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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang menanamkan nilai 

bekerja yang efektif  diintegrasikan pada pelajaran prakarya di SMP sesuai kurikulum 2013. Metode penelitian 
ini menggunakan model penelitian dan pengembangan (R&D). Desain mengikuti langkah:  tahap 

prapengembangan, tahap pengembangan, tahap penerapan model. Subjek penelitian melibatkan guru prakarya 

dan siswa SMP di Kota Makassar. Instrumen yang digunakan adalah angket dan lembar observasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskpriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) tahap pra 

pengembangan model dihasilkan; perangkat pembelajaran yang menanamkan nilai bekerja, yaitu; RPP, modul 

pembelajaran PNK, dan instrumen penilaian pembelajaran yang layak digunakan dalam pembelajaran yang 

menanamkan nilai bekerja, (2) dihasilkan skenario pembelajaran yang menanamkan nilai bekerja yaitu; (a) 

konstruksi pemikiran, (b) produksi, (c) akses kejuan, (d) pemaknaan hasil kerja, (e) pameran, (f) penjualan, dan  

(g) penguatan (feed back) sangat terlaksana dalam pembelajaran.  

Kata Kunci: Pengembangan model, PNK, FGD, Teknik Delphi 

 

Abstract 
This research aims to develop learning tools with embedded effective work values integrated in craft 

lessons in junior high school curriculum in accordance 2013 curriculum. This research method used a model of 

research and development (R & D). Design of research followed steps which are: pre-development stage, the 

development stage, the implementation stage of the model. Research subjects involved craft teacher and junior 

high school students in Makassar. The instrument used was a questionnaire and observation sheet. Data were 

analyzed using statistical descriptive. The results showed: (1) In pre-development model phase, learning tools 

that instill the value of work were generated, namely; RPP, PNK learning modules, and proper learning 

assessment instruments used in learning that instills the value of work, (2) generated scenarios that instill the 

value of learning work that is; (a) construction of thought, (b) production, (c) progress access, (d) the meaning 

of the work, (e) exhibition, (f) the sale, and (g) the strengthening of (feedback) is accomplished in learning. 

Key words: model development, PNK, FGD, Delphi Technique

PENDAHULUAN 

Konsep kurikulum 2013 menurut 

Muhammad Nuh (2014) adalah memiliki 

nilai Tazkiyah (attitude), Tilawah 

(pengetahuan) dan Ta'alim (keterampilan).  

Salah satu kompetensi keterampilan yang 

ada pada kurikulum tersebut adalah 

pelajaran prakarya. Pelajaran prakarya 

terdiri atas empat aspek, yakni kerajinan, 

rekayasa, budidaya, dan pengolahan. 

Masing-masing aspek diajarkan secara 

terpisah dan setiap satuan pendidikan 

menyelenggarakan pembelajaran prakarya 

paling sedikit dua aspek prakarya sesuai 

dengan kemampuan dan potensi daerah 

pada satuan pendidikan itu (Khairil Anwar 

Notodiputro, 2013). Konsep tersebut 

diyakini dapat menumbuhkan nilai-nilai 

bekerja bagi anak sejak usia muda yaitu 

seusia siswa SMP. 

  Hasil studi pendahuluan penulis, 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

prakarya yang berlangsung di SMP, 

umumnya baru dapat menanamkan nilai-

nilai kerja dalam kategori rendah. Menurut 

Suyanto & Djihad Hisyam (2000:151) 

pembelajaran di sekolah saat ini terlalu 

mementingkan perkembangan aspek 

kognitif pada tataran pengetahuan dengan 

mengabaikan persoalan kreativitas, gejala 

ini tampak sejak proses pendidikan di SD 

sampai perguruan tinggi, yang membuat 

lulusan kurang mandiri.  Hasil penelitian 

Diar Noviar (2009) menunjukkan bahwa 

mailto:yahya.ftunm@gmail.com
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guru cenderung membelajarkan sains pada 

domain kognitif, sehingga pada aspek 

afektif dan psikomotor belum 

menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi siswa SMP.  

Terkait dengan rendahnya 

kemandirian dan kurangnya peran aktivitas 

peserta didik dalam pembelajaran 

keterampilan, maka perlu dicarikan suatu 

model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan wawasan kerja peserta 

didik. Salah satu model yang 

dikembangkan adalah “Penanaman nilai-

nilai  bekerja” yang diterapkan dalam 

pembelajaran prakarya di SMP, diharapkan 

dapat memenuhi taksonomi pendidikan 

secara berimbang dan menumbuhkan 

minat kerja, apresiasi kerja, penguasaaan 

teknologi, wawasan wirausaha, dan 

memberikan kepuasan belajar.  

Nilai kerja (work values) dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

menghasilkan barang atau jasa (Bruder, 

2004). Esensi kerja disini menekankan 

adanya hasil berupa produk atau jasa dari 

kegiatan kerja. Sverko et.al (2008:539) 

menekankan bahwa nilai kerja adalah apa 

yang seseorang anggap penting untuk 

dipertimbangkan  dalam kerja.  Terkait 

pentingnya nilai kerja bagi seseorang Roe 

& Ester (1999) mengatakan  nilai kerja 

terbukti memainkan peran yang signifikan 

baik dalam pilihan kejuruan individu 

maupun perilaku spesifik dan kondisi 

psikologis termasuk kepuasan kerja, 

komitmen, dan motivasi kerja.  

Terkait pendapat tersebut maka 

hubungan antara nilai kerja dengan 

pekerjaan dapat terjadi ketika siswa 

memiliki persepsi tentang bidang kerja, 

sehingga timbul minat terhadap bidang 

tersebut. Dengan demikian sangat perlu 

ditanamkan nilai-nilai kerja sejak usia dini 

bagi peserta didik di sekolah. Hasil 

penelitian Dasman Lanin (2004) 

menyimpulkan perlunya pendidikan nilai 

karena banyak memberikan daya dukung 

pada perilaku siswa dalam belajar dan 

perilaku keseharian mereka. Ternyata sikap 

dan perilaku bermuara pada pembentukan 

karakter perlu diamati dalam esensi 

pendidikan nilai sebagai pengamatan salah 

satu indikator. 

 Berdasarkan pemikiran di atas, 

maka tujuan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan beberapa temuan yang 

berhubungan dengan pendidikan 

keterampilan di SMP sebagai berikut: (1) 

bagaimanakah struktur model 

pembelajaran yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran prakarya untuk penanaman 

nilai-nilai bekerja dalam implementasi 

kurikulum K-13 di SMP, dan (2) 

menemukan hasil penanaman nilai kerja  

yang efektif dan cocok (fit)  diintegrasikan 

pada pelajaran prakarya K-13 di SMP. 

Pendekatan yang digunakan agar 

pencapaian tujuan pembelajaran prakarya  

tercapai melalui klarifikasi nilai, yaitu; 

memilih (choosing), memberi nilai 

(prizing), dan tindakan (action). Agar nilai 

kerja dipahami dalam diri peserta didik 

selama proses belajar berlangsung, maka 

teori fungsi produksi perilaku 

diintegrasikan ke dalam pembelajaran 

menjadi 3 (tiga) bentuk modifikasi 

penanaman nilai, yaitu: (1) nilai kerja yang 

dikenalkan, (2) nilai kerja yang 

ditawarkan, dan (3) nilai kerja yang 

diyakinkan (Farley & Gordon, 1981:83).  

Dalam pembelajaran prakarya ini 

pengenalan nilai dilakukan dengan 

pemodelan atau pemberian cara yang 

merupakan strategi yang digunakan. Untuk 

dapat menggunakan strategi ini, menurut 

Darmiyati Zuchdi (2008:47) ada dua syarat 

yang harus dipenuhi, yaitu; guru atau  

orang tua harus berperan sebagai model  

yang baik bagi murid, kedua murid harus 

meneladani cara orang kerja. Cara guru 

dan orang tua menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik, menghayati pekerjaan yang 

dilakukan, melihat orang kerja, meniru 

cara orang kerja, menghayati pekerjaan, 

merupakan perilaku yang secara alami 

dijadikan model oleh para peserta didik. 

Oleh karena itu, para guru dan orang tua 

harus hati-hati dalam bertutur kata dan 
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bertindak, supaya tidak tertanamkan nilai-

nilai negatif dalam sanubari peserta didik.  

Nilai kerja masuk dalam domain 

afektif, sehingga dalam pembelajaran 

domain tersebut dibangkitkan.  Penelitian 

Super  (Zytowski, 1994) dengan model 

bawang (Super’s onion model) 

mengemukakan pandangannya bahwa 

hubungan nilai kerja terhadap variable lain 

terjadi pada domain afektif.  Domain yang 

berikatan dengan aspek-aspek emosional, 

seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan 

terhadap moral dan sebagainya. Menurut 

Krathwohl, Bloom, & Masia (1973:34) 

pada domain afektif ada 5 tahap tingkatan 

internalisasi nilai yang diarahkan untuk 

terjadinya perubahan perilaku bagi perseta 

didik, yaitu: (1) tahap receiving (menyimak), 

(2) tahap responding (menanggapi), (3) 

tahap valuing (memberi nilai),  (4) tahap 

mengorganisasikan nilai (organization), 

dan (5) tahap karakterisasi nilai 

(characterization).  

Tahap-tahap proses pembentukan 

nilai  dari Krathwohl tersebut  lebih banyak 

ditentukan dari arahmana dan bagaimana 

seseorang menerima nilai-nilai dari luar 

kemudian menginternalisasikan nilai-nilai 

tersebut dalam dirinya.  Sementara Kniker  

(1977) lebih mengarah pada penyadaran 

nilai yang dihubungkan dalam proses 

belajar yaitu; siswa dikenalkan nilai tujuan 

belajar, melakukan kegiatan dengan 

menggunakan peralatan dengan penekanan 

memperbanyak interaksi terhadap objek 

dan terakhir diperlukan kegiatan evaluasi 

untuk melihat prestasi belajar sebagai 

tujuan akhir pendidikan. Tentu tujuan akhir 

pendidikan dipengaruhi  banyak aspek 

terutama lingkungan belajar siswa. 

Guru sebagai sumber belajar 

dipandang memiliki posisi sangat 

menentukan kesuksesan proses belajar 

mengajar di kelas. Olehnya itu maka 

seorang guru profesional, sebelum 

mengajar perlu mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 

Perangkat pembelajaran adalah komponen 

yang harus disiapkan sebelum mengajar di 

kelas, perangkat tersebut antara lain; 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

bahan ajar, media pendidikan, dan 

instrumen penilaian. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model penelitian dan 

pengembangan pendidikan atau Research 

and Development  (R&D)  Metode 

pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini merujuk pada model  siklus 

R&D yang direkomendasikan oleh Plomp 

(1997) yaitu; (1) fase studi pendahuluan, 

(2) fase pembuatan desain, (3) fase 

merealisasikan desain, (4) fase melakukan 

tes, evaluasi dan revisi, dan (5) fase 

implementasi. Tahapan pengembangan 

secara garis besar dapat dipetakan menjadi 

tiga bagian yaitu: (1) tahap 

prapengembangan, (2) tahap 

pengembangan, dan (3) tahap penerapan 

model. Subyek penelitian adalah guru 

pelajaran mulok dan siswa SMP Negeri Kota 

Makassar. Instrumen yang digunakan 

menggunakan angket dan lembar 

observasi. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan statistik deskriptif. 
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Tabel. 1  Hasil Validasi Lembar Penilaian RPP Model PNK 

 

No Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

I.  Format RPP     

 1. Sesuai dengan format kurikulum 2013 0 0 5 10 

 2. Kesesuaian penjabaran kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator 0 0 10 5 

 3. Kesesuaian urutan indikator terhadap pencapaian KD 0 0 9 6 

 4. Kejelasan rumusan indikator pencapaian kompetensi 0 0 6 9 

 5. Kejelasan opearasional tujuan pembelajaran  0 0 4 11 

 6. Kesesuaian antara banyaknya tujuan pembelajaran dengan waktu yang 

disediakan 

0 1 4 10 

II. Materi (isi) Yang disajikan     

 1. Kesesuaian konsep KD dengan indikator 0 0 4 11 

 2. Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan intelektual peserta 

didik 

0 1 4 9 

III Bahasa     

 1. Penggunaan bahasa ditinjau dari kaidah bahasa Indonesia yang baku 

(EYD) 

