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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk
mengenal dunia kerja beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau
hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu
perusahaan atau instansi selama 2 bulan. PKL juga merupakan sarana dalam
proses pembentukan kompetensi bagi mahasiswa sebagai tenaga kerja profesional
nantinya. Laporan PKL ini, menyajikan kegiatan pelaksanaan kerja, temuan
kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang
dihadapi di SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi yang bergerak di bidang pendidikan
dimulai bulan Juli sampai Agustus 2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Lab Computer yang
dilakukan adalah membuat sistem informasi berupa website, maintenance pada
komputer yang ada di lab, membuat PPDB.
Pada bagian Humas Sekolah ada beberapa bagian yang dilakukan
diantaranya membuat cover-cover buku, banner foto guru, brosur sekolah,
pamflet, piagam dan sertifikat penghargaan dengan menggunakan software
Photoshop dan Coreldraw
Pada bagian Tata Usaha ada beberapa bagian yang dilakukan diantaranya
membuat aplikasi data siswa dan guru menggunakan VBA Makro Excel. Beberapa
data yang dibuat yaitu daftar hadir guru, biodata guru, biodata siswa dan nilai
rapot siswa
Kata Kunci : PKL, SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi
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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 (Indonesia, 2018)
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.
Dengan adanya PKL mahasiswa dapat memperdalam materi yang di dapat,
memperoleh gambaran nyata mengenai pekerjaan, menjadi lulusan yang
berkualitas (Indonesia, 2018)
Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada SMP Islam Terpadu
Daarul ‘Ilmi, karena dapat bertemu dengan orang – orang yang berbeda bahasa,
budaya dan gaya hidup. Hal ini memberikan pengalaman – pengalaman baru dan
menjadi peluang promosi karir nantinya. Hal ini akan berdampak baik pada
promosi karir penulis kedepan. Di harapkan informasi yang diketahui penulis
dapat menjadi pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis.
1. 2

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun maksud dari Praktik Kerja Lapangan pada SMP Islam Terpadu

Daarul ‘Ilmi adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktik kerja.
2. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau
bidang keahlian.
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3. Mengetahui pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada SMP
Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi.
Tujuan Praktik Kerja Lapangan pada SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi:
1. Untuk

memberikan

gambaran

nyata

tentang

penerapan

atau

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada
perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di
lapangan.
2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap tugas
yang di berikan.
4. Mengetahui produktivitas sekolah.

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
SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi.
1. Bagi Universitas:
a. Sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi
kuliah dan menerapkannya.
b. Sebagai penilaian sejauh mana mahasiswa mampu terjun langsung
didalam dunia kerja.
2. Bagi mahasiswa:
a. Untuk 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. Memberikan sarana pengembangan dan pengalaman kepribadian
bagi mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja dan bersikap di
dunia kerja.
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3. Bagi pihak Sekolah:
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. Memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
c. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan
kinerja sistem yang sudah berjalan diperusahaan.

1. 4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan praktik kerja lapangan bertempat di SMP Islam Terpadu

Daarul ‘Ilmi yang ber-alamat di Jalan Persada 2 Blok A No. 37 Perum Bukit
Kemiling Permai, Bandar Lampung. Jarak dari Universitas Teknorat Indonesia
menuju SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi ± 30 menit.

Gambar 1.1 Peta SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi (Maps, 2018)

1. 5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Pendek yang berlangsung

selama 2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 Juli sampai 31 Agustus 2017.
Waktu pelaksanaan PKL di SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi yaitu setiap hari
senin sampai jum’at pukul 07.15 sampai 17.00 WIB.

BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
2.1

Sejarah Perusahaan
SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi secara geografis berada dibagian barat

Kota Bandarlampung, berada di perbatasan Kota Bandarlampung dan Kabupaten
Pesawaran. Lokasi sekolah tepatnya berada di Perum Bukit Kemiling Permai
Blok. A Nomor 37 Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota
Bandarlampung telepon (0721)274020. Sekolah yang memiliki luas 5876
m2 didirikan tahun 2008 dan tahun ini telah berusia 8 tahun. Jumlah kelas reguler
sampai saat ini adalah 8 kelas (Shiddiq, 2017)

2.1

Visi, Misi dan Nilai Perusahaan
Adapun Visi, Misi dan nilai pada SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi yaitu:

2.1.1 Visi
Mewujudkan Lulusan SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi Bandar Lampung
yang Taqwa, Cerdas, Berprestasi dan Berakhlak Mulia (Taqcer BBM) Dengan
Indikator:
1. Terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, efesien dan relevan di
era global.
2. Terwujudnya kehidupan warga sekolah yang agamis dan menjunjung
tinggi nilai-nilai sikap luhur.
3. Terwujudnya sistem manajemen sekolah yang transparan, akuntabel,
efektif dan partisipatif.
4. Terjalinnya kerjasama dengan sekolah dalam dan luar negeri yang
terakreditasi.
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2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi diatas maka dibuatlah Misi SMP Islam Terpadu
Daarul ‘Ilmi:
1. Membangun pribadi yang cinta kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan gemar
beribadah (Patuh)
2. Membangun pribadi cerdas, terampil, berwawasan, kreatif dan inovatif
(Unggul)
3. Membangun pribadi matang, mandiri dan bertanggung jawab (Bijaksana)
4. Membangun pribadi kuat, tangguh dan tahan uji (Energik)
5. Menumbuhkan pribadi berprestasi, dan siap bersaing di zamannya
(Reformis)
2.2.3 Nilai Perusahaan
Untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, maka dibuatkan 4 nilai
perusahaan/sekolah:
1. Integrity
Menjunjung tinggi etos kerja dan suasana kerja yang jujur, adil, terbuka
dalam setiap kegiatan dalam organisasi serta perduli terhadap kemajuan
perusahaan.
2. Team Work
Mendukung, melindungi dan saling membantu tiap anggota pekerja secara
positif baik secara personal maupun profesional untuk mencapai tujuan
perusahaan.
3. Customer Service Excellence
Menunjukan profesionalisme, disiplin, dan komitmen untuk mencapai
kesempurnaan dalam kualitas kerja dan service kepada pelanggan.
4. Creative & Innovative
Mengeksplorasi dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara efektif dan
efisien.
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2.3

Logo Sekolah
Untuk gambar logo SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi dapat dilihat pada

gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Logo SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi
(Daarulilmi, 2017)

2.4

Struktur Organisasi
Struktur Organisasi SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi
(Daarulilmi, 2017)
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2.5

Tugas dan Tanggung Jawab
Berikut ini beberapa fungsi dan tugas dari unit kerja berdasarkan struktur\

organisasi tersebut:
2.5.1 Kepala sekolah
Kepala Sekolah merupakan salah satu bagian penting
dalam struktur komite sekolah di dalam suatu sekolah, baik dari
tingkat pendidikan dasar, hingga tingkat pendidikan menengah.
Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA ini, kita sudah tentu
mengenal istilah kepala sekolah ini, yaitu guru yang diberi tugas
dan juga amanah sebagai pemimpin yang menjalankan segala
bentuk kegiatan sekolah, baik kegiatan operasional, maupun
kegiatan non-operasional yang berhubungan dengan sekolah dan
strukturnya.
2.5.2 Wakil Bidang Kurikulum
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
1. Menyusun program pengajaran
2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir
5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan
6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB
7. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengkapan
8. Mengajar
9. Mengatur pelaksaan program perbaikan dan pengayaan
10. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata
pelajaran
11. Melakukan supervisi administrasi akademis
12. Melakukan pengarsipan program kurikulum
13. Penyusunan laporan secara berkala
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2.5.3 Wakil Bidang Kesiswaan
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi:
Kepramukaan, PMR,
2. KIR, UKS, PKS, Paskibraka, pesantren kilat
3. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian
kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin
dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS
4. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
5. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan
insidental
6. Membina dan melaksanakan koordinasi 9 K
7. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima
bea siswa
8. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam
kegiatan di luar sekolah
9. Mengatur mutasi siswa
10. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru
dan pelaksanaan MOS
11. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah
12. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi
13. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala
2.5.4 Wakil Bidang Sarana dan Prasarana
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala
1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana
2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana
3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran
4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana
5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah
keseluruhan
6. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana
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2.5.5 Wakil Bidang Humas
Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dalam:
1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan
dewan sekolah
2. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
3. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga
pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya
4. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah
5. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan
sekolah
6. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah
7. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung
jawab untuk mewujudkan 9 K
8. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan
pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan)
9. Mewakili

