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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan terpadu dari
seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa
kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah
dipelajari. Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga merupakan sarana dalam proses
pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga
professional. Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, membahas
beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi pada Sekolah Dasar
Al-Azhar 2 Bandar Lampung
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian teknisi dan guru, pada
bagian teknisi kegiatan yang dilakukan adalah memaintence komputer lab SD AlAzhar 2. Pada Bagian Guru yang dilakukan adalah melakukan kegiatan belajar
mengajar dengan materi Corel Draw dan HTML.
Pada bagian teknisi maintenance komputer dilakukan bertujuan merawat
perangkat komponen komputer agar lebih optimal dan diperlukan adanya
penambahan komponen komputer yang belum lengkap, seperti keyboard dan
mouse
Kata Kunci : PKL, Teknisi, Guru

x
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas

Teknokrat

Indonesia

adalah

institusi

pendidikan

yang

mengedepankan kualitas mahasiswa. Kualitas sumber daya manusia yang
diharapkan adalah yang memiliki kompetensi dan etika yang professional sebagai
salah

satu

bentuk

untuk

menjawab

tantangan

dunia kerja.

Hal

ini

merupakan realisasi tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di
institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan
ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masingmasing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja
dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari
dalam Buku Panduan PKL Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 2016-2017.
Sekolah Dasar Al-Azhar 2 adalah sekolah swasta islam pilihan masyarakat
lampung yang berdiri sejak tahun 1987. Saat ini Al-Azhar 2 dipimpin oleh ibu Sri
Margiani, S.Pd., yang sudah lama berada dalam dunia pendidikan. Pada tahun ini
jumlah seluruh murid Sekolah Dasar Al-Azhar 2 adalah 1211 murid, yang terdiri
dari 653 siswa laki – laki dan 558 siswa perempuan, jumlah ruang belajar kelas
sebanyak 37 sedangkan guru Sekolah Dasar Al-Azhar 2 sebanyak 74 guru yang
professional dibidangnya. Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung turut serta
dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan
bangsa. Sekolah Dasar Al-Azhar 2 mendidik siswa siswi tidak hanya pintar
secara IQ, tapi juga mencetak peserta didik yang berakhlakul karimah, seimbang
antara kecerdasan IQ (Intelligence Question), EQ (Emotional

Question) dan

juga SQ (Spiritual Question) sehingga peserta didik lebih siap menghadapi
kehidupan era digital seperti saat ini. Tempat ini dipilih karena adanya
rekomendasi dari pegawai Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung. Dan
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penulis pun menyadari bahwa terdapat peluang untuk mengetahui dunia kerja
yang sesungguhnya serta mendapatkan lebih banyak pengalaman yang belum
di dapat di kampus. Hal tersebut yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

di Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar

Lampung.

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan

Maksud dan tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mendapatkan
pengalaman kerja dan dapat menumbuhkan sikap sosialisasi dalam dunia kerja
serta dapat melakukan penerapan kerja yang sudah didapatkan selama
Perkuliahan.
Maksud Praktik kerja lapangan menunjukkan apa yang dilakukan pada kegiatan
PKL antara lain:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja.
2. Melakukan Praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan.
3. Menerapkan dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di bangku
kuliah pada bidang kerja.

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan PKL menunjukkan pada apa yang akan di peroleh di tempat
Praktik kerja antara lain:
1. Menumbuhkan sikap dan rasa tanggung jawab dalam melakukan
kegiatan dalam di dunia kerja.
2. Menambah dan memperluas pengetahuan dunia kerja.
3. Dapat melakukan penerapan keahlian yang sudah di dapatkan selama
perkuliahan.
4. Sebagai sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa setelah
terjun ke dunia kerja.
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5. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan dari ilmu yang.
diperoleh pada perkuliahan dan membandingkan kondisi nyata di
lapangan.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Banyak kegunaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari pihak penulis, bagi
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan bagi
Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung.
1. Bagi Universitas :
a.

Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu
yang telah di dapatkan.

b.

Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun
langsung didalam dunia kerja.

c.

Terjalinnya hubungan kerjasama bilateral antara universitas dan
perusahaan.

2. Bagi mahasiswa :
a.

Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja.

b.

Memperluas relasi di dunia kerja yang nantinya menjadi
tempat untuk informasi mengenai pekerjaan.

c.

Sebagai sarana menambah ilmu di luar perkuliahan mengenai
dunia kerja.

d.

Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berorganisasi di
ruang lingkup kerja.

3. Bagi pihak Instansi :
a.

Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup
kemungkinan peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) diangkat
sebagai karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan
disiplin kerja yang baik.

b.

Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami instansi.

c.

Menjadi sumber informasi dari ide-ide baru yang dibutuhkan.
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar AlAzhar 2 Bandar Lampung yang beralamtkan di Jalan Gunung Tanggamus No.34,
Perumnas Way Halim, Way Halim, Kota Bandar Lampung. Lokasi SD Al-Azhar
2 Bandar lampung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Lokasi SD Al – Azhar 2 Bandar Lampung

1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester
Pendek Genap selama 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 17 Juli 2017 s.d 9
September 2017. Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2
bulan, penulis melakukan serangkain kegiatan sesuai dengan bagian yang sudah
ditetapkan pada saat awal dilaksanakannya praktik kerja lapangan

(PKL).