0 0 5 10 

 2. Sikap komunikatif bahasa yang digunakan 0 0 7 8 

IV. Waktu     

 1. Kejelasan alokasi waktu setiap kegiatan/fase pembelajaran 0 0 6 9 

 2. Rasionalitas alokasi waktu untuk setiap kegiatan/fase pembelajaran 0 0 7 8 

V. Skenario Pembelajaran     

 Kegiatan Awal:     

 1. Kelengkapan kegiatan langkah pembelajaran 0 0 4 11 

 2. Kemudahan dilaksanakan kegiatan membuka pelajaran 0 0 4 11 

 3. Kesesuan waktu yg digunakan membuka pelajaran 0 1 6 8 

 Kegiatan Inti:     

 1. Kesesuaian langkah pembelajaran PNK dengan pembelajaran Saintifik  0 0 6 9 

 2. Kesesuian indikator dengan strategi pembelajaran PNK yang digunakan  0 0 6 9 

 3. Kesesuaian metode PNK dengan pencapaian tujuan pembelajaran 0 0 6 9 

 4. Kemampuan skenario pembelajaran menanamkan nilai bekerja  0 1 4 10 

 5. Kesesuaian langkah PNK dengan instrumen yang digunakan 0 1 7 6 

 Kegiatan Penutup:     

 1. Kelengkapan langkah kegiatan penutup  0 2 2 11 

 2. Kemudahan dilaksanakan kegiatan penutup 0 1 5 9 

 3. Kesesuan waktu yg digunakan menutup pembelajaran. 0 1 3 11 

VI. Sarana dan Alat Bantu Pembelajaran     

 1. Kecukupan sarana pembelajaran  0 1 8 7 

 2. Kesesuaian alat bantu dengan materi pembelajaran 0 1 6 8 

 3. Bahan pembelajaran 0 0 5 10 

 Penilaian umum terhadap RPP 0 9 72 129 

      

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PengembanganPerangkat Pembelajaran 

PNK 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang disusun adalah model K-13 

mata pelajaran prakarya. Untuk melihat 

tingkat kevalidan RPP dilakukan validasi 

dengan melibatkan guru-guru prakarya di  

Kota Makassar.  Hasil validasi seperti 

terlihat pada Tabel 1. 

Hasil validasi lembar penilaian RPP 

model PNK dari 15 Orang responden 

menunjukkan bahwa: format RPP,  materi 

yang disajikan,  aspek bahasa, aspek 
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waktu, aspek skenario pembelajaran, dan 

aspek sarana dan alat bantu pembelajaran, 

menunjukkan kesesuaian yang tinggi. 

Demikian pula penilaian secara umum RPP 

sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran penenaman nilai bekerja 

yang diimplementasikan pada pelajaran 

prakarya di SMP. 

 

Tabel. 2  Hasil Validasi Lembar Penilaian Modul Pembelajaran PNK

Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A. Penjabaran Konsep     

1. Kelengkapan komponen isi panduan 0 0 3 12 

2. Kejelasa gambar model pembelajaran penanaman nilai bekerja  (PNK) 

yang ditampilkan 

0 0 1 14 

3. Kejelasan rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar 0 0 0 15 

4. Relevansi  RPP K-13 dengan Model PNK 0 0 2 13 

5. Kejelasan Model Skenario Model pembelajaran PNK 0 0 0 15 

6. Kesesuaian Skenario pembelajarn PNK dengan pembelajaran Saintifik 0 0 2 13 

7. Daya tarik tarik panduan pembelajarn 0 0 3 12 

A. Karakteristik Sub konsep     

1. Kesesuaian model dengan tujuan pembelajaran santifik 0 0 2 13 

2. Memiliki daya dukung terhadap konsep K-13 0 0 3 12 

3. Ada manfaat dalam pengembangan wawasan wirausaha siswa 0 0 0 15 

C. Bahasa     

1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 0 0 0 15 

2. Kesesuaian kalimat dengan tingkat perkembangan peserta didik 0 0 1 14 

3. Bahasa yang digunakan tidak menimbulkan penafsiran ganda 0 0 0 15 

4. Penggunaan bahasa mudah dipahami oleh guru 0 0 1 14 

D. Konstruksi     

1. Model PNK dapat diintegrasikan pada K-13 0 0 0 15 

2. Model PNK mendorong  siswa aktif dalam pembelajaran 0 0 0 15 

3. Mendorong  siswa untuk  berpikir mandiri  0 0 0 15 

4. Memberikan pemahaman wirausaha bagi siswa 0 0 0 15 

E. Soal-soal 0 0 0  

1. Instrumen  mendukung mendukung penilaian pembelajaran PNK 0 0 1 14 

2. Metode penilaian yang digunakan cukup menilai keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran PNK 

0 0 2 13 

3. Soal-soal sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual peserta didik 0 0 2 13 

Penilaian umum modul panduan pembelajaran 0 0 23 293 

     

Validasi Modul Pembelajaran PNK 

Modul yang dikembangkan pada 

pembelajaran PNK dikembangkan sesuai 

dengan skenario pembelajaran. Hasil 

validasi modul pembelajaran dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Hasil validasi lembar penilaian 

modul pembelajaran PNK, diperoleh 

sebagai berikut: aspek penjabaran konsep 

modul, aspek karakteristik sub konsep 

modul, aspek bahasa, aspek kontruksi 

modul, dan soal-soal dalam modul 

menunjukkan kejelasan yang tinggi dan 

lengkap. Penilaian umum modul panduan 

pembelajaran layak digunakan dalam 

pembelajaran penanaman nilai bekerja 

(PNK).  

Pengembangan Instrumen 

Keterlaksanaan Model PNK 

Instrumen keterlaksanaan model PNK, 

adalah instrumen yang digunakan untuk 

melihat keterlaksanaan skenario model 

pembelajaran  PNK yang dijalankan guru 

ketika mengajarkan mata pelajaran 

prakarja di kelas.  Hasil validasi oleh 

responden adalah sebagai berikut:  
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Validasi Pengamatan keterlaksanaan  

pembelajaran Model PNK 

 

Tabel. 3  Hasil Validasi Lembar Pengamatan Keterlaksanaan 

Pembelajaran Model PNK 

No Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A. Aspek Petunjuk     

 1. Petunjuk lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

dinyatakan dengan jelas 

0 0 0 15 

 2. Kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas 0 0 0 15 

B. Aspek Cakupan     

 1. Sesuai dengan tujuan instrumen pengamatan 

pengelolaan pembelajaran 

0 0 1 14 

 2. Pernyataan sesuai dengan indikator 0 0 1 14 

 3. Batasan pernyataan dirumuskan dengan jelas 0 0 0 15 

C. Aspek Bahasa     

 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sederhana, 

dan komunikatif 

0 0 2 13 

 2. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

0 0 0 15 

 3. Penilaian umum terhadap lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran 

11 4 0 0 

 

Hasil  validasi instrumen 

keterlaksanan model PNK sebagai berikut: 

aspek petunjuk lembar pengamatan 

keterlaksanaan model pembelajaran, aspek 

cakupan, aspek bahasa, menunjukkan 

kesesuaian dengan tujuan dan 

menggunakan bahasa Indonesia yang 

benar, sederhana, dan komunikatif dengan 

sangat baik. Penilaian umum terhadap 

lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran menunjukkan instrumen 

sangat layak digunakan  dalam 

pembelajaran PNK.  
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Validasi Instrumen Respon  Guru dalam 

Pembelajaran Model PNK 

 

 

Tabel. 4  Hasil Validasi Instrumen Respon Guru dalam Pembelajaran Model PNK 

No Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A. Aspek Petunjuk     

 1. Petunjuk lembar angket respon pendidik dinyatakan 

dengan jelas 

0 0 0 15 

 2. Kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas 0 0 0 15 

B. Aspek Cakupan     

 1. Sesuai dengan tujuan instrumen respon pendidik 0 0 2 13 

 2. Pernyataan sesuai dengan indikator 0 0 3 12 

 3. Batasan pernyataan dirumuskan dengan jelas 0 0 1 14 

C. Aspek Bahasa     

 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sederhana, 

dan komunikatif 

0 0 0 15 

 2. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

0 0 0 15 

 Penilaian umum terhadap lembar angket respon pendidik 0 0 6 99 

      

Hasil validasi instrumen respon guru  

dalam pembelajaran Model PNK diperoleh 

sebagai berikut; aspek petunjuk instrumen,  

aspek cakupan, dan aspek bahasa 

menunjukkan bahwa kriteria penilaian 

dinyatakan sangat jelas, menggunakan 

bahasa Indonesia yang benar, sederhana, 

dan komunikatif. Penilaian umum terhadap 

lembar angket respon pendidik sangat 

layak digunakan dalam pembelajaran PNK.   

Validasi Instrumen respon Siswa dalam 

Pembelajaran Model PNK 

 

Tabel. 5  Hasil Validasi Instrumen Respon Siswa dalam Pengamatan  

pembelajaran Model PNK 

No Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A. Aspek Petunjuk     

 1. Petunjuk lembar pengisian instrumen siswa dinyatakan 

dengan jelas 

0 0 0 15 

 2. Kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas 0 0 0 15 

B. Aspek Cakupan     

 1. Butir instrumen memenuhi tujuan pembelajaran  0 0 2 13 

 2. Pernyataan sesuai dengan indikator 0 0 2 13 

 3. Pernyataan dirumuskan dengan jelas 0 0 1 14 

C. Aspek Bahasa     

 1. Instrumen menggunakan bahasa Indonesia yang benar 0 0 0 15 

 2. Instrumen menggunakan bahasa Indonesia sederhana 

bagi siswa 

0 0 3 12 

 3. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami 0 0 3 12 

 4. Menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan 

penafsiran ganda 

0 0 1 14 

 Penilaian umum terhadap lembar angket respon Siswa 0 0 12 123 
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Hasil validasi instrumen respon 

siswa  dalam pembelajaran Model PNK 

diperoleh sebagai berikut; aspek petunjuk 

instrumen,  aspek cakupan,  aspek bahasa 

instrumen, menunjukkan bahwa kriteria 

penilaian dinyatakan dengan sangat jelas, 

menggunakan bahasa Indonesia yang 

benar. Penilaian secara umum terhadap 

lembar angket respon siswa sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran PNK.   

Validasi  Instrumen Aktifitas Guru dalam 

Pembelajaran Model PNK 

Tabel. 6  Hasil Validasi Instrumen Lembar Pengamatan  

Aktifitas Guru dalam Pembelajaran Model PNK 

 

No Aspek/Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A Aspek Petunjuk     

 1. Petunjuk lembar angket aktivitas  guru dinyatakan dengan 

jelas 

0 0 0 15 

 2. Kriteria penilaian dinyatakan dengan jelas 0 0 0 15 

B. Aspek Cakupan     

 1. Sesuai tujuan instrumen dengan aktivitas  guru 0 0 2 13 

 2. Pernyataan sesuai dengan indikator 0 0 2 13 

 3. Batasan pernyataan dirumuskan dengan jelas 0 0 1 14 

C. Aspek Bahasa     

 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, sederhana, dan 

komunikatif 

0 0 1 14 

 2. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

0 0 1 14 

 Penilaian umum terhadap lembar pengamatan  Aktifitas Guru 

dalam Pembelajaran Model PNK 

0 0 7 98 

      

Hasil validasi instrumen lembar 

pengamatan aktifitas guru dalam 

pembelajaran model PNK, senagai berikut: 

aspek petunjuk instrumen, aspek cakupan 

instrumen, dan aspek bahasa instrumen 

menggunakan kalimat yang mudah 

dipahami, dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. Penilaian umum 

terhadap lembar instrumen lembar 

pengamatan aktifitas guru dalam 

pembelajaran model PNK sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran.   

