengajar guru 

Peneliti  :  siapakah yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan 

jadwal kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium 

administrasi perkantoran? 

KK :  wakasek bidang kurikulum 

Peneliti  : bagaimana prosedur penggunaan alat dilaboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  tidak ada prosedur secara tertulis, hanya disampaikan guru 

secara lisan pada saat pembelajaran untuk mengkoordinasikan 

peralatan tetap bersih dan terjaga 

Peneliti  :  adakah hambatan dalam pengorgainisasian lanpratorium 

administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

KK :  koordinasi antara pengelola laboratorium tidak sewaktu-

waktu dilakukan karena terbatasnya waktu di sekolah yang 

bersamaan untuk mengajar 
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Peneliti  :  bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pengorganisasian laboraotirum administrais perkantoran ? 

KK :  kepala kompetensi administrasi perkantoran berkoordinasi 

langsung dengan guru administrasi perkantoran. 

PEMELIHARAAN  

Peneliti  :  bagaimana prosedur pemeliharaan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  pengelola menggunakan dan memanfaatkan sebaik 

mungkin agar stabilitasnya tetap terjaga. Apabila ada kerusakan 

dilaporkan kepada teknisi untuk perbaikan. Namun jika tidak 

dapat melakukan nya maka melaporkan kepada wakasarpras 

kemudian konfirmasi kepada kepala sekolah untuk meminta 

persetujuan memanggilkan teknisi dari luar sekolah untuk 

memperbaiki peralatan yang rusak 

Peneliti  :  kapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboraotirum 

administrasi perkantoran dilakukan ? 

KK : pada saat digunakan 
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Peneliti  :  apakah kegiatan tersebut dilakukan secara teratur ? 

KK : belum karena terkait kesibukan tuntutan mengajar dan 

dokumen kerja masing-masing pengelola laboratorium AP  

Peneliti  :  siapa saja yag terlibat dalam kegiatan tersebut ? 

KK  :  kepala dan guru kompetensi administrasi perkantoran, 

kepala sekolah dan wakasarpras 

Peneliti  :  apa saja bentuk pemeliharaan dan perawatan yang 

dilakukan ? 

KK :  membersihkan ruangan dan peralatan serta menggunakan 

sebaik mungkin  

Peneliti : adakah hambatan dalam pemeliharaan dan perawatan talat-alat 

praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? jika ada apa 

saja ? 

KK :  ada, terkadang pengelola tidak sempat untuk membersihkan 

ruangan laboratorium 
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peneliti  :  bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pemeliharaan dan perawatan altat-alat praktik di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  meminta siswa administrasi perkantoran untuk membantu 

memelihara ruangan dan peralatan serta perlengkapan 

laboratorium AP. 

PENGAWASAN 

Peneliti  :  bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya praja ungaran ? 

KK :  saya mengamati secara langsung kondisi laboratorium dan 

bertanya langsung dengan guru administrasi perkantoran 

mengenai kondisi laboratrium AP 

Peneliti  :  apa saja tujuan dari pelaksanaan pengawasan tersebut ? 

KK :  agar laboratorium AP tetap terjaga dan manfaatnya untuk 

pembelajaran praktik administrasi perkantoran 

Peneliti  :  bagaimana bentuk atau teknik pengawasan dalam 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran ? 
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KK :  saya mengamati langsung kondisi laboratorium dan 

wawancara langsung dengan guru administrasi perkantoran 

mengenai kondisi peralatan ada yang rusak atau tidak, jumlahnya 

berapa, maksimal tidak penggunaannya dan siapa saja yang 

menggunakan 

Peneliti  :  bagaimana peran laboran dalam  pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  menjaga fungsi dan manfaat laboratorium AP 

Peneliti  : siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab mengenai 

pengawasan laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  kepala lab dan guru administrasi perkantoran serta kepala 

sekolah 

Peneliti  :  kapan pengawasan tersebut dilaksanakan ? 

KK :  pengawasan saya lakukan pada saat luang biasanya 1 bulan 

sekali, sedangkan untuk pengelola sendiri pada saat pembelajaran 

berlangsung 
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Peneliti  :  apakah sudah digunakan standa-standar tertentu dalam 

melaksanakan pengawasan laboratorium ? 

KK  :  belum 

Peneliti  :  apakah telah dibuat tata tertib pengguna laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

KK :  ada secara administrasi, tetapi belum ditempel pada dinding 

laboratorium, sehingga tata tertib disampaikan guru secara lisan 

dengan siswa saat pembelajaran di laboratorium AP untuk 

menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. 