Kepala

Sekolah

apabila

berhalangan

untuk

menghadiri rapat masalah-masalah yang bersifat umum
10. Menyusun laporan secara berkala
2.5.6 Koordinator Tata Usaha
Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan:
1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar
3. Pengurusan administrasi sekolah
4. Pembinaan dan pengembangan karii pegawai tata usaha
sekolah
5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kesiswaan dan
ketenagaan
6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara
keseluruhan
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K
8. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala
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2.5.7 Walikelas
Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan
koseling. Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sekolah dalam:
1. Pengelolaan Kelas, tugas pokok meliputi:
a. Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan
pendidikan
b. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
c. Membantu pengembangan keterampilan anak didik
d. Membantu pengembangan kecerdasan anak didik
e. Mempertinggi budi pekerti dan kepribadian anak didik
2. Keadaan Anak Didik
a. Mengetahui jumlah anak didik
b. Mengetahui jumlah anak didik putra (Pa)
c. Mengetahui jumlah anak didik putrid (Pi)
d. Mengetahui nama-nama anak didik
e. Mengetahui identitas lain dari anak didik
f. Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari
g. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik
(tentang pelajaran, status social/ekonomi, dan lain-lain).
3. Melakukan Penilaian
a. Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah
b. Kerajinan, ketekunan, dan kesantunan
c. Kepribadian/tatib
d. Dan lain-lain
4. Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu
a. Pemberitahuan, pembinaan, dan pengarahan
b. Peringatan secara lesan
c. Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah
5. Langkah Tindak Lanjut
a. Memperhatikan buku nilai rapor anak didik
b. Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik
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c. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak didik
d. Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan
6. Penyelenggaraan Administrasi Kelas meliputi
a. Denah tempat duduk anak didik
b. Papan absensi anak didik
c. Daftar Pelajaran
d. Daftar Piket
e. Buku Absensi
f. Buku Jurnal kelas
g. Tata tertib kelas
7. Penyusunan dan pembuatan statistic bulanan anak didik
8. Pengisian DKN dan Daftar Kelas
9. Pembuatan catatan khusus tentang anak didik
10. Pencatatan mutasi anak didik
11. Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar
12. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar
2.5.8 Guru Pembimbing (BP/BK)
Membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan:
1. Penyusunan

dan

pelaksanaan

program

bimbingan

dan

konseling
2. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi
masalah-masalah
3. Yang dihadapi anak didik tentang kesulitan belajar
4. Memberikan layanan dan bimbingan kepada anak didik agar
lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada anak didik dalam
memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan
lapangan pekerjaan yang sesuai
6. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling
7. Menyusun statistic hasil penilaian bimbingan dan konseling
8. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar
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2.5.9 Tugas Pokok dan Fungsi Guru
Bertanggung

jawab

kepada

Kepala

Sekolah

dalam

melaksanakan KBM, meliputi:
1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan
harian, ulangan umum, dan ujian akhir
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
5. Menyusun

dan

melaksanakan

program

perbaikan

dan

pengayaan
6. Mengisi daftar nilai anak didik
7. Melaksanakan

kegiatan

membimbing

(pengimbasan

pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan
kurikulum
11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan
pangkat
2.5.10 Tugas Guru Piket/Jaga:
Meningkatkan pelaksanaan 9 K (keamanan, kebersihan,
ketertiban, keindahan,
1. kekeluargaan,