Adapun waktu kerja pada Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung yaitu
pada hari senin sampai dengan jum’at, jam kerja dimulai pada pukul 07.00 WIB
sampai dengan pukul 15.00 WIB, untuk hari kamis jam kerja dimulai jam 08.00 ,
sedangkan pada hari jum’at jam kerja dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 11.30 WIB. Penjadwalan pelaksanaan PKL di Sekolah Al-Azhar 2
Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Penjadwalan Pelaksanaan PKL
Jadwal PKL
Hari

Pukul

Senin

07.00 s/d 15.00

Selasa

07.00 s/d 15.00

Rabu

07.00 s/d 15.00

Kamis

08.00 s/d 15.00
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan

Yayasan Al-Azhar Tanjung Karang didirikan pada tanggal 7 juli 1982
berdasarkan akte notaris no.26 dihadapan notaris Imran ma’ruf, SH. yang
beralalamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.31 Bandar Lampung. Untuk
pertama kalinya yayasan ini beralamat di Jalan Palapa No.7 Labuhan Ratu.
Adapun maksud dan tujuan didirikan Yayasan Al-Azhar Tanjung Karang
ini, adalah:
1. Membentuk

manusia

muslim

yang

bersusila,

yang

cakap

dan

bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara Repiblik
Indonesia.
2. Membina usaha Umum dan Sosial dalam rangka membantu usaha
pemerintah dalam bidang pendidikan dan pembangunan.

Susunan pengurus Yayasan Al-Azhar Tanjung Karang untuk pertama
kalinya adalah:
Ketua umun

: Ny.Hj. Mudjimah Azhari

(Pendiri)

Ketua II

: Drs.Hi.Tjik Ayub Asumat, B.A

(Pendiri)

Sekretaris Umum

: Suhardi M.D., B.A

(Pendiri)

Bendara Umum

: Ny. Azizah Sugiat, SmHk

(Pendiri)

Kiprah Yayasan Al Azhar Tanjung Karang di bidang social/Pendidikan
diawali dengan berdirinya SMP Al-Azhar 1 Labuhan Ratu pada tahun 1982, diatas
tanah wakaf (alm) Hi. Azhari, yang beralamat di jl.Sukardi Hamdani / Palapa
Labuhan Ratu. Dengan Keluarnya Undang Undang Republik Indonesia No.16
Tahun 2001 tentang Yayasan, dan UU RI No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan , maka Yayasan Al-
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Azhar Tanjung Karang harus Meyesuaikan Struktur Organisasinya dengan
undang Undang tersebut.
Untuk itu pada tanggal 13 September 2005, pengurus yayasan yang masih
aktif mengadakan rapat dikantor notaris Imran ma’ruf yang dihadiri oleh ketua I
dan Ketua II, sedangkan Ketua Umum (Ny. Hj. Mudjimah Azhari), Bendahara
Umum (Ny. Azizah sugiat, Sm.Hk) dan Bendahara I (Ny. Roswati Arifin) Telah
meninggal dunia, sedangkan sekretaris Umum sudah tidak aktif lagi dan tidak
diketahui keberadaannya.
Acara rapat pada tanggal 13 september 2005 menghasilkan keputusan sebagai
berikut :
1.

Menyetujui Pengunduran diri Drs. M. Syamsuddin sebagai sekretaris
I, Pengurus yang telah meninggal dunia dan tidak aktif diganti oleh
kepengurusan yang baru, sehingga untuk selanjutnya, kepengurusan
yayasan adalah sebagai berikut :
Pembina

: Ir. Hi. Muswardi Thaher Drs.
Hi. Tjik Ayub Asumat
Hj. Siti Latifah
Hi. Afdi Muslim, S.E, Akt.

2.

Ketua

: Fadli Adriansyah, S.E

Sekretaris

: Helvy Amaliah, S.P

Bendahara

: Dessy Hikmawati, S.P

Pengawas

: H. Bahiki Fattah, S.H

Meyetujui Perubahan Nama Yayasan Dari Yayasan Al-Azhar Tanjung
Karang Menjadi Yayasan Al-Azhar Lampung dan seluruh pasal dalam
anggaran dasar yang lama dan menggantinya dengan yang baru
sesuai dengan undang undang RI No. 16 tahun 2001, Tentang Yayasan ;
Perubahannya dicatatkan pada Akte Notaris No.12 Tanggal 13
September 2005 dihadapan Notaris Imran Ma’aruf, dan disahkan oleh
menteri Hukum dan Perundang – Undangan dan Hak Asasi Manusia RI,
dan telah didaftarkan pada lembar Tambahan Berita Negara RI, No.34
tanggal 28 April 2006.
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2.1.1 Visi
Visi

Sekolah Dasar Al-Azhar Bandar Lampung adalah Mewujudkan

peserta didik berkarakter dalam IMTAQ dan IPTEK serta diterima disekolah
lanjutan berprestasi.

2.1.2 Misi
Misi Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar lampung sebagai berikut :
1.

Meningkatkan Budaya Islami dalam perilaku sehari-hari.

2.

Meningkatkan Kompetensi Guru.

3.

Meningkatkan keunggulan prestasi akademik dengan pembelajaran
efektif dan efisien.

4.

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga internal dan eksternal.

5.

Mampu menghasilkan lulusan yang berprestasi.

6.

Meningkatkan program kurikuler dan ekstrakurikuler.

7.

Menciptakan situasi pembelajaran berbasis IT.