Peneliti  : bagaimana dasar pembuatan tata tertib pengguna 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK : disesuaikan dengan peraturan sekolah 

Peneliti  :  siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan tata tertib 

penggunaan laboratorium administrasi perkantoran ? 

KK :  kepala kompetensi keahlian AP  
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Peneliti  :  apa saja persyaratam yang harus dilakukan jika ingin 

menggunakan laboratorium ? 

KK :  konfirmasi langsung dengan kepala lab atau guru AP 

Peneliti  :  adakah hambatan  dalam melaksanakan pengawasan 

penggunaan laboratorium administrasi perkantoran jika ada apa 

saja ? 

KK :  ada, yaitu belum adanya standar pengawasan dan 

pengawasan tidak terstruktur dengan baik, sehingga 

pelaksanaannya hanya pada saat waktu luang. 

Peneliti  :  bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

melaksanakan pengawasan penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoram ? 

KK :  tetap melakukan pegawasan sesuai keadaan di laboratorium 

administrasi perkantoran.   

Nama  : Eko 

Jabatan  : kepala sekolah 
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Waktu  : 09.00/ selesai 

Hari/tanggal  : Kamis, 26 Mei 2016 

Tempat  : ruangan kepala sekolah 

 

Peneliti  : bagaimana penyusunan program kerja sekolah bekaitan dengan 

pengelolaan laboratorium administrasi perkantoran di SMK 

Widya Praja Ungaran ? 

Kepala sekolah : Setiap awal semester kepala dan guru AP mengusulkan 

kebutuhan laboratorium kepada wakasarpras dengan persetujuan 

saya. Apabila disetujui, kebutuhan tersebut dapat direalisasikan 

Peneliti  : Bagaimana penentuan petugas pengelola laboratorium 

administrasi perkantoran “kepala laboratoriumn dan teknisi “ 

Kepala sekolah : berdasarkan kompetensi keahlian AP, maka pengelolaan 

laboratorium AP dipasrahkan pada guru AP, untuk teknisi 

diserahkan kepada teknisi. Untuk pengelola berdasarkan jurusan 

yang berkaitan dengan laboratorium administrasi perkantoran 
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Peneliti  : apa saja tugas dan tanggungjawab masing-masing dari petugas 

pengelola laboratorium admisnistrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : tugasnya yaitu memaksimalkan pengguna laboratorium, 

membuat kelengkapan adminsitrasi laboratorium, mengiventaris 

sarana dan prasarana laboratium, menjaga dan memelihara sarana 

dan prasarana laboratotorium. Serta melaporkan kepada teknisi 

apabila ada kerusakan pada peralatan laboratorium. 

Peneliti  : apakah semua petugas pengelola laboratorium administrasi 

perkantoran telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab 

masing-masing ? 

Kepala sekolah : kepala laboratorium dan guru AP sudah melakukan tetapi belum 

maksimal dan belum diadministrasikan secara khusus 

Peneliti  : bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan perlengkapan 

praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah : setiap awal semester kepala jurusan dan guru AP produktf 

administrasi perkantoran berkoordinasi untuk menyusun peralatan 

dan perlengkapan yang di butuhkan. Kemudian diusulkan kepada 
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wakasarpras kemudian dikonsultasikan kepada kepala sekolah 

untuk persetujuan saya. Apabila disetujui , kebutuhna tersebut 

dapat direalisasikan. 

Peneliti  : bagaimana penentun petugas pengelola laboratorium 

administrasi perkantoran “kepala laboratorium dan teknisi”? 

Kepala sekolah : berdasarkan kompetensi keahlian AP, maka pengelolaan 

laboratorium AP diserahkan kepada teknisi  

Peneliti  : apa saja tugas dan tanggungjawab masing-masing petugas 

pengelola laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : tugasnya yaitu memaksimalkan penggunaan laboratorium, 

membuat kelengkapan administrasi laboratorium, 

menginventarisasi sarana dan prasarana laboratorium , menjaga 

dan memelihara sarana dan prasarana laboratorium. Serta 

melaporkan kepada teknisi apabila ada kerusakan pada peralatan 

laboratorium 
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Peneliti  : apakah semua petugas pengelola laboraorium administrasi 

perkantoran telah melaksanakan tugas dan tangung jawab dan 

fungsi masing-masing ? 