kerindangan,

kesehatan,

keteladanan,

dan

keterbukaan)
2. Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket
3. Menertibkan kelas-kelas yang kosong dengan jalan menginval
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4. Pada jam ke 2 harus berusaha menghubungi orang tua siswa
yang tidak masuk tanpa keterangan melalui telepon, atau
mengunjungi ke rumah bagi yang tidak memiliki telepon
5. Mencatat: guru dan siswa yang terlambat, guru dan siswa yang
pulang belum
6. waktunya, kelas yang pulang sebelum waktunya, kejadiankejadian penting dan berusaha untuk menyelesaikan
7. Mengawasi siswa sewaktu berada diluar kelas karena istirahat,
dan keliling kelas
8. sambil mengingatkan siswa untuk beristirahat bagi siswa yang
masih berada di dalam kelas
9. Petugas piket harus hadir paling sedikit 5 menit sebelum bel
masuk.
10. Melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada wali
kelas atau guru pembimbing
11. Mengawasi berlakunya tata tertib sekolah

2.6

Kegiatan Umum
2.6.1 Kegiatan Harian dan Mingguan
1. Sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai seluruh
siswa diharuskan melakukan tadarus dan shalat dhuha bersama.
2. Untuk hari jum’at seluruh siswa laki-laki, guru dan karyawan
diwajibkan melakukan shalat jum’at di Masjid.
2.6.2 Kegiatan Bulanan
1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan karyawan
dengan melaksanakan rapat.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap siswa atas pembelajaran
dengan melakukan ulangan/ujian oleh guru bidang diklat
masing-masing.
2.6.3 Kegiatan Tahunan
a. Melaksanakan acara keagamaan misalnya: halal bihalal di hari
raya Idul Fitri.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

PELAKSANAAN PKL:
ARIYUDA, NPM 14312304

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMP Islam Terpadu
Daarul ‘Ilmi yang ber-alamat di Jalan Persada 2 Blok A No. 37 Perum Bukit
Kemiling Permai, Bandar Lampung. Penulis ditempatkan di Laboratorium
Komputer sebagai IT. Adapun tugas pekerjaan selama melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL) adalah:
1. Maintenance dan Troubleshooting,
a. Melakukan pengecekan terhadap komputer-komputer yang ada
di Laboratorium Komputer sebelum digunakan siswa
b. Melakukan perawatan hardware dan penginstalan softwaresoftware tiap masing-masing komputer di Lab.
2. Pembuatan website portal sekolah,
a. Membuat website sekolah dengan menggunakan CMS (Content
Management System)
b. Website yang dibuat menjadi aplikasi Android.
3. Microsoft Office Jobs, melakukan pengetikan word atau excel berupa
soal-soal sekolah dari guru.
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis telah
melakukan beberapa pekerjaan, sebagai berikut:
1. Menangani troubleshooting, antara lain:
a. Pada

saat

awal

masuk

PKL

kami

ditugaskan

melakukan

troubleshooting pada semua komputer yang ada di Laboratorium
Komputer karena telah lama tidak digunakan sehabis liburan.
b. Setiap komputer yang ada di Laboratorium Komputer dilakukan
Troubleshooting secara berkala atau pada saat ada kendala terjadi.

15

c. Menginstall ulang Windows 7 pada semua komputer yang ada dan
menginstall software-software yang diperlukan.
d. Maintenance Komputer
2. Menangani pembuatan Web Portal, antara lain:
a. Membuat website sekolah dengan menggunakan CMS Sekolahku dan
Wordpress.
Berikut adalah tampilan utama website SIT Daarul ‘Ilmi yang
dibuat

menggunakan

Wordpress

dapat

diakses

melalui

http://sitdaarulilmi.sch.id/

Gambar 3.1 Halaman Depan Website SIT Daarul ‘Ilmi
•

Bagian header terdapat background siswa-siswi SMPIT Daarul
‘Ilmi

•

Terdapat 2 link untuk menuju ke website SMP dan website
SMA

•

Footer berisi informasi kontak dan alamat SMPIT Daarul ‘Ilmi
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•

Dan ada plugin “Hubungi Kami” untuk menghubungi sekolah
melalui e-mail.

b. Membuat 3 website dengan dua sub domain.
Website utama dengan tampilan seperti pada poin diatas yang dibuat
menggunakan Wordpress dan website SMPIT Daarul ‘Ilmi yang dibuat

Gambar 3.2 Halaman Depan Website SMPIT Daarul ‘Ilmi
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menggunakan

