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RINGKASAN KEGIATAN PPM 

 

Dalam pelatihan ini, para guru yang menjadi koordinator laboratorium 

komputer akan dibimbing dan didampingi untuk mempelajari bagaimana 

memanajemen sebuah laboratorium komputer. Pelatihan ini terdiri dari dua 

bagian. Yang pertama adalah mempelajari bagaimana merawat dan mencegah 

terjadinya kerusakan pada komponen lab komputer. Kedua, melakukan berbagai 

upaya untuk mengatasi terjadinya kerusakan atau kegagalan fungsi pada sebuah 

lab komputer. 

Proses kegiatan dimulai dengan pendaftaran peserta dengan syarat 

minimal mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Kemudian pada saat 

awal pelatihan para guru diberikan pre test untuk mengetahui seberapa jauh 

peserta pelatihan menguasai konsep dasar perawatan komputer. kemudian  

instruktur memberikan materi modul pelatihan yang sesuai, kemudian 

mempraktekkan dengan komputer. Pada akhir pelatihan, peserta diberikan tugas 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan.  

Dari peserta dengan jumlah 17 guru, semuanya dapat mengikuti pelatihan 

dari awal sampai akhir. Pada akhir pelatihan, para guru telah menguasai 

kemampuan untuk melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan komputer, 

serta melaksanakan standar manajemen dan perawatan laboratorium komputer 

yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Analisis Situasi 

Penguasaan bidang teknologi khususnya bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) merupakan salah satu syarat bagi guru-guru SMK agar tetap dapat 

mengikuti perkembangan jaman yang begitu pesat. Apalagi dalam proses sertifikasi, guru 

seringkali dituntut untuk menyajikan media-media pembelajaran yang menarik, kreatif 

dan inovatif. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada 

anak didiknya. Oleh karena itu guru diharuskan bisa mentransfer ilmunya secara baik dan 

berkualitas serta efisien.  

Salah satu komponen yang sangat menentukan dalam upaya optimalisasi TIK 

sebagai alat bantu pembelajaran adalah keberadaan Laboratorium Komputer. 

Laboratorium komputer, sebagaimana yang diatur dalam Permendiknas No 24 Tahun 

2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai tempat 

mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selain 

itu, kita juga memanfaatkan laboratorium komputer untuk membantu proses 

pembelajaran di berbagai bidang ilmu, bukan hanya TIK, namun juga IPA, IPS, Bahasa 

dan sebagainya. 

Mengingat pentingnya peranan laboratorium komputer dalam mengembangkan 

keterampilan TIK dan dalam akselerasi proses pembelajaran, maka perlu dilakukan 

upaya manajemen laboratorium komputer yang baik untuk mendukung peran dan fungsi 

laboratorium secara optimal. Beberapa hal yang perlu dibahas adalah tentang manajemen 

SDM, Perencanaan Laboratorium, Penataan Laboratorium, Standar pealatan 

Laboratorium hingga berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan 

laboratorium komputer, seperti: penanganan virus, perawatan dan juga strategi 

meminimalkan dampak negatif internet bagi para siswa.  

Saat ini komputer sudah merupakan barang/benda yang wajib dikenal oleh 

masyarakat terdidik. Namun demikian, kita tidak saja cukup mengenal apa itu komputer 

dan apa gunanya tetapi juga harus tahu bagaimana cara merawatnya sehingga komputer 

tetap dapat digunakan. Seperti alat-alat elektronika dan otomotif, komputer juga 

memerlukan services/maintenances. Pertanyaan yang sering muncul adalah, 

bagaimanakah cara merawat komputer? Jenis kerusakan apa saja yang bisa kita tangani 

tanpa resiko menyebabkan kerusakan yang lebih fatal? 
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Dalam pelatihan ini, para guru yang menjadi koordinator laboratorium komputer 

akan diajarkan dan didampingi untuk mempelajari bagaimana memanajemen sebuah 

laboratorium komputer. Pelatihan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah 

mempelajari bagaimana merawat dan mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lab 

komputer. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terjadinya kerusakan atau 

kegagalan fungsi pada sebuah lab komputer. 

Perawatan laboratorium komputer mencakup perawatan perangkat keras (yaitu 

komputer beserta periferal pendukungnya) dan perawatan perangkat lunak (program dan 

data). Perawatan komputer tidak lepas dari lingkungan yang digunakan atau tempat 

meletakkan komputer (yaitu ruang, mebeler, pengguna, cara memasang kabel listrik dan 

kabel jaringan, dan komponen-komponen lainnya). Selain itu perawatan dan perbaikan 

komputer tidak selalu dapat berdiri sendiri, tetapi seringkali berkaitan erat dengan 

perangkat lunak, dan begitu juga sebaliknya. Dalam pelatihan ini pengusul akan 

menggunakan beberapa software pendukung seperti Norton Ghost, Deep Freeze (backup 

system),  Hiren (backup data), antivirus, registry editor, dan lain-lain untuk membantu 

merawat lab komputer.  

Penanganan Laboratorium komputer meliputi pembersihan virus dari komputer, 

me-restore sistem komputer ke sistem awal sebelum rusak, mengembalikan data yang 

rusak, dan memperbaiki jaringan komputer yang rusak. 

 