Kepala sekolah  : kepala dan guru AP sudah melaksanakan tetapi belum maksimal 

dan belum diadministrasikan secara khusus 

Peneliti  : bagaimana prosedur perencanaan peralatan dan perlengkapan 

praktik di laboraotium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : setiap awal semester kepala jurusan dan guru produktif 

administrasi perkantoran berkoordinasi untuk menyusun peralatan 

dan perlengkapant yang dibutuhkan. Kemudian diusulkan kepada 

wakasarpras kemudian dikonsultasikan dengan kepala lab untuk 

persetujuan, jika saya setuju dengan pertimbangan peralatan yang 

lebih mendesak penggunaannya, selanjutnya  dilaporkan kepada 

bendahara sekolah dan dipasrahkan kepada tim belanja untuk 

pengadaan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 

Peneliti  : siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pengadaan 

peralatan dan perlengkapan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 
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Kepala sekolah : kepala kompetensi keahlian, guru produktif adminisitrasi 

perkantoran. Wakasarpras, bendahara, tim belanja dan kepala 

sekolah 

Peneliti  : dari mana sumber dana untuk pengadaan peralatan dan 

perlengkapan laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  dari dana BOS dan dana dana dari siswa yaitu SPP 

Peneliti  : bagaimana proses penerimaan peralatan dan perlengkapan 

praktik laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah : wakasarpras langsung menempatkan di laboratorium yang 

disetujui kepala kompetensi keahlian AP  

Peneliti  : siapa yang menerima peralatan dan perlengkapan praktik 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  wakasarpras dan kepala kompetensi keahlian AP  

Peneliti  :  bagaimana penyimpanan peralatan dan perlengkapan 

praktik yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Kepala sekolah  : untuk penyimpanan peralatan perkantoran peralatan kantor yang 

kecil seperti stapler, staples, porferator, guide, kertas, dan cap 

perusahaan diletakkan dalam filling cabinet. Komputer, printer 

diletakkan di meja direktur pada laboratorium administarasi 

perkantoran. 

Peneliti  : bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : untuk jadwal khusus pengguna laboratorium belum ada, 

sehingga menyesuaikan jadwal mengajar guru 

Peneliti  : siapakah yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan jadwal 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : wakasek bidang kurikulum 

Peneliti  :  apakah sudah ada kartu pemakaian laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Kepala sekolah : untuk laboratorium komputer sudah ada, namun pada 

laboratorium administrasi perkantoran belum ada 
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Penelit  : adakah hambatan dalam perencanaan dan pengadaan alat-alat 

praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  : ada, berhubung pengadaan peralat dan perlengkapan dari dana 

BOS dan SPP, jika belum turun dan jumlah siswa sedikit tidak 

dapat merealisasikan pengadaan perlatan dan perlengkapan 

tersebut 

Penelti  : bagaimana mengatasi hambatAn-hambatan yang muncul dalam 

perencanaan dan pengadaan alat-alat praktik di laboratorium 

administrasi perkantran ? 

Kepala sekolah : memanfaatkan peralatan dan perlengkapan yang ada terlebih 

dahulu, jika dana sudah mencukupi baru diadakan pengadaan 

peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. 

PENGORGANISASIAN  

Peneliti  : bagaimana prosedur pengorganisasian laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Kepala sekolah :   kepala kompetensi dan guru AP saling berkoordinasi mengenai 

kebutuhan dan perkembangan laboratorium AP 
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Peneliti  : apakah sudah ada struktur organisasi di laboratorium 

administrasi perkantoran ?  

Kepala sekolah : belum ada, sehingga masih menggunakan struktru organisasi 

jurursan administrasi perkantoran 

Peneliti  : bagaimana proses pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah : untuk jadwal khusus penggunaan laboratorium belum ada, 

sehingga menyesuaikan jadwal mengajar guru 

Peneliti  : siapakah yang terlibat dalam penyusunan dan pengaturan jadwal 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium 

administrasi perkantoran? 

Kepala sekolah :    wakasek bidang kurikulum 

Peneliti  : bagaimana prosedur penggunaan alat dilaboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  tidak ada prosedur secara tertulis, hanya disampaikan guru 

secara lisan pada saat pembelajaran untuk mengkoordinasikan 

peralatan tetap bersih dan terjaga 
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Peneliti  : adakah hambatan dalam pengorgainisasian lanpratorium 

administrasi perkantoran ? jika ada apa saja ? 

Kepala sekolah : koordinasi antara pengelola laboratorium tidak sewaktu-wakt 

dilakukan karena terbatasnya waktu di sekolah yang bersamaan 

untuk mengajar 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pengorganisasian laboraotirum administrais perkantoran ? 