CMS

Sekolahku

yang

dapat

diakses

melalui

http://smp.sitdaarulilmi.sch.id/
•

Pada bagian header terdapat logo, nama sekolah, alamat, tautan
media sosial, dan plugin kata mutiara berjalan

•

Pada bagian isi terdapat gambar slide, tulisan terbaru, tulisan
popoler, photo terbaru, dan sambutan kepala sekolah

•

Pada bagian footer terdapat tautan, kategori, tags, hubungi
kami, dan copyright

c. Web Potral SMPIT Daarul ‘Ilmi berisikan informasi sekolah, data
guru, pengumuman dan kegiatan sekolah.
3. Mengerjakan kegiatan Kantor, antara lain:
a. Mengetik soal-soal dari guru.
b. Input data siswa berupa Excel
4. Menangani kegiatan Desain Grafis, antara lain:
a. Membuat tata tertib labolatorium.

Gambar 3.3 Desain Banner Tata Tertib Lab
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b. Membuat banner peraturan labolatorium.
5. Menangani kegiatan cetak, antara lain:
a. Instal driver printer.
b. Mengisi tuner printer.
6. Mempermudah dalam mengakses website sekolah dengan cara:
a. Mengubah website menjadi APK Android

Gambar 3.4 Aplikasi Android Website SIT Daarul ‘Ilmi
b. Menggunakan software Appgeyser untuk convert website menjadi
APK Android

3.1.3

Kendala yang Dihadapi
Kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) antara lain:
1. Pada saat melakukan troubleshooting pada semua komputer di lab, ada
beberapa komputer yang hidup tapi tidak dapat menampilkan layar monitor.
2. Pihak sekolah ingin dibuatkan website sekolah yang original tanpa template
yang ada tapi penulis belum mampu membuatnya dan menyarankan untuk
membuat website menggunakan CMS.
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3.1.4

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. Pemeliharaan PC (Personal Computer)
Untuk mengatasi kendala tersebut yang dimana komputer menyala tapi
tidak ada tampilan dilayar monitor solusinya adalah dengan melakukan
diagnosa pada PC (Personal Computer), pada saat ditemukan kendala hasil
dari diagnosa yaitu RAM kotor/kendor, maka langkah pertama yang harus
dilakukan yaitu melepas RAM kemudian dibersihkan menggunakan
penghapus pensil lalu dipasang kembali ke PC atau Personal Computer
namun ada juga yang memang beberapa hardwarenya sudah tidak dapat
digunakan dan harus diganti.
Menurut (Sofjan, 2008), perawatan adalah suatu kegiatan untuk merawat
atau menjaga fasilitas/peralatan perusahaan dan mengadakan perbaikan atau
penyesuaian dan penggantian yang diperlukan agar terdapat hasil yang
memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.
2. Membuatkan website dengan menggunakan CMS.
Untuk mengatasi kendala kedua yang dimana pihak sekolah ingin
dibuatkan sebuah website namun penulis belum menguasai pembuatan
website dari nol, maka solusi yang diberikan adalah dengan membuatkan
website mengunakan CMS (Content Management System) dan CMS yang
digunakan yaitu CMS Sekolahku yang memang CMS ini diperuntukkan dalam
pembuatan website sekolah dan dapat diunduh secara gratis dengan fitur-fitur
standar pada situs sekolahku.web.id. Namun ada beberapa kekurangan yang
penulis tidak dapat penuhi keinginan dari pihak sekolah yaitu mereka ingin
dibuatkan PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) Online di websitenya tetapi
penulis tidak dapat melakukannya dan pihak sekolah dapat memakluminya.
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3.2