2.2 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung dapat dilihat
pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung
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2.3 Kegiatan Umum Perusahaan
1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh
kegiatan sekolah, disini kepala sekolah juga berperan sebagai Manager,
Edukator, Leader Motivator dan juga Inovator, baik dari dalam maupun di
luar, yaitu :
Penyelenggaraan program kerja sekolah, meliputi :
 Menyusun program kerja sekolah.
 Mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian
terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling (BK).
 Sebagai pembina kesiswaan.
 Pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga
kependidikan lainnya.
 Penyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi
ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum.
 Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan atau
masayarakat.

2. Komite Sekolah
Komite Sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komite Sekolah
juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program Sekolah; Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja Sekolah; kriteria fasilitas
pendidikan di Sekolah; dan kriteria kerja sama Sekolah dengan pihak lain.

3. Waka Kurikulum
Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum mempunyai tugas membantu
Kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Menyusun program pengajaran.
 Menyusun pembagian tugas.
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 Menyusun pelajaran.
 Menyusun jadwal evaluasi belajar.
 Menyusun pelaksanaan US / UN.
 Menerapkan criteria persyaratan naik kelas/ tidak naik kelas.

4. Waka Kesiswaan
Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan mempunyai tugas membantu
Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuker.
 Perngadaan pengarahan dan pembina kegiatan OSIS.
 Penginventarisasian absensi dan pelanggaran – pelanggaran.
 Pembina sekaligus pelaksana kegiatan 5-K.
 Penilaian terhadap semua siswa yang mewakili sekolah terhadap
kegiatan diluar sekolah.
 Perencanaan kegiatan setelah siswa lulus.

5. Waka Sapras
Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 Mengadministrasikan pendayagunaan sarana prasarana.
 Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.
 Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana
secara berkala.
 Inventarisasi barang.
 Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.
 Pengadaan barang, buku, bahan dan lat pelajaran dan
perpustakaan.

6. Tata Usaha
Tata

Usaha

mempunyai

tugas

melaksanakan

ketatausahaan

dan

bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang meliputi kegiatan berikut :
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 Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
 Pengelolaan Keuangan sekolah
 Pengurusan administrasi pegawai, guru dan siswa
 Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah
 Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah
 Penyusunan dan penyajian data/ statistic sekolah.

7. Unit Perpustakaan
Unit Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Menyusun Tata tertib perpustakaan
 Membuat

perencanaan

pengadaan

buku/bahan

pustaka/media

elektronik
 Pengurusan pelayanan perpustakaan
 Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku / bahan pustaka dan
media elektronik
 Melakukan pelayanan bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan
lainnya, serta masyarakat
 Penyimpanan buku perpustakaan / media elektronika.

8. Bendahara
Bendahara mempunyai

tugas

membantu

Kepala Sekolah dalam

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Menerima Dana Rutin sekolah yang diajukan SPM oleh Kepala
Sekolah.
 Menyimpan Keuangan Sekolah di Rekening Sekolah.
 Mengeluarkan/ membayar harus berdasarkan persetujuan/diketahui
Kepala Sekolah.
 Membayar Gaji guru dan pegawai setiap bulan.
 Menyusun / membuat Laporan Pertanggungjawaban ( SPJ ) setiap
akhir bulan dengan diketahui Kepala Sekolah.
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 Menyimpan dan mengarsipkan

semua

surat-surat / kwitansi

Sekolah

dan

penegeluaran dengan rapi dan teratur
 Berkoordinasi

dengan

Kepala

Wakil

Kepala

Sekolah tentang kegiatan penegelolaan keuangan sekolah.
 Menyusun Laporan Tahunan pada akhir tahun Anggaran.

9. Guru Mata Pelajaran
Guru Mata Pelajaran mempunyai tugas melakukan kegiatan
pembelajaran sebagai berikut :
 Melaksanakan segala hal kegiatan pembelajaran
 Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar,Ulangan (Harian,
Umum, dan Akhir).
 Melaksanakan penilaian dan analisis hasil ulangan harian
 Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.
 Mengisi daftar nilai siswa.
 Membuat catatan tentang kemajuan dari hasil belajar.
 Mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran.

10. Wali Kelas
Wali Kelas merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan dalam
menata dan mengelola kelas.Wali Kelas mempunyai tugas sebagai berikut :
 Pengelolaan kelas.
 Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Daftar pelajaran kelas,
Papan absensi siswa, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/
buku kelas, Tata tertib siswa.
 Mengisi daftar kumpulan nilai.
 Membuat catatan khusus tentang siswa.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanan PKL :
Nama : Ahmad Khairullah Ramadhani
NPM : 14312432

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar AlAzhar 2 Bandar Lampung penulis ditempatkan pada bagian teknisi komputer dan
guru dibawah bimbingan Ibu Diah Ristanti, S.Kom. Pada bagian teknisi komputer
dan guru, tugas penulis antara lain :
1. Guru Komputer
2. Instalasi Sistem Operasi
3. Troubleshooting PC
4. Troubleshooting Printer

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun beberapa kegiatan yang di lakukan penulis pada bagian teknisi dan
mengajar selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar Al-Azhar 2
Bandar Lampung:
1. Mengajar CorelDraw pada sekolah dasar kelas 5
a. Pengenalan tools yang digunakan pada CorelDraw untuk membuat
logo Telkomsel.
1. Pick Tool : Berfungsi untuk menseleksi, dan mengatur ukuran
objek. Jika di lakukan klik dua kali maka dapat berfungsi untuk
memutar atau memiringkan objek.
2. Freehand Pick Tool : Berfungsi untuk seleksi secara bebas.
3. Free Transform Tool : Berfungsi untuk merubah bentuk objek.
4. Polygon Tool : Berfungsi untuk membuat gambar polygon.
5. Rectangle Tool : Berfungsi untuk membuat sebuah segi empat.
b. Cara

membuat

logo

Telkomsel

Langkah-langkah

nya
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1. Buka aplikasi coreldraw.
2. Setalah terbuka buat dokumen baru dengan menekan (Ctrl+N) maka
akan muncul tampilan seperti berikut.