Kepala sekolah  : kepala kompetensi administrasi perkantoran berkoordinasi 

langsung dengan guru administrasi perkantoran 

PEMELIHARAAN  

Peneliti  :   bagaimana prosedur pemeliharaan laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Kepala sekolah : pengelola menggunakan dan memanfaatkan sebaik mungkin 

agar stabilitasnya tetap terjaga. Apabila ada kerusakan dilaporkan 

kepada teknisi untuk perbaikan. Namun jika tidak dapat 

melakukan nya maka melaporkan kepada wakasarpras kemudian 

konfirmasi kepada kepala sekolah untuk meminta perstujuan 
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memanggilkan teknisi dari luar sekolah untuk memperbaiki 

peralatan yang rusak 

Peneliti  : kapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboraotirum 

administrasi perkantoran dilakukan ? 

Kepala sekolah : pada saat digunakan 

Peneliti  : apakah kegiatan tersebut dilakukan secara teratur ? 

Kepala sekolah : belum karena terkait kesibukan tuntutan mengajar dan dokumen 

kerja masing-masing pengelola laboratorium AP  

Peneliti  : siapa saja yag terlibat dalam kegiatan tersebut ? 

Kepala sekolah : kepala dan guru kompetensi administrasi perkantoran, kepala 

sekolah dan wakasarpras 

Peneliti  : apa saja bentuk pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan ? 

Kepala sekolah : membersihkan ruangan dan peralatan serta menggunakan sebaik 

mungkin  
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Penelit  : adakah hambatan dalam pemeliharaan dan perawatan praktalat-

alat praktik di laboratorium administrasi perkantoran ? jika ada 

apa saja ? 

Kepala sekolah  : ada, terkadang pengelola tidak sempat untuk membersihkan 

ruangan laboratorium 

peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

pemeliharaan dan perawatan altat-alat praktik di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

kepala sekolah : meminta siswa administrasi perkantoran untuk membantu 

memelihara ruangan dan peralatan serta perlengkapan 

laboratorium AP 

PENGAWASAN 

Peneliti  : bagaimana prosedur pelaksanaan pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran di SMK Widya praja ungaran ? 

Kepala sekolah : saya mengamati secara langsung kondisi lanoratorium dan 

bertanya langsung dengan kepala kompetensi keahlian AP guru 

administrasi perkantoran mengenai konditsi laboratrium AP 
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Peneliti  : apa saja tujuan dari pelaksanaan pengawasan tersebut ? 

Kepala sekolah : agar laboratorium AP tetap terjaga dan manfaatnya untuk 

pembelajaran praktik administrasi perkantoran 

Peneliti  : bagaimana bentuk atau teknik pengawasan dalam pengelolaan 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  saya mengamati langsung kondisi laboratorium dan wawancara 

langsung dengan kepala kompetensi keahlian AP administrasi 

perkantoran mengenai kondisi peralatan ada yang rusak atau 

tidak, jumlahnya berapa, maksimal tidak penggunaannya dan 

siapa saja yang menggunakan 

Peneliti  : bagaimana peran laboran dalam  pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  menjaga fungsi dan manfaat laboratorium AP 

Peneliti  : siapakah yang berwenang dan bertanggungjawab menngenai 

pengawasan laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  :  kepala lab dan guru administrasi perkantoran serta kepala 

sekolah 
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Peneliti  :  kapan pengawasan tersebut dilaksanakan ? 

Kepala sekola : pengawasan saya lakukan pada saat luang biasanya 1 bulan 

sekali, sedangkan untuk pengelola sendiri pada saat pembelajaran 

berlangsung 

Peneliti  : apakah sudah digunakan standa-standar tertentu dalam 

melaksanakan pengawasan laboratorium ? 

Kepala sekolah :   belum 

Peneliti  : apakah telah dibuat tata tertib pengguna laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah :  ada secara administrasi, tetapi belum ditempel pada dinding 

laboratorium, sehingga tata tertib disampaikan guru secara lisan 

dengan siswa saat pembelajaran di laboratorium AP 

Peneliti  :  bagaimana dasar pembuatan tata tertib pengguna laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  :   disesuaikan dengan peraturan sekolah 
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Peneliti  : siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan tata tertib 

penggunaan laboratorium administrasi perkantoran ? 

Kepala sekolah  :   kepala kompetensi keahlian AP  

Peneliti  : apa saja persyaratam yang harus dilakukan jika ingin 

menggunakan laboratorium ? 

Kepala sekolah  :   konfirmasi langsung dengan kepala lab atau guru AP 

Peneliti  : adakah hambatan  dalam melaksanakan pengawasan 

penggunaan laboratorium administrasi perkantoran jika ada apa 

saja ? 