PELAKSANAAN PKL:
CHOLID FADILAH HASRI, NPM 14312256

3.2.1 Bidang Kerja
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMP Islam Terpadu
Daarul ‘Ilmi yang ber-alamat di Jalan Persada 2 Blok A No. 37 Perum Bukit
Kemiling Permai, Bandar Lampung. Penulis ditempatkan di Humas Sekolah
sebagai Designer. Adapun tugas pekerjaan selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) adalah:
1. Troubleshooting
a. Melakukan pengecekan komputer-komputer yang ada di
Laboratorium Komputer.
b. Melakukan perawatan hardware dan penginstalan softwaresoftware tiap masing-masing komputer di Lab.
2. Pembuatan desain kegiatan sekolah
a. Membuat cover buku prakarya, cover buku panduan siswa,
cover buku kerja guru, banner guru, brosur sekolah SMP dan
SMA, pamflet 17 Agustus, piagam dan sertifikat penghargaan
dengan menggunakan software Photoshop dan Coreldraw.
3. Microsoft Office Jobs
a. Penginputan nilai raport siswa menggunakan Microsoft excel.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan, penulis telah
melakukan beberapa pekerjaan, sebagai berikut:
1.

Menangani troubleshooting, antara lain:
a. Melakukan troubleshooting pada semua komputer yang ada di
Laboratorium Komputer.
b. Melakukan upgrade driver perangkat.
c. Menginstall ulang Windows 7 pada semua komputer yang ada dan
menginstall software-software yang diperlukan.
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2.

Menangani kegiatan Desain Grafis, antara lain:
d. Membuat cover buku prakarya.
e. Membuat cover depan dan belakang buku panduan siswa.
f. Membuat cover depan dan belakang buku kerja guru.
g. Membuat banner guru serta materi yang di ajarkan.
h. Membuat brosur sekolah SMP dan SMA.
i. Membuat pamflet dan banner perlombaan sekolah 17 Agustus.
j. Membuat piagam dan sertifikat penghargaan.
Seperti yang ada pada gambar berikut:

Gambar 3.5 Cover buku prakarya
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Gambar 3.6 Cover depan dan belakang buku panduan siswa

Gambar 3.7 Cover depan dan belakang buku kerja guru
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Gambar 3.8 Banner guru beserta materi yang di ajarkan
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Gambar 3.9 Brosur sekolah SMP dan SMA

Gambar 3.10 Pamflet perlombaan 17 Agustus
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Gambar 3.11 Sertifikat dan piagam penghargaan
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3. Mengerjakan kegiatan Microsoft Office, antara lain:
c. Input nilai siswa berupa Excel
3.2.3

Kendala yang Dihadapi
Kendala yang penulis hadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) antara lain:
3. Pada saat melakukan troubleshooting pada semua komputer di lab, ada
beberapa perangkat keras yang tidak dapat terdeteksi.
4. Pada saat pembuatan desain penulis kekurangan ide serta waktu yang di
berikan dalam pembuatan desain.

3.1.4

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. Pemeliharaan PC (Personal Computer)
Untuk mengatasi kendala tersebut yang dimana ada beberapa perangkat
keras yang tidak dapat terdeteksi adalah mengupdate driver perangkatnya,
dengan cara masuk ke dalam device manager dengan menekan tombol
windows

+

R

kemudian

akan

muncul

jendela

Run.

ketik devmgmt.msc kemudian tekan enter atau klik OK. Tunggu hingga
jendela device manager terbuka.

Setelah itu lihat bagian bawah seluruh daftar perangkat, kita akan menemukan
ikon USB dengan nama USB Device Not Recognized. Klik kanan tulisan
tersebut, klik Properties. Pada menu USB Root Hub terdapat daftar port yang
telah terpakai.
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Jika salah satu dari port tersebut terdapat tulisan Unknown Device, maka update
USB tersebut dengan cara klik kanan kemudian pilih Properties. Pada tab Driver
klik Update Driver.

2. Membuatkan desain dengan menggunakan Photoshop dan Coreldraw.
Untuk mengatasi kendala kedua yang dimana pihak sekolah ingin
dibuatkan desain namun penulis kekurangan ide serta waktu yang diberikan,
maka solusinya adalah penulis mencoba mencari ide dari website-website
yang menyediakan berbagai macam desain lalu mempertimbangkan kembali
desain yang akan di bentuk namun tidak keluar jauh dari desain yang
diinginkan pihak sekolah dan untuk menghemat waktu penulis mencoba
mengerjakan desain yang di inginkan secara bersamaan.
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3.3

