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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengkaji dan mengadakan analisa tentang pelaksanaan 

pemeliharaan laboratorium komputer di MAN 1 Banyuasin, berdasarkan pada bab 

sebelumnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan gambaran singkat dari penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. pelaksanaan pemeliharaan laboratorium komputer di MAN 1 Banyuasin telah 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya adalah: a. 

Penugasan/ Intruksi/Komando pemeliharaan laboratorium komputer, b. 

koordinasi pemeliharaan laboratorium komputer, c.motivasi pemeliharaan 

laboratorium komputer, d. mengarahkan pemeliharaan laboratorium komputer. 

2. Faktor yang mempengaruh pelaksanaan pemeliharaan laboratorium komputer di 

MAN 1 Banyuasin ada dua yaitu : 

a. Faktor pendukung, dalam pelaksanaan pemeliharaan laboratorium komputer 

di MAN 1 Banyuasin yang menjadi faktor pendukung adalah  fasilitas 

laboratorium komputer dan alat yang ada dilabor sudah cukup memadai 

sehingga tidak begitu kesulitan bagi guru untuk melakukan perawatan dan 

pemeliharaan laboratorium komputer. Jumlah komputer yang akan 

digunakan siswa sudah mencukupi dan sudah menggunkan laptop untuk 

digunakan sehingga untuk perawatan komputer cukup dengan menggunakan 
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aplikasi yang ada di laptop seperti aplikasi anti virusdll. Dan secara 

keseluruhan sarana komputer yang digunakan dalam keadaan baik dan siap 

pakai sehingga tidak perlu dilakukan perawatan berkala. 

b. Faktor penghambat, yaitu kurangnya SDM yang khususnya untuk 

memperhatikan pemeliharaan alat praktek di laboratorium komputer dan 

kebersihan laboratorium sehingga banyak barang yang berada dilabor tidak 

terawat dengan baik, tidak dilakukan perawatan berkala karena kurangnya 

kesadaran akan pentingnya perawatan alat praktek dan faktor alat perawatan 

yang tidak tersedia berdampak pada kerusakan peralatan laboratorium. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan uraian-uraian dari bab pertama hingga bab akhir, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya dibuat secara tegas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab penggelola laboratorium komputer. 

2. Memperhatikan tata ruang laboratorium komputer agar guru dapat masuk 

kesela-selape serta didik untuk memberikan pengarahan. 

3. Dilakukan pengecekan berkala terhadap peralatan prakrik dilaboratorium 

komputer untuk mencegah kerusakandini. 

4. Membersikan ruang laboratorium komputer dari berbagai jenis barang yang 

sudah tidak d igunakan lagi. 

5. Sebaiknya menggunakan kartu kendali pada penggunaaan laboratorium 

komputer. 

6. Membuat peraturan tatatertib yang sesuai dengan penggunaan laboratorium 

komputer. 

 

 

 