Kepala sekolah : ada, yaitu belum adanya standar pengawasan dan pengawasan 

tidak terstruktur dengan baik, sehingga pelaksanaannya hanya 

pada saat waktu luang. 

Peneliti  : bagaimana mengatasi hambatan yang muncul dalam 

melaksanakan pengawasan penggunaan laboratorium administrasi 

perkantoram ? 

Kepala sekolah  : tetap melakukan pegawasan sesuai keadaan di laboratorium 

administrasi perkantoran. 
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Hasil Wawancara Dengan Siswa 

Siswa 1 

Nama : Diya Yanua 

Kelas  : X AP 2 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

Jam  : 10.25/ selesai 

Tempat  : SMK Widya Praja Ungaran 

 

Peneliti  : bagaimaana pendapat anda mengenai perlengkapan yang ada 

di laboratorium administrasi perkantoran > 

Siswa  : perlengkapan di lab masih kurang misalnya komputer tidak 

cukup dan komputer banyak yang tidak menyala  

Penelit  : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa  : tidak nyaman, karena laboratorium administrasi perkantoran 

kurang bersih dan kurang rapi 

Peneliti  : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk praktik pembelajaran saja atau 
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digunakan untuk proses belajar-mengajar yang bersifat teori 

yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada dilaboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa  : hanya digunakan untuk praktik saja mbak 

Peneliti  : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa  : belum ada mbak, tetapi guru menyampaikan secara lisan pada 

saat awal pembelajaran 

Penelit  : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja yang anda langgar ? 

Siswa  : pernah mbak salah satu nya yang pernah saya langgar tidak 

datang tepat waktu 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan 

penaataan peralatan yang ada dilaboratoirum administrasi 

perkantoran ? 

Siswa  : kurang bersih dan kurang rapi mbak 
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Peneliti  : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa  : kadang-kadang waktu akan praktik di laboratorium, kondisi 

kotor sehngga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu 

dengan menyapu dan memberishkan meja dan kursi baru 

dimulai pembelajaran 

Peneliti  : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor? 

Siswa : kebanyakan teori mbak 
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Siswa 2 

Nama  : Desi Indah Sari 

Kelas  : X AP 2 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2016 

Waktu  : 10.41/ selesai 

 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa  : masih kurang lengkap mbak 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboatorium administrasi perkantoran ? 

Siswa  : belum mbak, ruangan laboratoriumnya kurang bersih dan 

penataannya kurang rapi mbak 

Peneliti  : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 
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bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa  : digunakan untul praktik saja mbak 

Peneliti  : apakah ada tata tertib di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa  : belum ada, tetapi guru menyampaikan secara lisan pada saat 

pembelajaran  

Peneliti  : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja yang pernah dilanggar ? 

Siswa : belum pernah  

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dna penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kurang rapi dan kurang bersih 

Peneliti  :apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : kadang-kadang waktu akan praktik di laboratorium, kondisi 

kotor sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu 

sebelum dimulai pembelajaran 

Peneliti  : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaiamana cara guru memberikan pelajaran yang 

berhubungan dnegan peralatan kantor ? 

Siswa  : kebanyakan teori mbak. 
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Siswa 3 

Nama  : Ida Nurjanah 

Kelas : X AP 3 

Hari/tanggal  : rabu, 25 Mei 2016 

Waktu  : 10.54/ selesai 

 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di    laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa  : masih kurang memadai 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ?  

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium kurang luas dan kurang 

bersih  

Peneliti  : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 
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bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada 

dilaboratorum administrasi perkantoran ? 

Siswa : untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : tidak ada, cuman sebatas mengasih larangan-larangan secara 

langsung sebelum pembelajaran dimulai 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja yang pernah anda langgar ? 

Siswa : pernah, menggunakan alat praktik tidak sesuai prosedur, 

waktu praktik mengelola peralatan kantor porferator saya 

menggunakan kertas melebihi batas mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralataan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kebersihan kurang, penataan kurang rapi tetapi laboratorium 

komputer lumayan bersih dan rapi  
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Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa : pernah mbak, saat akan praktik di laboratorium, kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu  

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor ? 

Siswa : kebanyakan teori mbak 
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Siswa 4 

Nama  : alfina Damayanti  

Kelas : X AP 2 

Waktu : 11.03/ selesai 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang memadai karena jumlah peralatan tidak sesuai dengan 

jumlahnya mbak 

Peneliti  : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium kurang luas, dan kurang 

bersih  

Peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 
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bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : tidak ada kalau di ruangan mbak, tetapi guru menyampaikan 

di awal pembelajaran 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut? Jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kebersihan masih kurang, penataan juga masih kurang karena 

masih berantakan 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : pernah mbak pada saat mau praktik di laboratorium, karena 

ruangan kotor maka siswa dilibatkan untuk ikut membersihkan 

laboratorium 

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor? 