PELAKSANAAN PKL:
WIRAGA SINGA MANGLA, NPM 14312206

3.3.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMP Daarul Ilmi di
Bandarlampung, penulis ditempatkan di bagian Tata Usaha

yang merupakan

salah satu bagian penting yang mengatur dan mengelola hal yang berkaitan
kegiatan dari unit pelaksana teknis penyelenggara sistem administrasi, dan
informasi pendidikan di sekolah/madrasah. Bagian Tata Usaha memiliki struktur
organisasi sendiri dimulai dari Administrasi kepegawaian, keuangan, Sarana Dan
Prasarana, Kehumasan, dan Kearsipan.
Aktivitas penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bagian
Tata Usaha :
1. Maintenance dan Troubleshooting.
2. Membuat Aplikasi data Siswa dan Guru.
3. Memasukkan data Siswa dan Guru.
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 sampai
dengan 2 Juni 2017 di SMP Daarul Ilmi Bandarlampung kegiatan yang penulis
laksanakan adalah:
1. Maintenance dan Troubleshooting.
Memeriksa kondisi komputer dan laptop yang ada di sekolah
mengatur posisi tempat komputer agar nyaman di gunakan oleh siswa,
memeriksa setiap komputer yang mengalami kerusakan dan melaporkan
ke staf sekolah untuk mengganti komponen komputer yang rusak,
melakukan penginstalan ulang ke komputer dan menginstal aplikasi
sesusai kebutuhan dari siswa. Dalam hal mendapatkan laporan secara
cepat jika ada komputer yang rusak sehingga dibutuhkan perbaikan
dengan segera.
Sebelum melakukan kegiatan troubleshooting hardware dan
software di komputer. Penulis melakukan pengecekan terhadap
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komponon dari komputer yang sudah tidak terpakai, masih bisa
digunakana atau tidak, untuk komputer yag masih bisa di gunakan.
Berikut adalah kegiatan penulis saat melakukan troubleshooting :
a) Pengecekan dan pemeriksaan aliran listrik ke komputer.
b) Memastikan pemasangan komponen-komponen komputer dengan
benar

"agar

tidak

ada

komponen

yang

kendor

dalam

pemasangannya".
c) Melakukan Pengecekan pada Motherboard komputer.
d) Membersihkan komponen yang ada di dalam komputer.
2. Membuat Aplikasi data Guru dan Siswa
Penulis membuat aplikasi data siswa dan guru menggunakan
VBA Makro excel, yang bersikan data : daftar hadir guru, biodata
guru,biodata siswa,dan nilai rapot siswa. Kemudian data di tampilkan di
VBA Makro excel dan di cetak. Tampilan dari aplikasi yang dilakukan
penulis dapat dilihat pada gambar-gambar sebagai berikut:
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Gambar 3.12 Penyimpanan data guru
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Gambar 3.13 Penyimpanan data siswa
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Gambar 3.14 Penyimpanan data nilai rapot
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3. Memasukkan data siswa dan guru
Penulis memasukkan data siswa dan guru dengan cara mengisi
data dengan berkas yang sudah ada. Setelah diurutkan data di simpan di
dalam microsoft excel.
3.3.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi penulis pada bidang kerja tata usaha SMP Daarul
Ilmi Bandar Lampung adalah:
1. Pihak tata usaha meminta penulis untuk memasukkan biodata data siswa
dan nilai raport siswa dari angkatan 1 sampai 7.
2. Penulis kesulitan saat memasukkan nilai raport siswa karena ada nilai
yang remedi dan nilai raport harus di rata-rata.
3. Pada saat penulis ditugaskan mencetak berkas, penulis mendapatkan
kendala