Gambar 3.1 Lembar Kerja baru

3. Setelah itu buat objek segi enam dengan polygon tool lalu Point or
sides yang ada di property bar masukkan angka enam untuk
membuat segi enam seperti dibawah ini.

Gambar 3.2 Membuat objek segi enam

4. Ubah rotasinya di Angle of rotation dengan memasukkan angka 350
seperti dibawah ini.
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Gambar 3.3 Rotasi objek

5. Warnai objek dengan warna abu - abu (70% black) setelah itu copy
satu objek dan beri warnamerah lalu posisikan seperti gambar
dibawah, kemudian outline objeknya di hilangkan dengancara
outline width di property bar di none kan.

Gambar 3.4 Perwarnaan pada objek

6. Sekarang kita buat lingkaran yang melingkup objek segi enam, pilih
ellipse tool atau bisa tekan tombol F7 buat melonjong horisontal
seperti gambar dibawah kemudian copy lingkaran dan diperkecil.
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Gambar 3.5 Lingkaran melonjong.

7. Seleksi semua lingkaran tadi lalu kita pilih trim di property bar seperti
gambar di bawah kemudian copy menjadi dua dan posisikan seperti
gambar dibawah.

Gambar 3.6 Menseleksi lingkaran objek

Gambar 3.7 Trim lingkaran objek.
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8. Beri warna abu - abu terang (30% black), kemudian letakkan pada
objek segi enam seperti gambar di bawah.

Gambar 3.8 Memberi warna abu-abu.

9. Sekarang cara membuat perpotongan objek ellipse dengan objek segi
enam, caranya klik objeksegi enam kemudian klik pada salah satu
objek ellipse dengan menekan tombol shift, pilihmetode intersect pada
property bar lalu beri warna putih pada perpotongan tadi, lakukan hal
yang sama pada ellipse yang satunya.

Gambar 3.9 Memberi warna putih pada ellipse
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Gambar 3.10 Hasil pemberian warna putih

10. Tambahkan tulisan TELKOMSEL dengan cara pilih Text tool tuliskan
TELKOMSEL (arial, bold, italic) disebelah kanan logo seperti gambar
dibawah.

Gambar 3.11 Menuliskan teks telkomsel

11. Hasil akhir.

Gambar 3.12 Logo Telkomsel
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2. Mengajar HTML pada sekolah dasar kelas 6
a. Membuat teks rata kiri, rata tengah, rata kanan dan rata
kanan-kiri atau justify agar tampilan teks yang terdapat pada
web terlihat rapih. perintah dasar yang digunakan untuk
membuat tulisan berjalan ini menggunakan kode sebagai
berikut:
1.<p align=”right”> Isi teks disini</p> untuk rata kanan
2.<p align=”left”> Isi teks disini</p> untuk rata kiri
3.<p align=”center”> Isi teks disini</p> untuk rata
tengah
4.<p align=”justify”> Isi teks disini</p> untuk rata
kanan dan kiri

Contoh penggunaannya akan dibahas berikut ini :
1.

Buka notepad

2.

Ketik kode berikut di notepad
<p align=”right”> Isi teks disini</p>
<p align=”left”> Isi teks disini</p>
<p align=”center”> Isi teks disini</p>
<p align=”justify”> Isi teks disini</p>

Gambar 3.13 Kode teks pada notepad

3. Lalu Save dengan nama file teks belajar rata teks.html, jangan lupa
untuk mengubah save as type menjadi all files.
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Gambar 3.14 Save file
3. Trobleshooting komputer LAB dan komputer server
4. Trobleshooting printer
5.

Melakukan pembuatan website SD 2 Al-Azhar Bandar Lampung.
Penulis diminta untuk membuat website yang bertujuan untuk

mempermudah memberikan informasi sekolah. Pembuatan website ini
merupakan salah satu PKM Universitas Teknokrat Indonesia dalam bentuk
pengabdian masyarakat dibawah bimbingan beberapa dosen meliputi :


Bapak Purwono Prasetyawan, M.T.



Bapak Qadhli J. Adrian, MIT.



Bapak Adi Sucipto, S.Kom.



Bapak Maulana Azis A, S. ST., M.T.



Ibu Saniati, S. ST., M.T.

Tampilan halaman depan website Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung
dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.15 Halaman Web SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung

21

3.2.3

Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi penulis Pada saat sebagai teknisi dan mengajar di

Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

3.2.4

1.

Terdapat murid yang mengobrol pada saat pembelajaran.

2.

Komputer murid hidup tetapi layar tidak tampil di layar monitor.

3.

Printer tidak mengeluarkan tinta dengan baik.

Cara Mengatasi Kendala
Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk
mengatasi

kendala

tersebut.

Untuk

memudahkan

dalam

penulisan,

maka

penulis

menjabarkan setiap solusi pada masalah berikut.

1. Terdapat murid yang kurang memahami materi yang di sampaikan
Pada saat siswa dan siswi Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung
sedang melakukan proses belajar mengajar ada murid yang ribut dan
mengobrol sehingga menggangu teman-temannya yang lain dalam
menerima materi yang disampaikan Sehingga penulis memberikan
beberapa solusi yaitu :
1. Menegur siswa dan siswi yang ribut dengan memberikan alasan
solutif mengapa perlu memperhatikan guru seperti “Ayo coba
perhatikan kedepan, kalian mau tidak mendapatkan nilai yang
bagus?” biasanya ini akan lebih ampuh, murid akan diam dan mulai
memikirkan akibat yang mereka lakukan.
2. Mengulangi materi kepada murid agar lebih memahami materi yang
disampaikan.

