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Pada umumnya proses belajar di SMK, praktik mempunyai proporsi lebih 

dibandingkan teori. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuh kembangkan kreatifitas 

dan keahlian peserta didiknya di bidang tertentu. Oleh karena itu, sarana dan prasarana 

ruang praktik yang sesuai adalah suatu kebutuhan. Penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian sarana dan prasarana ruang 

praktik pada program keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik di 

SMK Swasta Teladan Medan pada tahun pembelajaran 2015/2016 berdasarkan 

standar yang dipersyaratkan oleh PERMENDIKNAS RI No. 40 Tahun 2008 dan 

Instrumen Verifikasi dari BSNP No. 1103-P123-13/14 Tahun 2013/2014. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan 

metode studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bengkel dan teknisi 

di ruang praktik program keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 

(TIPTL). Objek penelitiannya adalah sarana dan prasarana pada ruang praktik 

TIPTL khususnya ditinjau dari luas ruang praktik, kapasitas ruang, rasio per peserta 

didik, lebar ruang, perabot, peralatan praktik, dan media pendidikan yang berada di 

ruang praktik program keahlian TIPTL SMK Swasta Teladan Medan, Sumatera 

Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Data primer diperoleh dari observasi yang menggunakan lembar 

checklist. Data sarana dan prasarana yang diperoleh kemudian dibandingkan 

dengan standar yang telah ditentukan yang berdasarkan Permendiknas No. 40 

Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dan Instrumen Verifikasi dari 

BSNP No. 1103-P123-13/14 Tahun 2013/2014 Mengenai Instrumen verifikasi 

SMK/MAK Tentang Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan. Selanjutnya hasil 

perbandingan ditafsirkan dengan skala penilaian model skala persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian prasarana ruang 

praktik program keahlian TIPTL di SMK Swasta Teladan Medan Tahun 

Pembelajaran 2015/2016 adalah 75,88% atau termasuk dalam kriteria sesuai. 

Begitu pula tingkat kesesuaian sarana ruang praktik program keahlian TIPTL di 

SMK Swasta Teladan Medan Tahun Pembelajaran 2015/2016 adalah 83,58% atau 

termasuk dalam kriteria sesuai 
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