Hasil penyusunan perangkat 

pembelajaran; (1) peniaian secara umum 

RPP sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran penenaman nilai bekerja 

yang diimplementasikan pada pelajaran 

prakarya di SMP; (2) hasil validasi lembar 

penilaian modul pembelajaran PNK, 

diperoleh bahwa, Penilaian umum modul 

panduan pembelajaran layak digunakan 

dalam pembelajaran penanaman nilai 

bekerja (PNK); (3) instrumen yang 

digunakan untuk melihat keterlaksanaan 

skenario model pembelajaran  PNK yang 

dijalankan guru ketika mengajarkan mata 

pelajaran prakarja di kelas, Penilaian 

umum terhadap lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran menunjukkan 

instrumen sangat layak digunakan  dalam 

pembelajaran PNK; (4) validasi instrumen 

respon guru dalam pembelajaran model 

PNK; (a) Hasil validasi instrumen respon 

guru  dalam pembelajaran Model PNK 

diperoleh bahwa, Penilaian umum terhadap 

lembar angket respon pendidik sangat 

layak digunakan dalam pembelajaran PNK, 

(b) Hasil validasi instrumen respon siswa  

dalam pembelajaran Model PNK diperoleh 

bahwa, Penilaian umum terhadap lembar 

angket respon siswa sangat layak 

digunakan dalam pembelajaran PNK, (c)  

validasi instrumen lembar pengamatan 

aktifitas guru dalam pembelajaran model 
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PNK Penilaian umum terhadap lembar 

instrumen lembar pengamatan aktifitas 

guru dalam pembelajaran model PNK 

sangat layak digunakan dalam 

pembelajaran. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

penelitian, maka dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut: (1) tahap pra 

pengembangan model dihasilkan; 

perangkat pembelajaran PNK berupa; RPP, 

modul pembelajaran PNK, dan instrumen 

penilaian pembelajaran yang layak 

digunakan dalam pembelajaran yang 

menanamkan nilai bekerja, (2) skenario 

pembelajaran PNK dihasilkan adalah; (a) 

konstruksi pemikiran, (b) produksi, (c) 

akses kejuan, (d) pemaknaan hasil kerja, 

(e) pameran, (f) penjualan, dan  (g) 

penguatan (feed back) sangat terlaksana 

dalam pembelajaran.  
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa dan menangani kesulitan belajarnya dalam matakuliah mekanika fluida melalui 

penerapan self assessment. Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif pada 
semester ganjil tahun akademik 2014/2015 yang memprogramkan matakuliah mekanika fluida. Berdasarkan 

hasil analisis maka diperoleh hasil penelitian, yaitu: (1) mahasiswa semakin menunjukkan sikap positif atau 

kesadaran dan minat yang tinggi serta keberanian mengemukakan kelemahan dan kesulitan yang mereka 

alami berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi mekanika fluida; (2) mahasiswa sangat serius dan 

antusias menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah baik tugas kelompok maupun tugas individu, sehingga 

keterampilan mereka cukup memadai dalam menyelesaikan soal-soal tersebut; dan (3) terjadi peningkatan 

persentase penguasaan hasil belajar mahasiswa peserta mata kuliah mekanika fluida dari siklus I (66,18%) 

hingga siklus II (77,73 %). 

  

Kata Kunci: Hasil belajar, Self Assessment, Mekanika Fluida 

 
Abstract 

This research is a class action that aims to improve student learning outcomes and addressing 

learning difficulties in the course of fluid mechanics through the implementation of self-assessment. Subjects 

were students of Department of Automotive Engineering Education on odd semester academic year 

2014/2015 are programmed course of fluid mechanics. Based on the analysis of the obtained results of the 

study, namely: (1) student continued to show a positive attitude or awareness and interest high and courage 

expressed weakness and the difficulties they experience related to the ability mastery of fluid mechanics; (2) 

students are very serious and enthusiastic about completing tasks either subject group assignments and 

individual assignments, so they have quite adequate skills in resolving such questions; and (3) an increase in 

the percentage of mastery learning outcomes of students participating in the course of fluid mechanics from 
the first cycle (66.18%) to the second cycle (77.73%). 

 

Keywords: Learning Achievement, Self Assessment, Fluid Mechanics 

 

PENDAHULUAN 

Penilaian merupakan bagian tak 

terpisahkan dari proses pendidikan. Upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dapat 

ditempuh melalui peningkatan kualitas 

pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran 

dan penilaian merupakan satu kesatuan 

yang tak terpisahkan. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil 

penilaiannya. Sebaliknya sistem penilaian 

yang baik akan mendorong guru untuk 

menentukan strategi yang baik dan 

memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. 

Penilaian didefinisikan sebagai 

proses pengumpulan informasi tentang 

kinerja siswa, untuk digunakan sebagai 

dasar dalam membuat keputusan 

(Popham:1995). Selanjutnya, Black & 

William (1998) memberikan definisi yang 

menekankan pada pemanfaatan data hasil 

penilaian untuk memodifikasi 

pembelajaran menjadi lebih baik, dengan 

mengatakan bahwa penilaian sebagai 

semua aktivitas yang dilakukan oleh guru 

dan siswa untuk menilai diri mereka 

sendiri, yang memberikan informasi untuk 

digunakan sebagai umpan balik untuk 

memodifikasi aktivitas belajar dan 

mengajar. 

mailto:m_ahsan_sm@yahoo.com
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Assessment Standars for School 

Mathematics (NCTM,1995) menyatakan 

bahwa asesmen adalah suatu proses untuk 

memperoleh bukti atau fakta mengenai 

pengetahuan, kemampuan menggunakan 

dan sikap dalam praktek. Kemudian 

berdasarkan fakta-fakta tersebut membuat 

simpulan tentang penekanan kepada proses 

yang menggambarkan kemampuan apa 

yang diketahui dan dapat dilakukan 

mahasiswa. Dalam memberikan asesmen, 

mestinya diperoleh data kemampuan 

mahasiswa dalam hal teori, prosedur kerja, 

kemampuan problem solving, reasoning, 

dan komunikasi (NCTM dalam Suherman, 

2001). Selain itu, Johnson & Johnson 

(2002) mendefinisikan asesmen sebagai 

pengumpulan informasi mengenai kualitas 

atau kuantitas perubahan di dalam diri 

pelajar, grup, guru atau administrator. 

Mata kuliah mekanika fluida 

merupakan mata kuliah dasar keahlian 

pada Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Fakultas Teknik yang  diajarkan pada 

mahasiswa tahun pertama.  Mata kuliah ini 

diberikan sebagai basic sains sebelum 

mempelajari mata kuliah keteknikan dan 

mata kuliah teknik lanjutan lainnya, 

dengan pertimbangan bahwa konsep-

konsep mekanika fluida dan terapannya 

sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam 

mempelajari konsep-konsep sains 

selanjutnya juga dalam berbagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Karena peranan inilah maka 

matakuliah mekanika fluida merupakan 

salah satu matakuliah dasar keahlian yang 

esensial pada Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif dan beberapa jurusan lain yang 

ada di Fakultas Teknik. 

Berbagai penyempurnaan telah 

dilaksanakan oleh tim dosen matakuliah 

mekanika fluida dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan proses belajar mengajar 

dalam matakuliah ini, antara lain 

penyempurnaan kurikulum/silabi dan 

pengembangan buku ajar. Berbagai upaya 

yang telah dilakukan tersebut, ternyata 

belum dapat memecahkan  berbagai 

masalah yang timbul dalam proses belajar 

mengajar matakuliah ini antara lain: masih 

rendahnya kualitas proses belajar dan hasil 

belajar mahasiswa. Keadaan tersebut 

ditandai oleh beberapa indikator antara 

lain: (1) rendahnya kompetensi mahasiswa 

ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dalam menyelesaikan  

problem set, (2) partisipasi mahasiswa 

dalam kegiatan proses belajar mengajar 

masih sangat rendah, dan umumnya 

mereka belum memiliki motivasi tinggi 

untuk mengerjakan tugas-tugas 

matakuliah. Diantara mereka, hanya 

sebagian kecil saja yang berpartisipasi aktif 

dalam perkuliahan seperti bertanya dalam 

kelas, memberi pendapat atau gagasan, 

menyelesaikan tugas/pekerjaan rumah, 

bertanya kepada dosen di luar jam 

pelajaran, dan menelusuri materi kuliah 

secara mandiri.  

 Faktor-faktor utama penyebab 

munculnya hal tersebut, dari segi proses 

pembelajaran, selama ini asesmen yang 

dikembangkan masih berorientasi kepada 

asesmen produk untuk menilai hasil belajar 

dan kurang melakukan asesmen kinerja 

untuk menilai aktivitas proses belajar. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka  

pemecahan permasalahan pembelajaran 

yang dilakukan dalam proses perkuliahan 

mulai dari perencanaan strategi 

perkuliahan, dan upaya-upaya peningkatan 

penguasaan konten kuliah. Proses tersebut 

antara lain: (1) dalam menyusun strategi 

perkuliahan perlu diketahui “peta” 

penguasaan konten terhadap keseluruhan 
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konten kuliah sesuai silabus, termasuk 

bekal awal mereka, dan (2) Untuk 

meningkatkan penguasaan konten 

matakuliah dari waktu ke waktu dan 

meningkatkan aktivitas belajar perlu 

mengembangkan assesmen secara variatif.  

Untuk mengatasi kelemahan 

praktik penilaian formatif yang telah 

dikemukakan di atas, Assessment Reform 

Group (2002) memperkenalkan Self 

Assessment yaitu penilaian yang 

melibatkan siswa dalam setiap aspek 

penilaian untuk membangun kepercayaan 

diri mereka dan memaksimalkan capaian 

prestasi model. Penilaian ini cocok untuk 

semua situasi dan dapat memberikan 

manfaat bagi guru maupun siswa dalam 

mengidentifikasi tahapan-tahapan belajar 

berikutnya yang diperlukan untuk 

membuat kemajuan, memperhatikan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh mereka (CEA, 2003). 

Informasi tentang kekuatan dan 

kelemahan mahasiswa terhadap suatu 

konsep pelajaran, menjadi salah satu faktor 

kunci dalam konsep Self Assessment. 

Untuk itu, sharing tujuan pembelajaran 

dan kriteria sukses kepada mahasiswa pada 

awal pembelajaran, merupakan salah satu 

rangkaian proses penilaian yang harus 

dilakukan oleh dosen dalam pembelajaran. 

Dengan mengetahui hal tersebut, 

mahasiswa dapat memonitor kemajuan 

yang telah mereka buat dalam upaya 

meraih kesuksesan belajar. Oleh karena itu, 

pelibatan siswa secara aktif dalam proses 

penilaian merupakan faktor kunci dalam 

penilaian ini, dengan tujuan untuk 

memotivasi, memperbaiki, dan 

meningkatkan belajar siswa (Stiggins, 

2005). 

Berdasarkan permasalahan diatas, 

maka secara umum tujuan penelitian 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar  

mahasiswa dalam matakuliah mekanika 

fluida melalui penerapan self assessment. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitan ini dilaksanakan dengan 

mengacu pada pola  penelitian tindakan 

kelas dan terdiri atas dua siklus. Siklus 

pertama direncanakan berlangsung dari 

awal semester hingga ujian tengah 

semester, dan siklus kedua direncanakan 

setelah ujian tengah semester hingga ujian 

akhir semester. 

 Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan di atas maka metode 

pemecahan masalah yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dengan menerapkan  

self assessment dalam pelaksanaan kuliah 

mekanika fluida. Untuk menjawab 

permasalahan diatas, ada beberapa faktor 

yang ingin diselidiki. 

Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Faktor mahasiswa, yaitu dengan 

melihat apakah ada peningkatan hasil 

belajar mahasiswa melalui peningkatan 

penguasaan konten kuliah dan 

aktifivitas belajar mahasiswa.  

2. Faktor proses belajar mengajar, yaitu 

dengan melihat apakah 

metode/pendekatan pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam  kelas sesuai 

dengan karakteristik/kondisi 

mahasiswa dan ketersediaan waktu 

pertemuan.  

 

 

Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 

program studi Pendidikan Teknik 

Otomotif, Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar pada semester ganjil 

tahun akademik 2014/2015. Penelitian 
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dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan 

yang dimulai dengan persiapan pada bulan 

April sampai dengan Agustus 2014 dan 

pelaksanaan tindakan penelitian bulan 

September hingga November  2014. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar pada semester ganjil 

tahun akademik 2014/2015 yang 

memprogramkan mata kuliah mekanika 

fluida  

Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian terdiri atas 2 

siklus. Tiap siklus dilaksanakan dengan 

perubahan yang ingin dicapai, seperti yang 

didesain dalam faktor yang diselidiki. 

Secara lebih rinci, prosedur penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan : 

Adapun kegiatan yang 

dilaksanakan dalam tahap perencanaan 

ini adalah:  

a) Menyiapkan assesmen bekal awal,  

assesmen formatif, assesmen tengah 

semester dan assesmen akhir semester. 

b) Merancang strategi pembelajaran dan 

bantuan akademik yang dibutuhkan 

mahasiswa berdasarkan “peta” 

kemampuan awal mereka.  

c) Membuat skenario pembelajaran setiap 

pertemuan. 

d) Menyiapkan modul pembelajaran dan 

lembar kerja. 