Siswa : kebanyakan teori mbak. 
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Siswa 5 

Nama  : Veria Fitri 

Kelas : X AP 2 

Waktu  : 11.11/ selesai 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang memadai 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium sedikit pengap, banyak 

debu dan penataan peralatan tidak rapi 

Peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-menagajar yang 
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bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa :digunakan untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorim administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum ada di ruangan mbak tetapi guru selalu menyampaikan 

secara lisan pada awal pembelajaran mbak 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : untuk kebersihan sangat kurang soalnya ruangan dan 

peralatan setiap saya praktik disitu pasti berdebu, penataannya 

juga masih kurang rapi. 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : kadan-kadang pada saat mau praktik di laboratorium, kondisi 

kotor sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu 

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor ? 

Siswa : lebih banyak memberikan teori. 
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Siswa 6 

Nama  : Andira Visca 

Kelas : XI AP 2 

Waktu  :11.55/ selesai 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang memadai mbak, sperti jumlah kantor fotocopy, 

faximile, mesin risograph, printer, iphone hanya bersedia 1-2 

sehingga ketika praktik harus bergantian lama sekali hampir 

menghabiskan jam pelajaran hanya dapet 6-8 siswa yang 

praktik lainnya hari berikutnya 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium sempit, banyak debu 

yang menempel pada kursi, meja dan peralatan praktik, jumlah 
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komputer pada laboratorium belum sebanding dengan siswa 

sehingga yang harus memakai komputer untuk 2 siswa 

Peneliti :menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 

bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : digunakan untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kalo secara tertulis belum ada, tetapi guru selalu 

menyampaikan secara lisan pada awal pembelajaran mbak 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saj? 

Siswa : belum pernah  

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 
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Siswa : ruang dan peralatan laboratorium administrasi perkantoran 

kurang bersih soalnya ruangan dan peralatan setiap saya 

praktik pasti berdebu, penataan nya juga kurang rapi 

sedangkan untuk laboratorium komputer kebersihan dan 

penataannya sudah lumayan baik 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa : pernah, saat akan praktik di laboratorium, kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu dengan 

menyau sebelum dimulai nya pembelajran 

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor ? 

Siswa : banyak teorinya dari pada praktek 
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Siswa 7 

Nama  : Sri Ayuningsih 

Kelas  : XII AP 2 

Waktu  : 12.05/ selesai 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti  : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

prkantoran? 

Siswa : kurang lengkap, jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah 

siswanya 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum. Karena ruangan laboratorium banyak debu dan sempit  

Peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 
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bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : hanya digunakan untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum ada di laboratorium, tetapi guru selalu menyampaikan 

tata tertib secara lisan pada awal pembelajaran  

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : laboratorium administrasi perkantoran kebersihan dan 

penataan sangat kurang, tetapi laboratorium komputer 

kebersihannya sudah cukup baik 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : pernah, saat akan praktik di laboratorium, kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu dengan 

menyapu sebelum pemebelajaran dimulai. 

Siswa : anda sebagai siswa administrasi perkantoran selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan  

 denga peralatan kantor ? 

Siswa : lebih banyak teorinya mba. 
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Siswa 8 

Nama : isnaeni 

Kelas  : XI AP 2 

Waktu : 12.13/ selesai 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang memadai, karena jumlah mesin kantor tak seimbang 

dengan jumlah siswa  

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

labaoratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium masih berantakan, 

sempit dan kotor 

peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang 



179 
 

 
 

bersifat teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

siswa : hanya untuk praktik saja mbak 

peneliti : apakah ada tata tertib di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

siswa : tidak ada di laboratorium, tetapi guru selalu menyampaikan 

tata tertib secara lisan pada awal pembelajaran mbak 

peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kebersihan dan penataan sangat kurang, tetapi di laboratorium 

komputer sudah lumayan baik 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : pernah mbak, saat akan praktik di laboratorium kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu dengan 

menyampu sebelum pembelajaran dimulai 

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor? 

Siswa : lebih banyak teorinya dari pada praktiknya 
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Siswa 9 

Nama  : leni Setiowati 

Kelas : XII AP 2 

Waktu  : 12.18/ selesai 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

  

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang lengkap 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum mbak, karena ruangan laboratorium masih kurang 

bersih 

Peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium administrasi 

perkantoran digunakan untuk kegiatan praktik pembelajaran 

saja atau digunakan untuk proses belajar-mengajar yang brsifat 
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teori yang tidak memerlukan perlengkapan yang ada di 

laoratorium administrasi perkantoran? 