2. Komputer murid hidup tetapi layar tidak tampil di layar monitor
Cara mengatasi kendala pada komputer menurut (Sale A, 2009) Ada
beberapa hardware yang perlu di cek seperti berikut :
1. Cek kabel VGA yang tersambung dari monitor ke PC.
2. Pastikan monitor tidak bermasalah.
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3. Cek kabel power yang terdapat pada monitor apakah masih berfungsi atau
tidak.
4. Bersihkan RAM dengan cara mencabut semua kabel yang terpasang di
CPU, buka casing dan mencabut RAM yang terpasang pada motherboard
lalu bersihkan kuningan yang terdapat pada bagian bawah RAM dengan
penghapus pensil sampai debu-debu yang menempel di kuningan RAM
tersebut hilang dan pasang kembali RAM pada slot motherboard nya
berserta casing CPU.

3. Printer tidak mengeluarkan tinta dengan baik
Berdasarkan masalah yang dihadapi,penulis memberikan beberapa
solusi untuk mengatasi printer yang tidak mengeluarkan tinta yaitu :
1. Yang dilakukan pertama periksa tinta pada infus jika menggunakan
sistem infus, cek apakah tinta dalam botol masih ada atau sudah habis,
pastikan aliran tinta pada selang tidak ada yang terputus oleh
gelembung udara, jika ada gelembung udara, buka penutup tabung
infus dan coba keluarkan udara yang terperangkap pada selang infus.
2. Jika tinta sudah ada, namun tetap tidak keluar. Coba lepaskan
cartridge dan lihat pada bagian bawahnya (head) apakah ada tinta,
atau tintanya meluber, coba dilap dengan kertas tisu secara lembut dan
perlahan, kemudian pasang kembali cartridge ke tempatnya. Lakukan
tes cetak kembali.
3. Lakukan pemeriksaan mulut semprot dari tab Maintenance atau
Perawatan,

selanjutnya

pilih

tombol

"Pembersihan"

maupun

"Pembersihan Tingkat Dalam". Apakah sudah dapat menampilkan
tulisan pola kotak-kotak, jika iya, coba lakukan pencetakan kembali.
(Teguh W, 2005).
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3.2

Pelaksanaan PKL : EKO SETIAWAN, NPM 14312248

3.2.1

Bidang kerja

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar
Al-Azhar 2 Bandar Lampung penulis ditempatkan pada bagian teknisi komputer
dan guru dibawah bimbingan Ibu Diah Ristanti, S.Kom. Pada bagian teknisi
komputer dan guru, tugas penulis antara lain :
1. Merakit komputer
2. Instalasi Sistem Operasi
3. Troubleshooting PC
4. Guru komputer

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun beberapa kegiatan yang di lakukan penulis pada bagian teknisi
komputer dan guru selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar 2 AlAzhar 2 Bandar Lampung:
1.

Mengajar CorelDraw
Kegiatan yang sering penulis lakukan selama PKL penulis diminta untuk

membantu mengajar CorelDraw tentang cara membuat logo Indosiar.
CorelDraw adalah aplikasi desain grafis yang berbasis vector.
Tools yang digunakan untuk membuat logo Indosiar antara lain :
 Ellipse Tool berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran.
 Rectangle Tool berfungsi untuk membuat sebuah segi empat.
 Pick Tool berfungsi untuk menseleksi, dan mengatur ukuran objek.
Jika di lakukan klik dua kali maka dapat berfungsi untuk memutar
atau memiringkan objek.
 Text Tool berfungsi untuk membuat tulisan.
 Trim berfungsi untuk memotong objek dengan objek lain yang
bersinggungan.
Langkah - langkah membuat logo Indosiar sebagai berikut :
a. Buka aplikasi CorelDraw.
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b. Klik menu “File > New”.
c. Buat sebuah lingkaran dengan memilih “Ellipse Tool ” pada toolbars.

Gambar 3.16 Objek lingkaran
d. Buat sebuah persegi yang memotong lingkaran dengan tool “Rectangle Tool”.

Gambar 3.17 Membuat persegi 1
e. Buat lagi dua buah persegi yang sama, tetapi ukurannya lebih kecil dan
letaknya satu di atas satu di bawah.

Gambar 3.18 Membuat persegi 2
f. Pilih “Pick Tool”, lalu blok seluruh shape yang telah dibuat.
g. Kemudian klik pilihan “Trim”, untuk memotong lingkaran.

Gambar 3.19 Memotong lingkaran
h. Pilih lagi “Pick Tool” dan blok hanya tiga perseginya, lalu tekan “Delete” di
keyboard.

Gambar 3.20 Delete persegi
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i. Blok lagi shape nya, dan pilih menu “Arrange>Break curve apart” ini
berfungsi untuk memisahkan setiap bagian lingkaran.
j. Klik di bagian kosong, lalu beri warna setiap bagian lingkaran.

Gambar 3.21 Pemberian warna
k. Pilih “Text Tool ” lalu ketikan “INDOSIAR” dengan font ”Arial Black” ubah
warna menjadi biru.