2. Pelaksanaan Penelitian Siklus Pertama 

a) Observasi awal :   

Observasi awal selama 2 pertemuan 

pertama, dengan tujuan: (1) untuk 

mengetahui seberapa besar motivasi 

mahasiswa mengikuti perkuliahan, hal 

ini dapat dilihat pada seberapa banyak 

mahasiswa yang mengerjakan atau 

tidak mengerjakan tugas-tugas dalam 

kelas, partisipasi mahasiswa dalam 

kelompok, (2) untuk mengetahui sejauh 

mana pendekatan pembelajaran dapat 

dilaksanakan. 

b) Melaksanakan pendekatan self 

assesssment dalam perkuliahan  

Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

bagian ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran. 

c) Refleksi    

Hasil yang didapatkan dalam tahap 

observasi dan pelaksanaan metode 

dalam perkuliahan dikumpulkan serta 

dianalisis dalam tahap ini, yaitu dengan 

menganalisis kemajuan belajar setiap 

mahasiswa atau kelompok mahasiswa, 

hasil kinerja dan produk. Termasuk 

didalamnya adalah menganalisis 

kecocokan strategi/pendekatan 

pembelajaran  yang telah dilaksanakan. 

Hasil analisis ini juga akan digunakan 

dosen untuk merefleksi diri untuk 

melaksanakan siklus berikutnya. 

Refleksi diri digunakan untuk 

memperbaiki layanan kepada 

mahasiswa. 

3. Pelaksanaan Penelitian Siklus Kedua 

Pelaksanaan penelitian pada siklus 

kedua tidak jauh berbeda dengan 

dibanding dalam pelaksanaan 

penelitian ini dalam siklus pertama. 

Rekomendasi hasil refleksi dalam 

siklus pertama digunakan untuk 

memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan cara-cara 

pengentasan kesulitan hasil belajar 

mahasiswa. 

4. Pelaksanaan Tindakan  

Kegiatan yang dilaksanakan dalam 

bagian ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran, berdasarkan 
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hasil analisis dan refleksi siklus 

sebelumnya.        

5. Refleksi  

Pada bagian ini dikemukakan hasil 

belajar, kemajuan belajar dan 

penanganan masalah belajar mahasiswa 

dari waktu ke waktu.  

 

Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih untuk menggunakan strategi 

traffic light dalam mengembangkan 

instrumen penilaian diri mahasiswa, karena 

beberapa pertimbangan antara lain: (1) 

mudah dalam pemeriksaan dan penskoran, 

(2) waktu yang digunakan memeriksa 

relatif cepat, (3) obyektif dalam 

memberikan penskoran, (4) praktis dan 

mudah dilaksanakan oleh mahasiswa, (5) 

secara langsung dapat diketahui letak 

kekuatan dan kelemahan mahasiswa, 

sehingga secepatnya dosen dapat 

menyusun rencana untuk memberikan 

bantuan, dan (6) perkembangan mahasiswa 

secara langsung dapat diamati oleh dosen. 

Strategi traffic Light merupakan 

metode yang mudah dan cepat bagi siswa 

untuk catatan penilaian mereka terhadap 

belajar berdasarkan tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan (AAIA, 2004). 

Sistem kode warna (merah, kuning, hijau) 

pada strategi traffic light  menunjukkan 

tanda pemahaman mereka terhadap materi 

pelajaran yang telah diberikan. Warna 

merah menunjukkan bahwa mahasiswa 

tersebut tidak dapat mengerjakan soal yang 

diberikan sehingga perlu bantuan, warna 

kuning menunjukkan bahwa mahasiswa 

dapat mengerjakan sebagin soal yang 

diberikan tapi tidak tuntas, sehingga 

mahasiswa tersebut masih perlu bantuan, 

dan warna hijau menunjukkan bahwa 

mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal 

yang diberikan sesuai dengan kriteria. 

Proses penilaian diri dengan strategi traffic 

light tersebut, memberi kesempatan kepada 

dosen dan mahasiswa untuk merefleksikan 

setiap pelajaran dan memberikan tanggung 

jawab kepada mahasiswa. 

Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis data 

secara kualitatif akan berlangsung selama 

peneliti berada di lokasi penelitian hingga 

akhir pengumpulan data. Sedangkan 

analisis secara kuantitatif berupa 

mendeskripsikan kategori hasil-hasil 

asesmen yang diberikan kepada mahasiswa 

yang akan dikelompokkan dalam kategori 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang akan 

dipaparkan yaitu: (1) hasil belajar yang 

diungkap melalui asesmen awal, asesmen 

formatif, asesmen tengah semester, dan 

asesmen akhir semester, (2) kesulitan 

penguasaan konten kuliah dan 

penanggulangannya, dan (3) aktivitas 

belajar mahasiswa. 

1. Hasil Belajar Mahasiswa 

Assesmen penguasaan konten 

kuliah meliputi keseluruhan konten mata 

kuliah mekanika fluida berdasarkan silabus 

yang telah disusun oleh tim dosen 

pengasuh mata kuliah. Data skor assesmen 

awal menunjukkan persentase rata-rata 

penguasaan konten mata kuliah ini adalah 

41,42 % dengan standar deviasi 3,02. 

Untuk assesmen tengah semester diperoleh 

skor rata-rata penguasaan konten kuliah 

sebesar 66,18 % dengan standar deviasi 
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1,95. Sedangkan  assesmen akhir semester 

skor rata-ratanya sebesar 77,73 % dengan 

standar deviasi 1,50. 

Asesmen formatif yang 

dikembangkan dalam penelitian ini berupa 

asesmen produk dan asesmen kinerja. 

Kedua asesmen ini diberikan sebagai tugas 

kelompok yang dikerjakan di dalam kelas, 

dan dinilai melalui rubrik/kriteria penilaian 

kinerja mahasiswa yang didasarkan pada 

level kinerja sebagai berikut: level 4
+
 

(jawaban patut dicontoh), level 4 (jawaban 

lengkap), level 3 (jawaban cukup lengkap), 

level 2 (jawaban parsial), level 1 (jawaban 

tidak memuaskan) dan level 0 (tidak ada 

usaha). Indikator setiap level juga 

dijelaskan dalam rubrik tersebut yang 

diberikan kepada setiap kelompok untuk 

menilai hasil pekerjaan kelompoknya.  

Berdasarkan nilai yang diperoleh, 

terlihat bahwa umumnya hasil pekerjaan 

kelompok berkisar pada level 3 hingga 

level 4. Pemberian nilai atas pekerjaan 

menggunakan rubrik/kriteria penilaian juga 

memberikan ukuran bagi mahasiswa 

sejauh mana mereka harus berusaha 

memperbaiki pekerjaan/tugas yang 

diberikan dan juga melatih mahasiswa 

untuk menilai tugasnya sendiri dan 

membandingkan dengan tugas kelompok 

lain. Standar minimal untuk tugas 

kelompok adalah level 3 (jawaban cukup 

lengkap).  

Hasil yang diperoleh sesuai dengan 

yang dikemukakan dalam AAIA (2004) 

bahwa penilaian diri dapat memberikan 

keuntungan bagi siswa yaitu: (1) siswa 

menjadi bertanggung jawab terhadap 

belajarnya sendiri, (2) siswa dapat 

menetapkan langkah-langkah berikutnya 

dalam belajar, (3) siswa merasa aman 

tentang sesuatu yang tidak benar, (4) 

meningkatkan harga diri siswa dan menjadi 

sesuatu yang positif, (5) siswa terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran, 

dan (6) siswa menjadi lebih bebas dan 

termotivasi 

2. Kesulitan Penguasaan Konten 

Kuliah 

Pada setiap siklus umumnya 

mahasiswa memiliki kesulitan penguasaan 

konten kuliah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil tes siklus I terdapat 10 mahasiswa 

yang memiliki kesulitan penguasaan 

konten atau penguasaan terhadap konten 

kuliah di bawah 50%. Hasil tes siklus II 

sebanyak 8 mahasiswa memiliki kesulitan 

penguasaan konten kuliah yaitu belum 

memenuhi standar kelulusan yaitu 60% 

penguasaan konten kuliah. Masing-masing 

masalah pada setiap siklus dikelompokkan 

dan dilakukan kegiatan remedial oleh 

dosen dan asisten/tutor sebaya.  

3. Aktifitas Belajar 

Dari hasil observasi yang dilakukan 

selama proses pembelajaran, terjadi 

peningkatan aktifitas belajar mahasiswa 

yang tercermin dalam kehadiran dan 

partisipasi mahasiswa serta interaksi antara 

mahasiswa dan dosen juga interaksi antara 

mahasiswa itu sendiri dalam proses 

pembelajaran. Pada siklus I kehadiran 

mahasiswa sebesar 97,7 % meningkat 

menjadi 98,2 % pada siklus II. Jumlah 

mahasiswa yang mengajukan pertanyaan 

saat pembahasan meningkat dari 16 % 

pada siklus I menjadi 19,5 % pada siklus 

II. Jumlah mahasiswa yang menjawab atau 

menanggapi pertanyaan baik dari dosen 

maupun dari mahasiswa itu sendiri juga 

meningkat dari 14,6  % pada siklus I 

menjadi 16  % pada siklus II. Juga terdapat 

peningkatan jumlah mahasiswa yang 

mengumpulkan tugas tepat waktu yaitu 

86,6 % pada siklus I menjadi 95,1 pada 

siklus II. 
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Peningkatan aktivitas belajar yang 

terjadi sesuai dengan pernyataan Weeden, 

Winter & Broadfoot (2002) yang 

menyatakan penilaian diri sebagai suatu 

proses reviw yang melibatkan pebelajar 

dalam: (a) merefleksikan pengalaman masa 

lalu, (b) mengingat dan memahami apa 

yang terkait dengan pengalaman yang 

dipelajari, dan (c) mencoba menambah ide 

yang lebih jelas tentang apa yang telah 

dipelajari atau dicapai. Definisi tersebut 

memberi gambaran bahwa proses penilaian 

diri siswa merupakan suatu proses 

pengalihan tanggung jawab untuk menilai 

dari guru kepada siswa, dalam upaya 

meningkatkan kualitas informasi yang 

berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa. 

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan self assessment dapat 

memberikan perubahan positif kepada 

mahasiswa, baik perubahan yang 

menyangkut tentang partisipasi mahasiswa 

dalam pembelajaran maupun hasil 

belajarnya. Pelaksanaan self assesmen 

yang mencakup proses dan hasil akhir 

(produk) untuk menilai tugas-tugas yang 

dikerjakan oleh mahasiswa secara 

kelompok memudahkan dosen dapat 

memiliki informasi yang lengkap tentang 

mahasiswa, juga memberi kesempatan 

mahasiswa mendemonstrasikan 

pekerjaannya agar dosen maupun 

mahasiswa lainnya dapat mengetahui 

penguasaan tujuan pembelajaran secara 

spesifik. Selain itu mampu 

mengembangkan kemampuan mahasiswa 

dalah hal problem solving, reasoning (daya 

nalar), dan komunikasi. 

Selain itu pelaksanan tutorial 

akademik melalui pembelajaran remedial 

sangat membantu dalam menangani 

kesulitan belajar mahasiswa dalam hal 

penguasaan konten kuliah sehingga hasil 

belajar mahasiswa semakin meningkat 

pada setiap siklus pembelajaran. Kegiatan 

tutorial akademik juga dapat memperbaiki 

suasana akademik dan membina hubungan 

positif dosen dan mahasiswa. 

 

KESIMPULAN  

Dari penerapan self assessment 

dalam perkuliahan mekanika fluida 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam mengikuti proses pembelajaran, 

mahasiswa semakin menunjukkan 

sikap positif atau kesadaran yang 

tinggi, minat yang tinggi, dan 

keberanian mengemukakan kelemahan-

kelemahan dan kesulitan-kesulitan 

yang mereka alami berkaitan dengan 

kemampuan dalam mempelajari bahan 

kuliah mekanika fluida. 

2. Mahasiswa sangat serius dan antusias 

menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah 

baik tugas kelompok maupun tugas 

individu, sehingga keterampilan 

mereka cukup memadai dalam 

menyelesaikan soal-soal tersebut. 