Siswa : digunakan untuk praktik saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum ada diruangan mbak, tetapi guru selalu menyampaikan 

secara langsung pada saat pembelajaran 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : kebersihan sangat kurang mbak, soalnya masih banyak debu 

di lantai dan peralatan praktik, pentaan juga kurang rapi 

Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 
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Siswa : pernah, saat akan praktik di laboratorium, kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu dengan 

menyapu baru dimulai pembelajaran 

Peneliti : anda sebagai siswa administrasi perkantoran, selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor? 

Siswa : lebih banyak memberikan teori dari pada praktik. 
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Siswa 10 

Nama  : Sheila Tamawidyani 

Kelas : XI AP 2 

Wakti : 12.26/ selesai 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 

 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai peralatan dan 

perlengkapan yang ada di laboratorium administrasi 

perkantoran ? 

Siswa : kurang lengkap, mesin kantor jumlahnya tidak sebanding 

dengan siswa 

Peneliti : apakah anda sudah merasa aman dan nyaman belajar di 

laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : belum, karena ruangan laboratorium administrasi perkantoran 

sempit dan kurang bersih 
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Peneliti : menurut pengetahuan anda laboratorium digunakan untuk 

kegiatan praktik pembelajaran saja atau digunakan untuk 

proses belajar-mengajar yang bersifat teori yang tidak 

memerlukan perlengkapan yang ada di laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa : digunakan untuk praktek saja mbak 

Peneliti : apa ada tata tertib di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : di laboratorium belum ada, teteapi guru selalu menyampaikan 

secara lisan pada awal pembelajaran mbak 

Peneliti : apakah anda pernah melanggar tata tertib tersebut ? jika 

pernah apa saja? 

Siswa : belum pernah mbak 

Peneliti : bagaimana pendapat anda mengenai kebersihan dan penataan 

peralatan yang ada di laboratorium administrasi perkantoran ? 

Siswa : ruangan dan peralatan laboratorium administrasi perkantoran 

kebersihan kurang, penataan kurang rapi tetapi laboratorium 

komputer lumayan bersih dan rapi 
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Peneliti : apakah anda sering dilibatkan dalam perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran ? 

Siswa : pernah mbak saat akan praktik dilaboratorium, kondisi kotor 

sehingga siswa disuruh membersihkan terlebih dahulu dengan 

menyapu sebelum jam pembelajaran dumulai 

penelit  : anda sebagai siswa administrasi perkantoran selama ini 

bagaimana cara guru memberikan pelajaran yang berhubungan 

dengan peralatan kantor ? 

siswa : lebih banyak teorinya mbak. 
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Lampiran 8.  Angket Pengelolaan Laboratorium 

 

ANGKET PENGELOLAAN LABORATORIUM  

ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 

A. Aspek Perencanaan Fasilitas Utama Laboratorium  

No Pernyataan angket Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 
Meja beserta kursi yang digunakan untuk berdiskusi 

oleh guru dengan kondisi idealnya 

  

2 Memiliki mesin foto copy   

3 Memiliki porferator   

4 Memiliki cutter   

5 Memiliki gunting   

6 Memiliki stapler   

7 Memiliki baki surat   

8 Memiliki stamp pad dan stempel   

9 Meja diskusi siswa dengan kondisi ideal   

10 
Memiliki lemari sebagai tempat penyimpanan 

perabot laboratorium 

  

11 
Laci meja digunakan tempat untuk menyimpan alat-

alat kecil 

  

12 Memiliki Filling cabinet   
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13 Memiliki rak arsip   

14 Memiliki mesin ketik elektrik   

15 Memiliki papan tulis/white board   

16 Memiliki almari   

17 Memiliki instalasi listrik   

Fasilitas Pendukung 

No Pernyataan angket Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 

Di ruang laboratorium dilengkapi papan tulis yang 

baik atau layak pakai dengan ukuran panjang 300 

cm dan lebar 100 cm 

 

 

2 
Di ruang laboratorium terdapat media LCD yang 

operasional atau dapat digunakan 
 

 

3 
Memiliki alat pemadam kebakaran dan panduan 

pemakaian yang dapat digunakan atau operasional 
 

 

4 Jam dinding yang berfungsi dengan baik   

5 

Peralatan P3K yang lengkap (kasa, perban, 

betadine, hansaplas, silet, alkohol, kapas) dan layak 

pakai 

 

 