Gambar 3.22 Pemberian teks
l. Blok kata INDOSIAR, dan pilih menu “Arrange>Break curve apart”.
m. Pilih huruf “O” lalu delete.
n. Sekarang kita akan membuat huruf “O” nya.
o. Buat tiga buah lingkaran kecil menggunakan Ellipse tool,lalu susun seperi
digambar, dan berikan warna.

Gambar 3.23 Pembuatan huruf O
p. Blok lingkarannya, lalu tekan “Ctrl+G” (Group).
q. Letakan di dalam kata INDOSIAR.
r. Blok seluruh shape, lalu tekan lagi “Ctrl+G” (Group).
s. Hasil akhir pembuatan logo indosiar dapat dilihat pada gambar 3.24 berikut :
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Gambar 3.24 Logo indosiar

2.

Mengajar HTML
Kegiatan yang sering penulis lakukan selama PKL penulis diminta untuk

membantu mengajar HTML tentang :
a. Pemberian warna background, warna teks dan background.
b. Pengaturan font : warna font, ukuran font, jenis font.
HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang
digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi
didalam sebuah penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang
ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud
yang terintegerasi.
a. Pemberian warna background, warna teks dan background.
Pemberian wana background, warna teks dan background digunakan untuk
mempercantik tampilan website, adapun attribute yang digunakan untuk
mengubah warna background, warna teks dan background antara lain:
 Attribute text memberikan warna pada teks.
 Attribute bgcolor memberikan warna pada latarbelakang dokumen html.
 Attribute background memberikan latarbelakang dokumen html dalam
bentuk gambar. Jika attribute bgcolor dan background keduanya
dispesifikasikan maka attribute background yang akan digunakan, akan
tetapi jika nilai attribute background (gambar) tidak ditemukan pada
dokumen html maka attribute bgcolor yang akan digunakan.

27

Dalam pemberian warna dapat menggunakan kode RGB yang ditampilkan
dalam nilai heksadesimal atau menggunakan nama warna tersebut. Berikut ini
adalah kode RGB dalam nilai heksadesimal dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kode warna HTML

b.

Warna

Heksadesimal

Black

#000000

Red

#FF0000

Green

#00FF00

Blue

#0000FF

Magenta

#FF00FF

Cyan

#00FFFF

Yellow

#FFFF00

Violet

#9F5F9F

Pink

#FF6EC7

Orange

#FF7F00

Pengaturan font : warna font, ukuran font, jenis font.
Pengaturan

font

digunakan

untuk

mengubah

font

sesuai

yang

diinginkan.Untuk mengatur warna, ukuran, dan jenis font menggunakan element
font. Element font berfungsi untuk merubah jenis,ukuran dan warna dari tampilan
huruf. Elemen font ini mempunyai mempunyai beberapa atribut diantara lain :
 Attribute color untuk merubah warna huruf.
 Attribute face untuk merubahjenis huruf.
 Attribute size untuk merubah ukuran huruf.

3. Melakukan Troubleshooting PC
Penulis ditugaskan untuk melakukan troubleshooting hardware dan software
yang bertujuan untuk mencari penyebab kerusakan pada PC dan bagaimana cara
mengatasinya.
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4. Melakukan pembuatan website Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung.
Penulis diminta untuk membuat website yang bertujuan untuk mempermudah
memberikan informasi sekolah. Pembuatan website ini merupakan salah satu
PKM Universitas Teknokrat Indonesia dalam bentuk pengabdian masyarakat
dibawah bimbingan beberapa dosen meliputi :
 Bapak Purwono Prasetyawan, M.T.
 Bapak Qadhli J. Adrian, MIT.
 Bapak Adi Sucipto, S.Kom.
 Bapak Maulana Azis A, S. ST., M.T.
 Ibu Saniati, S. ST., M.T.

Tampilan halaman depan website Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung
dapat dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.25 Halaman Web SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung

3.2.3 Kendala yang dihadapi
Kendala yang dihadapi penulis Pada saat sebagai teknisi dan mengajar di
Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung adalah pada ada saat proses
mengajar, komputer bisa booting dengan baik dan normal, tetapi pada saat dipakai
bekerja, komputer sering mengalami hang dan macet secara tiba-tiba. Sehingga,
dapat menghambat dalam proses mengajar.
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3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Hang adalah keadaan komputer dimana satu program, atau seluruh sistem
berhenti menanggapi input atau masukkan. Banyak hal yang menyebabkan
komputer sering hang. Tetapi, secara garis besar yang menyebabkan komputer
sering hang dibagi menjadi dua kelompok yaitu hang karena software mengalami
crash dan hang yang disebabkan karena hardware yang mengalami crash
(Wahyono, 2005). Berdasarkan masalah yang dihadapi, penulis memberikan
beberapa solusi untuk mengatasi komputer hang yaitu :

1. Komputer hang karena software crash(not responding)
Jika komputer hang karena software mengalami crash, masuk kedalam
task manager, pilih aplikasi yang mengalami “not responding” dan pilih
end task, jika hal ini tidak memungkinkan maka bisa menggunakan cara lain
yaitu dengan cara hard reset dengan menekan tombol restart atau tombol
power.
2.

Komputer hang karena penggunaan RAM penuh.