3. Terjadi peningkatan penguasaan hasil 

belajar mahasiswa.  
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Abstrak 

Mata kuliah Struktur Beton Gedung pada Jurusan PTSP FT UNM merupakan salah satu mata kuliah 

yang mensyaratkan penyelesaian tugas besar bagi mahasiswanya. Tugas besar tersebut dikerjakan setelah tatap 

muka teori selesai. Tugas ini harus diasistensikan setiap tahap sampai mendapatkan persetujuan dari dosen 

yang bersangkutan. Selanjutnya dalam proses belajar mata kuliah Struktur Beton Gedung menunjukkan 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah Struktur Beton Gedung. Ada 3 aspek kesulitan belajar 

yang dialami oleh mahasiswa, yaitu dalam aspek teori, perhitungan dan penggambaran. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif karena ingin mengetahui kesulitan belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Struktur beton gedung. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa jurusan PTSP S1 

dan D3 FT UNM yang sudah memprogram mata kuliah Struktur Beton Gedung tahun ajaran 2014/2015. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditarik  kesimpulan bahwa kesulitan belajar mahasiswa 

pada mata kuliah Struktur Beton Gedung, baik pada aspek teori, perhitungan dan penggambaran berada pada 

tingkat kesulitan yang sedang. 

Kata kunci : kesulitan belajar, aspek teori, aspek perhitungan, aspek penggambaran 

 

Abstract 

Concrete Structures Building subject in the Department of PTSP FT UNM is one of the subjects which 

require the completion of major tasks for the students. The major task is done after the face-to-face theory class  

is complete. This task should be consulted for  each stage to obtain the approval of the lecturer concerned. 

Furthermore, in the process of learning subjects Concrete Structures Building showed students having difficulty 

in doing the task. This study aims to describe the learning difficulties of students in subjects Concrete Structure 

Building. There are three aspects of learning difficulties experienced by the students, which is in the aspect of 
theory, computation and depiction. This research uses descriptive quantitative research because it wanted to 

know the students' learning difficulties in the class of concrete structure of the building. The population in this 

study was all majors PTSP S1 and D3 FT UNM has already programmed subject of Concrete Structures 

Building in academic year of 2014/2015. Based on the analysis that has been done, then it can be concluded that 

the learning difficulties of students in subjects Concrete Structures Building, both in the aspect of theory, 

computation and depictions are at the medium level of difficulty. 

Keyword: difficulty of learning, theory aspect, computation aspect, drawing aspect 

 

PENDAHULUAN 

Belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau  perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara 

bertingkah  laku  yang  baru  berkat  

pengalaman dan latihan. Aktivitas belajar 

bagi setiap individu tidak selamanya 

berlangsung wajar, kadang dapat cepat 

menangkap apa yang dipelajari, kadang 

terasa sulit. Kenyataan ini sering dijumpai 

bagi setiap mahasiswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan 

perbedaan tingkah laku di kalangan 

mahasiswa. Suatu kondisi proses belajar 

yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar disebut dengan kesulitan belajar. 

Suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 2010). 

mailto:%20irmalakampi@gmail.com


19 
 

Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesulitan Belajar...... 

Jurnal Media Komunikasi Pendikan Teknologi dan Kejuruan 

Kesulitan belajar yang 

didefenisikan oleh The United States Office 

of Education (USOE) yang dikutip oleh 

Abdurrahman (2003) menyatakan bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu gangguan 

dalam satu atau lebih dari proses 

psikologis dasar yang mencakup 

pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran 

atau tulisan. Selanjutnya ada definisi lain 

yang yang dikemukakan oleh The National 

Joint Commite for Learning Dissabilites 

(NJCLD) bahwa kesulitan belajar 

menunjuk kepada suatu kelompok 

kesulitan yang didefenisikan dalam bentuk 

kesulitan nyata dalam kematian dan 

penggunan kemampuan pendengaran, 

bercakap-cakap, membaca, menulis, 

menalar atau kemampuan dalam bidang 

studi biologi. 

Menurut Soekamto dan Udin  

(1997), seorang mahasiswa tentu 

mempunyai IQ di atas rata-rata. Berdasar 

asumsi tersebut maka kesulitan belajar 

yang terjadi pada mahasiswa termasuk 

dalam "under achiever" yaitu prestasi 

rendah atau kurang. Mahasiswa tersebut 

memiliki IQ tinggi tetapi prestasi 

belajarnya rendah atau tidak dapat 

mencapai yang semestinya (berdasar 

tingkat kemampuannya). Sedangkan 

kelompok mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar tersebut disebut sebagai 

"lower group" yaitu kelompok yang 

mempunyai prestasi di bawah rata-rata 

(Makmun, 2000).  

Struktur Beton Gedung merupakan  

mata kuliah yang ada pada Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 

UNM yang membahas kekuatan dalam 

suatu perencanaan bangunan gedung 

bertingkat. Struktur Beton Gedung 

mempelajari perencanaan seluruh elemen 

struktur gedung beton bertulang, baik dari 

segi dimensi elemen maupun penulangan 

yang diperlukan. Mahasiswa yang 

memprogram mata kuliah Struktur Beton 

Gedung adalah mahasiswa aktif pada 

semester 5, konsentrasi struktur gedung. 

Masalah yang muncul adalah pada 

saat mahasiswa menyelesaikan tugas dari 

mata kuliah ini yaitu berupa perhitungan 

struktur gedung bertingkat. Hal ini 

menunjukkan adanya fenomena bahwa 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas tersebut. Penugasan ini 

sangat penting karena merupakan salah 

satu tolak ukur dosen dalam menilai hasil 

belajar. Beberapa faktor yang 

menyebabkan hal itu terjadi, antara lain:  

faktor dalam (kemampuan belajar yang 

rendah, faktor kurang perhatian terhadap 

materi perkuliahan, memiliki IQ yang 

rendah) dan faktor luar (dosen, materi, 

sarana dan prasarana).  

Tugas dari mata kuliah ini 

merupakan cerminan dari seluruh 

konten/materi yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa. Konten tersebut 

dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu 

teori, perhitungan (rumus) dan 

penggambaran. Hasil belajar bagi seorang 

mahasiswa itu erat kaitannya dengan 

penguasaan ketiga materi tersebut. 

Sedangkan dosen harus mengidentifikasi 

segala permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa, harus diberikan dukungan dan 

bantuan untuk memecahkan masalahnya 

dengan pemberian pertimbangan 

pemecahan masalah yang tepat. 

Menurut kamus lengkap psikologi, 

persepsi adalah: (1) Proses mengetahui 

atau mengenali objek dan kejadian objektif 

dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari 

proses-proses organis, (3) (Titchener) satu 

kelompok penginderaan dengan 

penambahan arti-arti yang berasal dari 
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pengalaman di masa lalu, (4) variabel yang 

menghalangi atau ikut campur tangan, 

berasal dari kemampuan organisasi untuk 

melakukan pembedaan diantara 

perangsang-perangsang, (5) kesadaran 

intuitif mengenai kebenaran langsung atau 

keyakinan yang serta merta mengenai 

sesuatu (Chaplin, 2006). 

Persepsi dalam pengertian 

psikologi menurut Sarwono (2009) adalah 

proses pencarian informasi untuk 

dipahami. Alat untuk memperoleh 

informasi tersebut adalah penginderaan 

(penglihatan, pendengaran,  peraba dan 

sebagainya). Sebaliknya, alat untuk 

memahaminya adalah kesadaran atau 

kognisi. 

Sedangkan menurut Walgito (2010) 

persepsi adalah pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri. Definisi tentang 

persepsi dapat dilihat dari definisi secara 

etimologis maupun definisi yang diberikan 

oleh beberapa orang ahli. Secara 

etimologis, persepsi berasal berasal dari 

kata perception (Inggris) berasal dari 

bahasa latin perception; dari percipare 

yang artinya menerima atau mengambil 

(Sobur, 2003). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji faktor 

kesulitan belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Struktur Beton Gedung pada 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Negeri Makassar, 

tetapi dilihat dari persepsi mahasiswa itu 

sendiri. 

Secara lebih rinci masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa 

tentang kesulitan belajar mata kuliah 

Struktur Beton Gedung pada aspek 

teori? 

2. Bagaimanakah persepsi mahasiswa 

tenang kesulitan belajar mahasiswa 

mata kuliah Struktur Beton Gedung 

pada aspek perhitungan struktur? 

3. Bagaimanakah persepsi mahasiswa 

tentang kesulitan belajar mata kuliah 

Struktur Beton Gedung pada aspek 

penggambaran struktur? 

Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah memberikan informasi aspek 

kesulitan yang dialami oleh mahasiswa. 

Hasil ini dapat digunakan pengajar untuk 

merivisi metode ataupun menyempurnakan 

materi perkuliahan. Selanjutnya dapat 

meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas pada mata 

kuliah Struktur Beton Gedung.  

METODE PENELITIAN 

Secara umum metode penelitian 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode kuantitatif 

digunakan salah satunya apabila masalah 

yang merupakan titik tolak penelitian 

sudah jelas. Masalah merupakan 

penyimpangan dari apa yang seharusnya 

terjadi, atau perbedaan antara praktek 

dengan teori (Sugiyono, 2010). 

Pengumpulan dan analisis data 

dilakukan secara ilmiah, baik bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, 

eksperimental maupun non eksperimental, 

interaktif maupun non interaktif (Nana, 

2005). Metode merupakan kegiatan ilmiah 

yang berkaitan dengan suatu cara kerja 

(sistematis) untuk memahami suatu subjek 

atau objek penelitian, sebagai upaya untuk 

menemukan jawaban yang 

http://www.cangcut.net/
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dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah dan termasuk keabsahannya 

(Rosadi, 2003). 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif karena tujuannya adalah 

mengetahui faktor penyebab kesulitan 

belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Struktur Beton Gedung jurusan PTSP FT 

UNM. Pemilihan desain penelitian 

didasarkan atas pertimbangan bahwa 

pendekatan desktriptif relevan dengan 

wujud data yang disajikan. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah metode angket 

dan dokumentasi. Metode angket atau 

kuesioner adalah suatu metode 

mengumpulkan data penelitian 

menggunakan instrument atau alat 

pengumpul data penelitian berupa angket. 

Angket digunakan untuk mengungkap apa-

apa saja yang menjadi kesulitan belajar 

mahasiswa. Adapun jenis angket/kuesioner 

yang digunakan adalah dengan membuat 

soal pertanyaan dan tes pengetahuan untuk 

mengetahui apakah memiliki kesulitan 

belajar atau tidak. 

Sedangkan dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencatat dan mengumpulkan 

data yang bersumber dari dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan selama proses penelitian 

berlangsung. Dalam penelitian ini teknik 

dokumentasi yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu berupa 

dokumentasi nilai akhir mata kuliah 

Struktur Beton Gedung tahun ajaran 

2014/2015. 

Peneliti menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui 

kuesioner/angket dalam penelitian ini di 

analisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara 

mendeskriptifkan secara menyeluruh. Data 

kuesioner dalam penelitian ini adalah 

sumber data utama yang menjadi analisis 

data untuk menjawab masalah penelitian. 

Analisis data dimulai dengan cara 

membagikan kuesioner/angket kepada 

sampel yang telah ditentukan sebelumnya. 

Didalam angket tersebut berisi pertanyaan-

pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengetahui sampai dimana pengetahuan 

mahasiswa tentang struktur beton gedung 

dan apa-apa saja yang menjadi faktor 

kesulitan belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Struktur Beton Gedung. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dari hasil penelitian ini berasal 

dari variabel mandiri yaitu faktor kesulitan 

belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Struktur Beton Gedung. Untuk 

mendeskripsikan kesulitan belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Struktur 

Beton Gedung. Adapun data yang 

diperoleh berasal dari hasil penelitian 

dengan melalui kuesioner dan dianalisis 

menggunakan metode deksriptif kuantitatif 

yaitu dengan mendeskripsikan secara 

menyeluruh yang terfokus pada faktor 

internal mahasiswa. Ada 3 aspek yang 

dianalisis didalam penelitian ini, yaitu 

aspek Teori, aspek perhitungan dan aspek 

penggambaran. Maka pada bagian ini akan 

disajikan deskripsi data dari faktor 

kesulitan belajar berdasarkan data yang 

diperoleh dilapangan. 

Aspek Teori 

Kesulitan belajar pada aspek teori 

ini dibuatkan 8 kuesioner yang dibagikan 

kepada 28 mahasiswa. Hasil dari setiap 

kusioner dapat dilihat pada Tabel 1 - 8. 
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Secara garis besar mahasiswa 

mengalami kesulitan belajar pada kategori 

sedang. Tetapi jumlah mahasiswa tertinggi 

yang mengalami kesulitan sedang tersebut 

ada pada materi tentang pembebanan pada 

kolom, balok dan plat yaitu sebesar 

82,14% (dapat dilihat pada Tabel 1). Hal 

lain yang patut menjadi perhatian adalah 

rendahnya jumlah mahasiswa yang dalam 

kategori tidak mengalami kesulitan, yaitu 

berkisar 10% ke bawah. 