6 

Peralatan kebersihan seperti sapu, serok, tempat 

sampah (organik dan anorganik), sula, dan alat pel 

dalam keadaan baik atau layak digunakan 

  

7 
Soket listrik yang berfungsi dengan baik atau dapat 

digunakan 

  

 



189 
 

 
 

B. Aspek Pengorganisasian 

No Pernyataan angket Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 

Memiliki struktur organisasi laboratorium yang 

jelas 

  

2 Prosedur pengorganisasian jelas   

3 
Prosedur penggunaan alat di  laboratorium 

administrasi perkantoran sudah jelas 

  

4 
Terdapat struktur organisasi laboratorium 

administrasi perkantoran 

  

5 Terdapat buku absensi siswa   

6 Terdapat absensi guru administrasi perkantoran   

7 
Terdapat buku absensi petugas laboratorium 

administrasi perkantoran 

  

C. Aspek Pemeliharaan 

No Pernyataan angket Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium 

administrasi perkantoran sudah dilaksanakan 

dengan baik 

  

2 

Siswa dilibatkan dalam pemeliharaan laboratorium 

admiistrasi perkantora 

  

3 Terdapat buku penunjang aboratorium    

4 

Peralatan disimpan kembali ketempat semula 

setelah selesai penggunaan laboratorium 
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5 

Mesin-mesin kantor dirapikan kembali setelah 

penggunan selesai 

  

6 

Membersihkan ruangan sebelum meninggalkan 

laboratorium 

  

7 Terdapat tata tertib laboratorium untuk siswa   

 

D. Aspek Pengawasan 

No Pernyataan Angket Setuju 
Tidak 

Setuju 

1 Menjalankan pengawasan laboratorium secara rutin   

2 

Memiliki tata tertib penggunaan laboratorium 

administrasi perkantoran 

  

3 

Sudah menjalankan tata tertib laboratorium dengan 

baik 

  

4 

Seluruh guru produktif administrasi perkantoran 

ikut serta dalam pengawasan laboratorium 

administrasi perkantoran 

  

5 

Pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah/ wakil 

kepala sekolah 

  

 

 

 

 

 

 



191 
 

 
 

Lampiran 9. Data Fasilitas SMK Widya Praja Ungaran 
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Lampiran 10. Struktur Organisasi SMK Widya Praja Ungaran 
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Lampiran 11. Struktur Organisasi Jurusan Administrasi Perkantoran SMK 

Widya Praja Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 
 

Lampiran 12. Tata Tertib Laboratorium  

 

TATA TERTIB LABORATORIUM ADMINISTRASI 

PERKANTNORAN SMK WIDYA PRAJA UNGARAN 

 

1. Datang tepat waktu 

2. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal dari sekolah 

3. Berpenampilan sebagai yang mencerminkan pegawai/ karyawan di 

bidang adminstrasi perkantoran 

4. Menggunakan dan menjaga peralatan dan mesin-mesin perkantoran 

dengan peuh rasa tanggung jawab. 

5. Menghidupkan dan mematikan peralatan praktik elektrik sesuai 

prosedur 

6. Dilarang membawa makanan dan minuman di ruang praktik 

7. Siswa wajib menyelesaikan seluruh program Diklat (mata 

pelajaran) produktif pada setiap tingkat. 
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Lampiran 13. Buku Penunjang  
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Lampiran 14. Larangan dan Sanksi dan Tata Tertib Laboratorium 

Komputer 
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Lampiran 15.  Jadwal Penggunaan Laboratorium Komputer 
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Lampiran 16. Kartu Penggunaan Laboratorium Administrasi Perkantoran 
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Lampiran 17.  Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 18. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian 

 

 

Lamp.18.1 Wawancara dengan Ketua Jurusan ADM. Perkantorann 
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Lamp.18.2 Wawancara dengan Teknisi laboratorium ADM. Perkantorann 
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Lamp.18.3 Wawancara dengan Kepala laboratorium ADM. Perkantorann 
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Lamp.18.4 Wawancara dengan Siswa kelas X 

 



211 
 

 
 

 

Lamp.18.5 Wawancara dengan Siswa kelas XI 
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Lamp.18.6 kondisi ruangan laboratorium komputer 

 

 

 

 

Lamp. 18.7 Kondisi ruangan laboratorium administrasi perkantoran 
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Lamp.18.7 mesin tik manual yang sudah rusak 

 

Lamp.18.8  mesin tik manual yang masih berfungsi 
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Lamp.18.9 peralatan yang penyimpanannya tidak tersusun rapi 

 

 

Lamp.18.10 Telepon 

 