berupa

tidak

dapat

mencetak

berkas

tersebut

pada

printersharing. Hal tersebut dikarenakan komputer yang berstatus
default printer tidak terhubung dan terdapat dua printer dengan nama,
jenis dan tipe yang sama yang membuat user bingung saat mencetak
dokumen
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. Penulis melakukan koordinasi dengan pihak Tata Usaha
Untuk mengatasi kendala tersebut penulis melakukan koordinasi
dengan pihak tata usaha akan terbatas nya waktu dan penulis masih
melakukan revisi dari aplikasi yang di buat karena tidak sesuai dengan
keinginan dari pihak tata usaha. Maka pihak tata usaha menyuruh penulis
untuk membentuk tim kelompok untuk menyelesaikan memasukkan data
2. Penulis menggunakan Microsoft Excel dan Kalkulator
Untuk mengatasi kendala kedua dimana ada nilai remedi penulis
memasukkan data nilai yang sudah di remedi dengan meminta kepada
guru di bidang mata pelajaran dan melakukan pemeriksaan ulang terhadap
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nilai raport. Untuk nilai rata-rata penulis menggunakan alat bantu
kalkulator untuk nilai rata-rata raport.
3. Pengaturan status printer menjadi aktif dan mengganti nama printer
sharing.
Didalam sebuah jaringan komputer terdapat banyak manfaat yang
didapatkan, komputer yang berada dalam suatu jaringan dapat membagi
suatu file dan perangkat untuk digunakan secara bersama-sama dengan
komputer lain yang berada dalam jaringan tersebut. Pengguna suatu
komputer dapat mengakses data pada komputer lain dalam jaringan
apabila dilakukan file sharing. (Shaleh, 2009). Komputer yang tidak dapat
mencetak berkas dikarenakan printer yang status default printer tidak
terhubung dengan komputer dan terdapat 2 printer dengan nama, jenis dan
tipe yang sama yang ada pada komputer tersebut.
Berikut langkah – langkah untuk mengatasinya:
a. Pastikan kabel LAN telah terpasang pada PC.
b. Klik menu Start pilih Devices and Printers.
c. Pastikan bahwa printer yang telah menjadi default printer
berstatus aktif.
d. Jika printer yang berstatus default printer tidak berstatus aktif
maka lihat gambar printer yang terlihat terang (hitam) dari yang
lain.
e. Dan lakukan klik kanan pada icon printer tersebut, pilih set as
default printer.
Pada saat melakukan sharing printer sebaiknya nama printer yang akan di
sharing diberi nama yang berbeda. Berikut adalah langkah-langkahnya:
a. Klik menu Start pilih Devices and Printers.
b. Pilih printer yang akan diganti nama sharingnya.
c. Klik kanan, pilih printer properties.
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Gambar 3.15 Tampilan Devices and Printers
d. Buka tab sharing, klik menu ceklis Share this printer
e. Pada kolom opsi share name silahkan ganti nama printer yang akan di
share.
f. Klik Apply lalu OK untuk menyimpan pengaturan.

Gambar 3.16 Tampilan Printer

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Adapun simpulan yang dapat diambil selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi adalah sebagai berikut:
1. Pada bagian IT yang ditempatkan di Lab Komputer melatih penulis
dalam pemanfaatan CMS Sekolahku sebagai bahan untuk membuat
website sekolah dan banyak pengalaman yang didapat dalam dunia kerja
melalui pekerjaan yang diberikan kepada penulis. Selain itu, banyak dari
teori-teori yang dijelaskan dalam perkuliahan dapat diaplikasikan dengan
maksimal dan baik melalui praktik kerja ini.
2. Saat penulis di tempatkan di bagian Humas Sekolah, penulis dapat lebih
banyak mengetahui tentang desain, dan mengenal cara berkomukasi yang
baik dan benar dalam menyampaikan sebuah informasi.
3. Saat penulis di tempatkan di tata usaha pada pelaksaan PKL, penulis dapat
memperdalam tentang VBA Makro Excel, mendapatkan pengalaman
kerja, dan berkomunikasi dengan baik.

4.2 Saran
Dengan adanya permasalahan di SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi Bandar
Lampung tersebut, penulis mengusulkan sebuah solusi di tiap–tiap bidang yang
dapat menangani permasalahan yang ada di SMP Islam Terpadu Daarul ‘Ilmi
Bandar Lampung, yaitu mengusulkan dengan adanya penambahan komputer di
lab. Dan menyarankan untuk menambahkan karyawan bidang IT yang mengerti
jaringan, web/design, dan pemrograman untuk dapat memanfaatkan dan
menunjang kebutuhan teknologi.
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