 

Tabel 1. Persepsi kesulitan belajar tentang pembebanan pada kolom, balok dan plat

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 0 0.00 0.00 

2 Kesulitan Sedang 23 82.14 82.14 

3 Kesulitan Rendah 3 10.71 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 2. Persepsi kesulitan belajar tentang struktur plat dua arah

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 1 3.57 3.57 

2 Kesulitan Sedang 18 64.29 67.86 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 3. Persepsi kesulitan belajar tentang konsep pendekatan struktur plat dua arah

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 3 10.71 10.71 

2 Kesulitan Sedang 15 53.57 64.29 

3 Kesulitan Rendah 7 25.00 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00 
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Tabel 4. Persepsi kesulitan belajar tentang momen statis total terfaktor

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 3 10.71 10.71 

2 Kesulitan Sedang 19 67.86 78.57 

3 Kesulitan Rendah 4 14.29 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 5. Persepsi kesulitan belajar tentang syarat penyaluran penulangan plat/balok

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 3 10.71 10.71 

2 Kesulitan Sedang 15 53.57 64.29 

3 Kesulitan Rendah 8 28.57 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 6. Persepsi kesulitan belajar tentang jenis kolom 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 1 3.57 3.57 

2 Kesulitan Sedang 17 60.71 64.29 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 85.71 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 4 14.29 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

 

 

 

 

 

 



24  

 

Jurnal Mekom, Vol.2 No.2 Agustus 2015 

Jurnal Mekom 

 

 

Tabel 7. Persepsi kesulitan belajar tentang batasan penggunaan metode perencanaan langsung 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 5 17.86 17.86 

2 Kesulitan Sedang 15 53.57 71.43 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 8. Persepsi kesulitan belajar tentang batasan distribusi momen 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 1 3.57 3.57 

2 Kesulitan Sedang 17 60.71 64.29 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 85.71 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 4 14.29 100.00 

Jumlah 28 100.00 

 Hasil penelitian menunjukkan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada 

aspek teori baik pada materi tentang 

kolom, balok dan plat. Kesulitannya 

tergolong sedang. Ini berarti mahasiswa 

sudah memahami teori-teori pembebanan 

kolom, balok dan plat, namun demikian 

masih ada yang kurang dipahami sehingga 

masih terkendala dalam memaparkan teori-

teori pembebanan tersebut. Hal ini dapat 

dipahami karena mahasiswa kurang 

mengerti mempelajari materi, karena 

kurang focus dalam perkuliahan, 

mahasiswa kurang memiliki buku referensi 

tentang materi yang diajarkan. 

Aspek Perhitungan 

Kesulitan belajar pada aspek 

perhitungan ini dibuatkan 7 kuesioner yang 

dibagikan kepada 28 mahasiswa. Hasil dari 

setiap kusioner dapat dilihat pada Tabel 9 

sampai Tabel 15. 
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Tabel 9. Persepsi kesulitan belajar tentang perhitungan dimensi awal kolom balok dan plat 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 1 3.57 3.57 

2 Kesulitan Sedang 18 64.29 67.86 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 10. Persepsi kesulitan belajar tentang perhitungan perencanaan kolom balok dan plat 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 2 7.14 7.14 

2 Kesulitan Sedang 16 57.14 64.29 

3 Kesulitan Rendah 5 17.86 82.14 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 5 17.86 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 11. Persepsi kesulitan belajar tentang perhitungan momen statis total terfaktor 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 1 3.57 3.57 

2 Kesulitan Sedang 18 64.29 67.86 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00 
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Tabel 12. Persepsi kesulitan belajar tentang penulangan plat/balok 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 2 7.14 7.14 

2 Kesulitan Sedang 16 57.14 64.29 

3 Kesulitan Rendah 5 17.86 82.14 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 5 17.86 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 13. Persepsi kesulitan belajar tentang pemilihan penulangan plat, kolom dan balok

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 5 17.86 17.86 

2 Kesulitan Sedang 16 57.14 75.00 

3 Kesulitan Rendah 5 17.86 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 14. Persepsi kesulitan belajar tentang perhitungan pembebanan elemen struktur 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 3 10.71 10.71 

2 Kesulitan Sedang 18 64.29 75.00 

3 Kesulitan Rendah 6 21.43 96.43 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 1 3.57 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

 

 

 

 



27 
 

Persepsi Mahasiswa Terhadap Kesulitan Belajar...... 

Jurnal Media Komunikasi Pendikan Teknologi dan Kejuruan 

Tabel 15. Persepsi kesulitan belajar tentang metode perencanaan langsung

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 4 14.29 14.29 

2 Kesulitan Sedang 15 53.57 67.86 

3 Kesulitan Rendah 7 25.00 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

 Secara umum, kesulitan pada aspek 

perhitungan sama dengan pada aspek teori, 

yaitu berada pada kategori kesulitan 

sedang. Tetapi jumlah mahasiswa yang 

mengalaminya lebih sedikit daripada aspek 

teori. Jumlah mahasiswa yang paling tinggi 

terjadi pada kesulitan belajar tentang 

perhitungan momen statis total terfaktor 

dan perhitungan pembebanan elemen 

struktur yaitu sebesar 64,29% (dapat 

dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 14).  

Hasil penelitian menunjukkan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada 

aspek perhitungan baik pada perhitungan 

perencanaan awal, dimensi awal, 

perhitungan tulangan, perhitungan 

pembebanan pada kolom, balok dan plat. 

Kesulitannya tergolong sedang. Ini berarti 

mahasiswa sudah memahami perhitungan-

perhitungan pada perencanaan, dimensi 

awal, perhitungan tulangan pembebanan 

kolom, balok dan plat, namun demikian 

masih ada yang kurang dipahami dalam 

perhitungan sehingga masih terkendala 

dalam perencanaan kolom, balok dan plat. 

Hal ini dapat dipahami karena mahasiswa 

jarang melatih kemampuannya dalam 

mengerjakan contoh-contoh soal dan 

kurang fokus dalam perkuliahan. 

Aspek Penggambaran 

Kesulitan belajar pada aspek 

perhitungan ini dibuatkan 6 kuesioner yang 

dibagikan kepada 28 mahasiswa. Hasil dari 

setiap kusioner dapat dilihat pada Tabel 16 

sampai Tabel 21. 

Kategori kesulitan belajar 

mahasiswa pada aspek penggambaran 

adalah sedang, sama dengan yang terjadi 

pada aspek teori dan perhitungan. Jumlah 

mahasiswa yang mengalami kesulitan 

sedang tertinggi adalah sebesar 71,43 % 

yaitu tentang gambar pada penulangan plat 

dua arah dan potongan pada penulangan 

plat dua arah (dapat dilihat pada Tabel 19 

dan Tabel 21). 

Tabel 16. Persepsi kesulitan belajar tentang sketsa penulangan kolom, balok dan plat 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 8 28.57 28.57 

2 Kesulitan Sedang 17 60.71 89.29 

3 Kesulitan Rendah 1 3.57 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 
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Tabel 17. Persepsi kesulitan belajar tentang penggambaran detail penulangan kolom 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 4 14.29 14.29 

2 Kesulitan Sedang 19 67.86 82.14 

3 Kesulitan Rendah 3 10.71 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 18. Persepsi kesulitan belajar tentang detail penulangan balok dan plat dua arah

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 4 14.29 14.29 

2 Kesulitan Sedang 19 67.86 82.14 

3 Kesulitan Rendah 3 10.71 92.86 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 100.00 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 19. Persepsi kesulitan belajar tentang letak notasi gambar pada penulangan plat dua  

arah 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 0 0.00 0.00 

2 Kesulitan Sedang 20 71.43 71.43 

3 Kesulitan Rendah 5 17.86 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00 
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Tabel 20. Persepsi kesulitan belajar tentang letak simbol gambar pada penulangan plat dua 

arah 

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 2 7.14 7.14 

2 Kesulitan Sedang 17 60.71 67.86 

3 Kesulitan Rendah 7 25.00 128.57 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 2 7.14 135.71 

Jumlah 28 100.00 

  

Tabel 21. Persepsi kesulitan belajar tentang potongan pada penulangan plat dua arah

No Kategori Frekuensi % % Komulatif 

1 Kesulitan Tinggi 2 7.14 7.14 

2 Kesulitan Sedang 20 71.43 78.57 

3 Kesulitan Rendah 3 10.71 89.29 

4 Tidak Mengalami Kesulitan 3 10.71 100.00 

Jumlah 28 100.00   

 

Hasil penelitian menunjukkan 

mahasiswa mengalami kesulitan pada 

aspek penggambaran baik menggambar 

sketsa penulangan, penggambaran detail 

tulangan, penentuan letak notasi gambar, 

dan letak symbol pada balok kolom dan 

plat. Kesulitannya tergolong sedang. Ini 

berarti mahasiswa sudah memahami 

tentang penggambaran kolom, balok dan 

plat. Namun demikian masih ada yang 

masih belum memahami tentang 

bagaimana menggambar struktur kolom, 

balok dan plat. Hal ini dapat dipahami 

karena mahasiswa jarang bertanya kepada 

dosen tentang bagaimana menggambar 

struktur yang baik dan benar, dan kurang 

fokus dalam perkuliahan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

kesulitan belajar mahasiswa pada mata 

kuliah Struktur Beton Gedung untuk : 

1. Aspek teori masuk dalam kategori 

sedang. Jumlah mahasiswa yang 

mengalaminya adalah sebesar  82,14 

%. 

2. Aspek perhitungan masuk dalam 

kategori sedang. Jumlah mahasiswa 

yang mengalaminya adalah sebesar  

64,29 %. 

3. Aspek penggambaran masuk dalam 

kategori sedang. Jumlah mahasiswa 

yang mengalaminya adalah sebesar  

71,43 %. 
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SARAN 

Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa 

yang mengalami kesulitan relatif tinggi 

yaitu di atas 50%. Berdasarkan hal ini 

disarankan untuk menitikberatkan 

perhatian pada saat menerangkan materi 

tentang pembebanan pada kolom, balok 

dan plat. Langkah perhitungan momen 

statis total terfaktor dan pembebanan 

elemen struktur dibuat lebih detail. 

Selanjutnya perlu dilakukan penambahan 

tatap muka pada materi penggambaran 

penulangan.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan ini untuk     mendiskripsikan     Metode   Tutor Sebaya dalam upaya 

m eningkatkan prestasi belajar gambar teknik kelas X listrik 2 SMK Negeri 3 Makassar. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas.   Obyek penelitian pada penelitian tindakan ini adalah berbagai kegiatan 

yang terjadi di dalam kelas selama berlangsungnya proses pembelajaran. Instrumen yang digunakan lembar 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan, alokasi waktu 

masing-masing pertemuan 4 x 45 menit. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan prestasi belajar siswai 

melalui penerapan metode pembelajaran  Tutor  Sebaya.  Hal  tersebut  terefleksi  dari    beberapa    indikator 

sebagai     berikut:     (1)     keaktifan     siswa     dalam     apersepsi  menunjukkan peningkatan dari 66.7 % 

atau 23 siswa menjadi 75.6 % atau 26 siswa. (2) Selama proses pembelajaran berlangsung siswa yang 

menunjukkan keaktifan mereka sebanyak 27 siswa pada siklus I sedangkan pada siklus II sebanyak 30 

siswa, (3)   Dalam   ketelitian   dan   ketepatan   menyelesaikan   tugas   pada   siklus   I terdapat    26    
siswa,    pada    siklus    II    terdapat    31    siswa.    (4)    Adanya peningkatan pencapaian hasil belajar 

siswa dari 84.4% atau 30  siswa menjadi 93,3%  atau  33  siswa.  Peningkatan  tersebut  terjadi  setelah  

guru  melakukan beberapa upaya, antara lain:   (1)   Penerapan  metode   Tutor Sebaya,   (2)   Guru membuat    

Rencana Pembelajaran      terlebih     dahulu      sebelum      mengajar sehingga   kegiatan   belajar mengajar 

dapat berlangsung terarah dan terprogram, (4)  Guru  melakukan  evaluasi  setelah     pelaksanaan     

pembelajaran     untuk meningkatkan   prestasi   belajar berikutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa dengan penerapan metode pembelajaran. Tutor Sebaya dapat meningkatkan   prestasi   belajar 

gambar teknik baik dari segi keaktifan maupun hasil belajar. 

Kata Kunci: Hasil Belajar dan Tutor Sebaya. 