Penyebab berikutnya komputer hang adalah karena penggunaan memori
RAM yang hampir penuh, sehingga komputer akan berjalan sangat lambat
dan macet. Biasanya terjadi ketika membuka banyak aplikasi secara
bersamaan, namun tidak didukung dengan memori RAM yang memadai.
RAM ( Random Acces Memory ) adalah memori yang datanya bisa diubah,
diacak, diambil atau dihapus (Sale, 2009). Untuk itu sebaiknya menambah
RAM agar lebih stabil saat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan.
3. Komputer hang karena konflik hardware.
Konflik antar hardware, sering terjadi pada sistem operasi windows.
Penyebab terjadinya konflik pun beraneka ragam seperti perangkat lama
yang sudah tua sehingga berbenturan dengan perangkat baru. Konflik
hardware tersebut juga disebabkan karena penggunaan interup yang
tumpang tindih hingga menyebabkan salah satu perangkatnya menjadi tidak
normal dan akhirnya komputer yang sedang aktif tiba-tiba macet. Untuk
mengatasi masalah tersebut, langkah yang paling aman adalah melakukan
reinstal windows (Wahyono, 2005).
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3.3 Pelaksanaan PKL : DARMA SETIAWAN, NPM 14312252

3.3.1 Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar AlAzhar 2 Bandar Lampung, penulis ditempatkan dibagian Puskom dan Melakukan
kegiatan belajar mengajar sebagai Guru di bawah bimbingan Ibu Diah Ristanti
S.Kom , dimana di bagian ini tugas penulis antara lain :
1. Guru komputer
2. Maintenance komputer lab
3. Melakukan troubleshooting pada computer lab
4. Melakukan pembuatan website Sekolah Dasar 2 Al-Azhar Bandar
Lampung

3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan peraktik kerja
lapangan di Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung yaitu :
1. Mengajar HTML
Pada saat mengajar penulis diminta untuk membantu mengajar HTML
dengan materi :
a. Pengenalan HTML
HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup
yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan
berbagai informasi didalam sebuah penjelajah web Internet dan formating
hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat
menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi.

Gambar 3.26 Struktur HTML
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b. Pengenalan Tag Dasar HTML
Tag HTML merupakan tanda untuk menandai elemen-elemen dalam suatu
dokumen HTML yang berfungsi memberikan instruksi atau memberitahu
kepada browser bagaimana suatu objek di tampilkan berdasarkan Tag
yang di gunakan, objek disini bisa berupa teks, video, audio dan
gambar.Disini penulis diminta untuk mengajarkan beberapa Tag HTML
beserta fungsi-fungsinya, beberapa Tag HTML yang penulis ajarkan dapat
dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:
Tabel 3.2 Tag HTML
Tag HTML

Fungsinya

<br>

Pindah baris

<center>

Untuk perataan tengah terhadap teks atau
gambar

<font>

Mengganti jenis, ukuran, warna huruf yang
akan digunakan untuk teks

<h1>…<h6>

Mengatur Ukuran font

bgcolor=”…”

Untuk mengatur warna background tabel,baris,
atau cell

<hr>

Membuat garis horizontal

<b>

Membuat teks tebal

<i>

Membuat teks miring

<img>

Image, imagemap atau an animation

<input>

Mendefinisikan input field pada form

<marquee>

Membuat scrolling teks (teks berjalan)

<p>

Ganti paragraf

<pre>

Membuat teks dengan ukuran huruf yg sama

<script>

Mendefinisikan awal script

<table>

Membuat tabel

<td>

Kolom pada tabel

<tr>

Baris pada tabel

<u>

Membuat teks bergaris bawah
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c. Membuat dokumen HTML
Penulis diminta untuk mengajar membuat file HTML dan bagaimana cara
menjalankannya, disini penulis menggunakan notepad dan unutk
menjalankan file menggunakan browser internet explorer.
1. Pertama silakan dibuka aplikasi Notepad
Kemudian ketikkan kode dibawah ini pada notepad

Gambar 3.27 Script HTML

2. Setelah itu silakan disimpan ke dalam folder yang sudah dibuat.
Untuk file name di isi dengan hello.html, pada bagian Save as
type pilih all files.

Gambar 3.28 Save as

3. Selanjutnya jalankan file hello.html tersebut dengan cara klik kanan
file hello.html -> Open with -> Internet Explorer (jika menggunakan
Internet Explorer). Kemudian hasilnya akan tampak seperti gambar
dibawah ini.
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Gambar 3.29 Hasil HTML

2. Mengajar membuat logo Trans TV dengan Corel Draw
Selama penulis melakukan

PKL penulis diminta untuk membantu

mengajar Corel Draw dengan materi pembuatan logo trans tv. Tools yang
digunakan untuk membuat logo Indosiar antara lain : Weld berfungsi untuk
menyatukan dua objek atau lebih menjadi objek baru, Rectangle Tool
berfungsi untuk membuat sebuah segi empat, Pick Tool berfungsi untuk
menseleksi, dan mengatur ukuran objek. Jika di lakukan klik dua kali maka
dapat berfungsi untuk memutar atau memiringkan objek, Text Tool berfungsi
untuk membuat tulisan, Trim berfungsi untuk memotong objek dengan objek
lain yang bersinggungan.

3. Maintenance Komputer Lab
Membersihkan

Komputer

bertujuan

menjaga

komponen-komponen

komputer dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer. Dengan
perawatan yang maksimal, baik itu perawatan secara hardware ataupun
perawatan secara software komputer akan terlindungi dari hal-hal yang dapat
membahayakan atau merusak komputer itu sendiri.