 

Abstract 
The aim of this study is to describe the method of Peer Tutor to improve learning achievement of 

electrical engineering drawing class X2 SMK Negeri  3 Makassar. This study used classroom action research. 

Object of research in this action research is a variety of activities that take place in the classroom during the 

learning process. Instruments used observation sheets, interview, test and documentation. The research process 

was conducted in two cycles. Each cycle consisted of four phases, namely: (1) planning action, (2) 

implementation of the action, (3) observation and interpretation, and (4) analysis and reflection. Each cycle 

conducted in three sessions, the time allocated for each was 4 x 45-minute meeting. Results of these activities 

showed that there was an improvement in learning achievement of students through the application of Peer 

Tutor learning methods. This is reflected in some indicators as follows: (1) student activity in apperception 

showed an increase of 66.7% or 23 students be 75.6% or 26 students. (2) During the learning process of 

students who show their enthusiasm as many as 27 students in the first cycle, while in the second cycle as many 
as 30 students, (3) In the precision and accuracy to complete the task in the first cycle there were 26 students; in 

the second cycle there were 31 students. (4) An increase student achievement of 84.4% or 30 students to 93.3% 

or 33 students. This increase occurred after the teacher made several attempts, such as: (1) Application of the 

Peer Tutor method, (2) Teachers make Lesson Plan prior to teaching so that teaching and learning can take 

place as targeted and programmed, (4) Teacher evaluation after the implementation of learning next to improve 

learning achievement. It can be concluded that the application of Peer tutors learning methods can improve 

learning achievement both in terms of engineering drawings and activeness of learning outcomes. 

Keywords: Learning Outcomes and Peer Tutor. 

PENDAHULUAN 

Bidang pendidikan merupakan salah 

satu bidang yang sangat penting dan 

memerlukan perhatian khusus dari semua 

lapisan masyarakat, bukan hanya 

pemerintah yang bertanggung jawab atas 

keberhasilan dan kemajuan pendidikan di 

Indonesia akan tetapi semua pihak baik 

mailto:janarti_alim@gmail.com
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guru, orang tua, maupun siswa sendiri ikut 

bertanggung jawab. Pendidikan Nasional 

sedang mengalami perubahan yang cukup  

mendasar  yang  diharapkan  dapat  

memecahkan  berbagai  masalah 

pendidikan. Masalah pokok yang dihadapi 

dunia pendidikan di Indonesia adalah 

masalah yang berhubungan dengan mutu 

atau kualitas pendidikan yang masih 

rendah. Rendahnya kualitas pendidikan ini 

terlihat dari capaian daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang masih 

rendah pula. 

Paradigma lama dalam kegiatan 

belajar mengajar menyatakan bahwa guru 

memberikan pengetahuan kepada siswa 

yang pasif, sekarang ini telah banyak 

berubah karena tuntutan perkembangan 

jaman (globalisasi). Saat ini paradigma 

yang baru mulai mengembangkan 

strategi belajar mengajar siswa aktif. 

Sekolah sebagai  suatu  institusi  atau  

lembaga  pendidikan  seharusnya  mampu  

berperan dalam proses edukasi (proses 

pendidikan yang menekankan pada 

kegiatan mendidik dan mengajar), proses 

sosialisasi (proses bermasyarakat 

khususnya bagi anak didik), dan proses 

transformasi (proses perubahan tingkah 

laku ke arah yang lebih baik). Oleh karena 

itu dalam proses pembelajaran diharapkan 

dapat terjadi aktivitas siswa, yaitu siswa 

mau dan mampu mengungkapkan 

pendapat sesuai dengan apa yang 

dipahami. Selain itu diharapkan pula 

siswa mampu berinteraksi dengan orang 

lain secara positif, misalnya antara siswa 

dengan siswa sendiri maupun antara siswa 

dengan guru apabila ada kesulitan-

kesulitan yang terkait dengan materi 

pelajaran. 

Cara guru dalam menyampaikan 

materi pelajaran sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran dan motivasi siswa 

terhadap suatu materi pelajaran, sehingga 

proses pembelajaran menuntut guru 

untuk menekankan pada penguasaan 

siswa akan konsep materi pelajaran yang 

diajarkan. Hal tersebut disebabkan 

penguasaan konsep yang optimal oleh 

siswa juga akan berdampak pada hasil 

belajar yang dicapai siswa. Dilain pihak 

perolehan hasil belajar sangat ditentukan 

oleh baik tidaknya  kegiatan  dan  

pembelajaran  selama  program  

pendidikan  yang dilaksanakan di kelas 

yang pada kenyataannya tidak pernah 

lepas dari masalah. 

Sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang bertujuan 

mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas dan membentuk manusia 

yang berkepribadian. Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

pasal 18 mengenai Pendidikan Menengah 

(2003:2) menyatakan bahwa pendidikan 

menengah   berbentuk  Sekolah   

Menengah   Atas   (SMA),  Madrasah   

Aliyah (MA), Sekolah  Menengah  

Kejuruan  (SMK),  dan  Madrasah  Aliyah  

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat. 

Salah satu  mata pelajaran   yang   

diberikan   sesuai   dengan   kurikulum 

pendidikan adalah  gambar teknik.  Butuh  

ketelitian  dan  keuletan  yang  lebih  

tinggi untuk  mempelajari   gambar 

teknik,  jadi   tidak  jarang    siswa    

kurang    berminat terhadap mata 

pelajaran gambar teknik karena jika tidak 

konsentrasi dan memahami dari awal 

maka  akan  ketinggalan.  Dalam  hal  ini,  

guru  haruslah  pandai  dan kreatif   

dalam membelajarkan  konsep   dasar,  

sedangkan  peserta  didik  sendiri dituntut   

kritis   dan  kreatif     sehingga  bisa  

memahami  dengan  baik  ketika 

menerima pengetahuan baru dari guru. 

Tugas guru dalam hal ini adalah 

menciptakan suasana yang hidup atau 

proses   belajar    yang   efektif   untuk 

memotivasi  siswa  selama  proses  

belajar mengajar. 

Untuk   siswa   kelas   X Listrik 2  

merupakan   mata   pelajaran   baru maka  

dimungkinkan    mereka    akan    

mengalami    kesulitan    dalam    belajar 

gambar  di  mana  mereka  harus  bena - 
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benar  memahami  konsep  yang  ada 

secara bertahap dan proses  tersebut  

harus  berjalan  sedikit  demi sedikit. 

Sedangkan gambar sendiri merupakan 

mata pelajaran yang membutuhkan 

pemahaman  yang sangat mendalam dan 

prosesnya secara bertahap dari materi ke  

materi  berikutnya.   Siswa  akan  

dihadapkan  pada    persoalan (tugas) yang 

memerlukan pemahaman tentang 

prosedur/langkah – langkah penyelesaian 

yang panjang,  pemahaman yang  rumit  

dan  kompleks  dan  semua  itu  tidak  

cukup dipahami hanya dengan metode 

menghapal. Oleh  karena  itu  perlu  

diletakkan dasar - dasar atau konsep  

yang kuat mengenai materi  gambar,  

misalnya  pada pokok  bahasan  siklus  

gambar dasar instalasi.. 

Memahami dasar gambar teknik 

berarti memahami serangkaian konsep 

yang  berkaitan  dimana  penguasaan  

awal  merupakan  pendukung  bagi 

penguasaan tahap selanjutnya. Materi 

gambar teknik adalah konsep yang utuh 

sehingga untuk menguasainya dibutuhkan 

pemahaman secara menyeluruh dari tahap 

awal hingga pelaporan. Pemahaman yang 

salah pada salah satu tahap akan 

mengakibatkan kesalahan pada tahap 

selanjutnya. 

  Salah satu upaya untuk 

memperbaiki proses pembelajaran gambar 

teknik serta untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa,  yakni  dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif yang bisa memenuhi kebutuhan 

belajar siswa, dan membuat siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran. 

Metode yang dapat digunakan adalah 

metode tutor sebaya. Penjelasan tutor 

sebaya kepada temannya lebih 

memungkinkan berhasil dibandingkan 

guru.  

Peserta didik melihat masalah 

dengan cara yang berbeda dibandingkan 

orang dewasa dan mereka menggunakan 

bahasa yang lebih akrab. Tutor sebaya 

yang pada dasarnya sama dengan program 

bimbingan, bertujuan memberikan 

bantuan kepada siswa, untuk mencapai 

prestasi belajar yang optimal. Kelebihan 

metode tutor sebaya dibanding dengan 

metode yang lain, yaitu tutor sebaya 

dalam menyampaikan informasi lebih 

mudah dipahami oleh tutee (siswa yang di 

ajar)sebab bahasanya sama dengan teman 

sebayanya, siswa dalam mengemukakan 

kesulitan kepada tutor lebih terbuka 

karena temanya sendiri, suasana 

pembelajaran yang rileks bisa 

menghilangkan rasa takut, mempererat 

persahabatan, ada perhatian terhadap 

perbedaan karakteristik, konsep mudah 

dipahami, siswa tertarik untuk 

bertanggung jawab yaitu melatih belajar 

mandiri. 

Penelitian tindakan kelas dengan 

metode tutor sebaya, akan peneliti 

aplikasikan  dalam    mengerjakan tugas    

gambar  yang terlebih dahulu siswa harus 

mengerti dan memahami materi,  serta  

disiplin  diri  dalam  pengerjaan tugas 

sehingga apabila hanya dikaji oleh siswa 

secara individu terasa sulit  selain itu 

menuntut siswa untuk berpikir kritis dan 

kreatif. Hal tersebut, menjadi dasar guru 

untuk menyampaikan bahan ajar tersebut, 

dalam bentuk diskusi antar siswa. Karena 

akan lebih mudah dipahami oleh siswa 

apabila dilakukan dalam suatu kelompok 

belajar dengan  dipimpin  oleh  tutor  

sebaya  yaitu  teman  sebayanya  yang  

lebih  pandai dalam menerima dan 

memahami pembelajaran gambar teknik 

disertai oleh pengarahan dari  guru  mata  

pelajaran  akuntansi  di  kelas  tersebut.  

Dengan  menggunakan metode tutor 

sebaya diharapkan setiap anggota lebih 

mudah dan leluasa dalam menyampaikan 

masalah yang dihadapi sehingga siswa 

yang bersangkutan terpacu semangatnya 

untuk mempelajari materi ajar dengan 

baik.  

Pembelajaran  gambar teknik di  

SMK Negeri 3   Makassar  saat  ini  

masih belum menunjukkan    proses    

pembelajaran    yang    kondusif.    Dalam 
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pembelajaran  yang biasa dilakukan, 

terdapat berbagai permasalahan yang 

mengakibatkan tujuan dari pembelajaran 

tidak berjalan seperti apa yang 

diharapkan. Dalam  pembelajaran  

gambar teknik  di  SMK  Negeri 3 

Makassr  ini hanya   didukung  dengan  

modul  semacam  LKS (lembar kerja 

siswa) sebagai buku pegangan yang 

menampilkan rangkuman materi  pokok  

dengan  sajian  kompetensi,  ditampilkan  

tugas  kepada  siswa dengan  tujuan  

untuk  meningkatkan  pemahaman  siswa  

tentang  pokok - pokok materi yang telah 

dipelajari.  

Selain  itu  kondisi  kelas   yang  

kurang  nyaman, pengaturan   jadwal  

yang  alokasi waktu pertemuan terlalu lama 

(dalam sehari di jumpai sampai 4   jam. 

Selain  itu  kondisi  kelas   yang  kurang  

nyaman, pengaturan   jadwal  yang   

alokasi waktu pertemuan terlalu lama 

(dalam sehari di jumpai sampai 4   jam   

yang menyebabkan siswa merasa  dan 

media   pembelajaran   yang   masih 

kurang   menyebabkan   siswa   kurang   

semangat terhadap mata  pelajaran 

gambar teknik.  Guru  sudah   mencoba  

membangkitkan   minat siswa  dengan 

memberikan  pendekatan   secara  

langsung   dengan   memotivasi   dan 

menegur siswa   yang  tidak  mau  

memperhatikan  pelajaran.   

Namun,  cara  ini ternyata belum 

mampu membangkitkan semangat dan 

minat belajar siswa. Sebagian  besar  

siswa  menerima  materi  pelajaran  

dengan  cukup  baik tetapi pemahaman  

tentang  konsep  materi  yang  telah  

diberikan  masih  kurang. Hal  ini bisa  

dilihat  dari  proses  evaluasi  secara   

lisan.  Siswa  membutuhkan waktu  yang 

lama  untuk  bisa  menjelaskan  konsep  

dasar  tentang  materi  yang telah  

diberikan oleh   guru.    