4. Melakukan Troubleshoting komputer Lab

Troubleshooting dimaksudkan untuk mencari

sumber masalah pada

Personal Computer dan kita mencoba untuk memperbaiki masasalah tersebut.
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5. Melakukan pembuatan website SD 2 Al-Azhar Bandar Lampung.
Penulis

diminta

untuk

membuat

website

yang

bertujuan

untuk

mempermudah memberikan informasi sekolah. Pembuatan website ini
merupakan salah satu PKM Universitas Teknokrat Indonesia dalam bentuk
pengabdian masyarakat dibawah bimbingan beberapa dosen meliputi :
 Bapak Purwono Prasetyawan, M.T.
 Bapak Qadhli J. Adrian, MIT.
 Bapak Adi Sucipto, S.Kom.
 Bapak Maulana Azis A, S. ST., M.T.
 Ibu Saniati, S. ST., M.T.

Tampilan halaman depan website Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar
Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.30 berikut.

Gambar 3.30 Halaman Web SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi oleh penulis pada saat melakukan praktik kerja
lapangan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung adalah :
1. Komputer yang mengalami bluescreen
Bluescreen terjadi pada saat akan menghidupkan komputer sehingga
menghambat proses belajar mengajar yang berlangsung.
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2. Terjadi Error pada saat menginput data guru pada Website
Pada saat melakukan penginputan data melalui Admin Website SD AlAzhar 2 terjadi Error yang membuat import data tidak bisa digunakan.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
Dengan kendala yang dihadapi maka perlu adanya solusi untuk mengatasi
kendala tersebut. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis
menjabarkan setiap solusi pada masalah berikut :
1. Komputer Bluescreen
Pada dasarnya BlueScreen merupakan pesan Error berkaitan Hardware
Akan

tetapi

bukan

berarti

Infeksi virus/malware yang

selalu

ada

merusak informasi

hardware

yang

rusak.

firmware milik

suatu

device/hardware, driver yang rusak/korup, atau suatu program yang korup,
semuanya bisa memicu terjadinya System Crash atau Bluescreen ini.
Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi bluescreen
diantaranya :
a) Melakukan Update Driver
Sebuah driver yang tidak cocok atau ada update yang belum selesai
dapat juga menjadi penyebab bluescreen , Driver adalah sekumpulan
perangkat lunak untuk memperkenalkan perangkat keras kepada
perangkat lunak sistem operasi, dengan perangkat lunak ini sistem
mampu untuk menggunakan perangkat keras dengan baik ( Sale, 2009
)untuk itu update driver perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
b) Scan Malware
Malware merupakan sebuah singkatan dari “Malicious Software”
yang berarti perangkat lunak mencurigakan. Sebuah malware dapat
mengakibatkan dampak buruk bagi sebuah komputer maupun user
(pengguna komputer). Program ini dapat mengubah, merusak,
mencari celah, dan mencuri data pribadi seseorang (NIST,2005).
Untuk mengatasinya, solusinya adalah dengan melakukan scan
antivirus pada Malware.
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c) Periksa Masalah Hardware
Lakukan cek pada bagian Harddisk terlebih dulu. Harddisk yang
memiliki kondisi yang sudah rusak ataupun kurang baik juga bisa
menyebabkan terjadinya BlueScreen . Jika hard disk tidak terdeteksi
masalah, berikutnya bisa melakukan pengecekan pada RAM yang ada
pada komputer. Hardisk adalah salah satu komponen perangkat keras
(hardware) pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang
untuk menyimpan data atau output dari proses data yang dilakukan
oleh komputer (Sutono S.kom ,2011), RAM ( Random Acces Memory)
adalah memori yang datanya bisa diubah, diacak, diambil atau dihapus (Sale
, 2009). Cara untuk melakukan pengecekan Harddisk maupun RAM ini

adalah dengan buka Start Menu kemudian ketikan Memory
Diagnostics Tool, Jika terdapat masalah gantilah hardware yang
terdapat kerusakan.
d) Instal Ulang Windows
Ini adalah pilihan terakhir yang bisa dilakukan. Dengan cara ini,
sistem akan terbangun dari awal dan tidak akan ada kerusakan. Sebisa
mungkin lakukan upaya penyelamatan data dengan melakukan
instalasi dengan tanpa harus memformat harddisk.
2. Error saat menginput data pada website
Untuk mengatasi error pada saat melakukan input data melalui website
dapat diatasi dengan mengubah script file importguru.php yang berada
pada folder Function didalam direktori cpanel dari website, pada file
importguru.php rubah script berikut echo getTableData ( &$ws,
&$exc);menjadi echo getTableData ( $ws, $exc ); kemudian save
kembali file tersebut.

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan pada SD Al-Azhar 2 Bandar
Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan
demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari
Praktik Kerja Lapangan :
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program untuk
menerapkan ilmu yang sudah didapat pada saat perkuliahan, serta
memberikan gambaran nyata tentang penerapan ilmu dan teori ditempat
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Mengetahui tentang proses atau prosedur kerja yang ada pada SD Al-Azhar
2 Bandar Lampung sesuai dengan bagian masing-masing.
3. Melatih disiplin, tanggungjawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja,
kerjasama, tingkah laku etika dan emosi.
4. Meningkatkan mental dan komunikasi pada dunia kerja sesungguhnya
.
4.2 Saran
Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Dasar Al-Azhar
2 Bandar Lampung, ada beberapa saran yang diusulkan agar dapat berguna untuk
kemajuan instansi, yaitu :
1. Dibutuhkan teknisi komputer untuk mengatasi masalah troubleshooting
PC.
2. Penulis mengusulkan untuk melakukan upgrade RAM agar kinerja
komputer lebih optimal.
Penulis menyarankan agar melengkapi aksesoris komputer seperti keyboard dan
mouse
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