Diperlukan   perhatian   khusus/   

ekstra   dari   guru dalam  memancing 

pengetahuan  dasar  siswa  agar  bisa  

menjelaskan  kembali materi   yang telah 

dibahas. Pada Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) guru masih menerapkan metode 

pembelajaran konvensional yang 

monoton, yaitu metode ceramah dan 

demonstrasi. Hal ini mengakibatkan siswa 

mudah merasa jenuh, sehingga  motivasi  

siswa  mengikuti  pembelajaran  akuntansi  

rendah. 

Selama proses belajar mengajarpun 

masih terlihat beberapa anak yang 

kurang  antusias, masih  rendahnya 

partisipasi siswa  selama proses 

pembelajaran juga kurang. Pemahaman 

terhadap materi yang telah diberikan. Hal 

ini dilihat dari sikap siswa yang cenderung 

malu untuk mengungkapkan pendapatnya 

jika diadakan tanya jawab. Mereka 

memilih diam tidak bertanya meskipun 

sebenarnya mereka belum paham masih 

merasa kesulitan  tentang materi  yang  

sedang  dibahas.  Sebagian siswa  juga 

masih   malu,enggan   untuk   maju   ke   

depan   jika   diminta   guru secara  suka  

rela  untuk menjelaskan kembali  apa 

yang  mereka  terima  setelah 

mendengarkan  penjelasan guru.  

Berdasarkan hasil pembelajaran 

gambar teknik pada semester ganjil yang 

dilakukan peneliti, nilai rata-rata kelas 

2,00  dan daya serap siswa kelas X listrik 

2 masih ada beberapa siswa yang belum   

memenuhi    nilai  standar      (2,67).    dan 

45% siswa memiliki hasil  pekerjaan 

nilai terendah yang diperoleh siswa 

adalah 2,00 ke bawah, Siswa yang 

mendapat nilai 2,67 ke atas sebanyak 54% 

dari keseluruhannya. Dari hasil   tersebut   

bisa   dilihat prestasi  belajar  siswa  yang  

tidak  merata  dan  terjadi ketimpangan,  

Ini menunjukkan    rendahnya   keaktifan    

dan    tanggung   jawab   siswa    dalam 

mengerjakan tugas – tugas gambar teknik.  

Berdasarkan pandangan di atas, 

permasalahan yang muncul adalah 

bagaimana  guru  bisa  menciptakan  

proses  pembelajaran  yang  mampu 

menanamkan   konsep   materi   dengan   

baik   dan   menggugah   minat    siswa 

serta mampu  meningkatkan  prestasi  
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belajar  siswa  dengan  metode  yang  

tepat pada    saat     siswa    sudah     

mulai    jenuh     mengikuti    jalannya     

pelajaran. Dengan metode tutor sebaya, 

siswa yang ditunjuk sebagai tutor dapat 

memberikan bimbingan belajar bagi 

temannya yang mengalami kesulitan 

belajar. Dalam  hal ini, guru ditekankan 

bisa mengatur waktu secara optimal 

dengan cara yang menyenangkan untuk 

menyiasati kejenuhan siswa  selama  

proses  belajar mengajar. Melihat  hal  

tersebut,  maka  perlu  dilakukan  suatu  

penelitian  ilmiah untuk menemukan 

sebuah alternative pemecahan masalah 

dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Salah satu solusinya yaitu 

dengan mengembangkan   suatu         

metode   yang   membuat   siswa   lebih   

berminat dan termotivasi untuk belajar. 

Pemahaman  siswa pada mata 

pelajaran gambar teknik , terjadi apabila 

seorang siswa dapat menjelaskan 

pengetahuan yang mereka dapat kepada 

siswa yang lain. Oleh karena itu, untuk 

memanfaatkan potensi - potensi yang ada, 

pada diri pribadi siswa yang memiliki 

prestasi belajar yang lebih tinggi dari 

siswa lain dalam mata pelajaran gambar 

teknik, maka dapat dilakukan dengan 

penggunaan Metode Tutor Sebaya. Tutor 

sebaya dapat membantu teman sebayanya 

yang berprestasi rendah, dalam kegiatan 

belajar. Serta membantu kinerja guru 

dalam memperbaiki dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa. berkonsentrasi, dan 

memahami apa yang dipelajari dengan 

cara yang bermakna, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

pendekatan Penelitian Tindakan Kelas. 

Penelitian   tindakan   kelas   merupakan   

salah   satu   jenis   penelitian   tindakan 

yang bersifat  praktis,  karena  penelitian  

ini  menyangkut  kegiatan  yang 

dipraktikkan  guru  dalam     tugasnya     

sehari-hari.     Dalam     PTK,     praktisi 

melakukan   kegiatan  dengan tujuan untuk 

memperbaiki keadaan atau untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di  

kelas.  Menurut  Rustam  dan  Mundilarto 

(2004:1)  ”penelitian  tindakan   kelas 

(PTK)   adalah   sebuah   penelitian   yang 

dilakukan   oleh   guru   di   kelasnya   

sendiri dengan     jalan     merancang, 

melaksanakan,  dan  merefleksikan  

tindakan  secara kolaboratif dan 

partisipatif dengan  tujuan  untuk  

memperbaiki  kinerjanya  sebagai  guru    

sehingga    hasil belajar   siswa   dapat   

meningkat”. Kegiatan   penelitian   ini 

dimulai    dengan adanya   masalah   yang   

dirasakan   sendiri   oleh   guru   dalam 

pembelajaran. 

Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  

di  SMK  Negeri 3 Makasar  yang 

beralamat di Jl. Bonto Te’ne No.6 Gunung 

Sari Baru makassar. Dan alokasi waktu 

waktu yang digunakan untuk penelitian ini 

yaitu selama 2 bulan mulai dari  Pebryari 2015  

sampai  April 2015. 
Dalam kegiatan penelitian, cara 

memperoleh data diketahui dengan nama 

teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah: 

1.Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh 

peneliti terhadap guru dan siswa 

mengenai proses pembelajaran yang 

selama ini dilakukan dan bagaimanakah 

respon atau hasil yang timbul dari proses 

pembelajaran tersebut. Jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara bebas 

terpimpin dimana penginterview 

memberikan pertanyaan sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat, namun cara 

menyampaikan pertanyaan tersebut 

tergantung pada kebijaksanaan 

interviewer. Data yang dihasilkan dari 

kegiatan wawancara ini berupa catatan 

lapangan  yang  medeskripsikan  atau  

menggambarkan  proses  pembelajaran 

yang selama ini dilakukan. 

2. Observasi 
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Observasi dilaksanakan oleh 

peneliti dengan mengamati proses 

pembelajaran dikelas saat guru tengah 

memberikan materi pelajaran. Observasi 

hanya dilakukan sebatas mengamati, 

mengidentifikasi, dan mencatat apa 

kekurangan dan kelebihan dalam proses 

pembelajaran. Data yang dihasilkan dari 

kegiatan observasi berupa catatan 

lapangan yang mendeskripsikan proses 

pembelajaran saat observasi awal, siklus I 

dan siklus II dilakukan. Catatan lapangan 

ini juga memuat refleksi yang dilakukan 

penulis terhadap pembelajaran. 

3.   Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan upaya 

untuk memberikan gambaran bagaimana 

sebuah penelitian tindakan kelas 

dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan mengambil gambar kegiatan para 

siswa dan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran saat penelitian dilaksanakan. 

Data yang dihasilkan dari kegiatan ini 

berupa gambar atau foto kegiatan 

pembelajaran. 

   4.   Tes 

Tes merupakan alat yang 

digunakan peneliti untuk mengetahui hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan. Tes 

dilakukan dengan dua cara, yaitu tes 

tertulis dan praktek atau lisan dengan 

mempresentasikan pekerjaan mereka di 

depan kelas. Data yang didapatkan dari 

kegiatan ini adalah tabel pengamatan 

berupa hasil belajar atau nilai ujian 

siswa dan skor penilaian keaktifan yang 

digunakan sebagai indikator ketercapaian 

hasil penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengamatan 

terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar akuntansi, diperoleh gambaran 

tentang aktivitas siswa selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, yaitu 

sebagai berikut: 

1 .  Siswa yang aktif selama      pemberian     

apersepsi     sebesar     66.7%,  

sedangkan  33.3% lainnya masih 

belum dapat memusatkan perhatian 

pada awal pembelajaran. 

2. Siswa yang aktif dalam kelompok 

selama kegiatan kerja kelompok 

berlangsung sebesar 77.8%, sedangkan 

22.2% lainnya kurang kompak dan 

tidak saling membantu dalam 

kelompok. Hal ini disebabkan karena 

siswa yang merasa tidak bisa 

mengerjakan tidak mau ikut berdiskusi 

karena kurangnya motivasi dalam diri 

mereka. 

3 .  Siswa yang dapat mengerjakan tugas 

dari guru dengan tepat dan teliti 

sebesar 73.3%, sedangkan yang 

lainnya  

4. masih ada yang tidak lengkap dan 

belum bisa mengerjakan soal dengan 

sempurna. 

5.  Berdasarkan hasil evaluasi tes akhir 

siklus I dapat diidentifikasi bahwa 

siswa yang sudah mampu mengerjakan 

tugas dan mendapatkan nilai 2,67 ke 

atas sebesar 84,4%, sedangkan 15,6% 

siswa lainnya belum sempurna dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Hal ini disebabkan mereka masih 

kesulitan dalam memahami materi dan 

kurang teliti dalam pengerjaan tugas.  

 

Berdasarkan   hasil   pelaksanaan   

tindakan   pada   siklus   pertama   dan 

kedua dapat dinyatakan bahwa terjadi 

peningkatan prestasi belajar akuntansi 

menggunakan  metode  tutor sebaya  dari 

siklus  satu  ke  siklus  berikutnya.  Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut 

ini: 
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Tabel 1. Profil hasil penelitian Peningkatan Hasil Belajar Pada Siklus I dan siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram Perbandingan Siklus I dan Siklus II 

Grafik    tersebut    menunjukan    bahwa    

setelah    adanya    penerapan metode 

tutor sebaya   berdampak   terhadap  

proses   dan  hasil  kegiatan pembelajaran   

gambar   Dampak   positif   tersebut   

antara   lain   siswa   lebih memahami 

materi yang disampaikan   oleh   guru,   

siswa   menjadi   lebih   aktif dan   

bersemangat   dalam mengikuti  proses  

pembelajaran  dan  siswa  dapat 

bekerjasama   dalam   kelompok dengan  

siswa  yang  lain  serta  mendiskusikan 

hasil pekerjaannya. Selain itu, hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan. 

Penelitian  Tindakan  Kelas  ini  

dilaksanakan  dalam  dua  siklus.  Setiap 

siklus dilaksanakan     dalam     empat     

tahap,     yaitu     :   (1)    perencanaan 

tindakan,  (2) pelaksanaan  tindakan,  (3)  

observasi  dan  interpretasi,   dan  (4)  

analisis dan refleksi tindakan. 

Deskripsi  hasil   penelitian  dari   

siklus  pertama   sampai  siklus   kedua 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Sebelum   melaksanakan   siklus   

pertama,   peneliti   melakukan   survei 

awal  untuk mengetahui kondisi/ keadaan 

yang ada di kelas X Listrik 2 SMK 

negeri 3 Makassar dengan  cara  observasi  

dan  wawancara  baik  dengan  guru   

kelas maupun   dengan siswa.  Dari   hasil   

survei   ini,  peneliti   menemukan   

bahwa prestasi  belajar  pada  siswa   

kelas   X  Listrik 2 SMK   Negeri 3 

Makassar masih  belum  maksimal. Oleh 

karena itu, peneliti mengadakan diskusi 

dengan  guru  kelas  dan  mencari  solusi  

untuk  mengatasi masalah    tersebut,   

yaitu  dengan  menerapkan  metode  Peer  

Tutoring  (Tutor Sebaya). 

KESIMPULAN 

 

Aspek yang dinilai Siklus Jumlah (%) 

Kektifan siswa selama apresiasi 
Siklus I 23 66,7 

Siklus II 26 75,6 

Keaktifan Kelompok dalam pembelajaran 
Siklus I 27 77,8 

Siklus II 30 84,4 

Ketepatan dan ketelitan mengerjakan tugas 
Siklus I 26 73,3 

Siklus II 31 88,9 

Ketuntasan hasil belajar 
Siklus I 30 84,4 

Siklus II 33 93.3 
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Berdasarkan  analisis  data  dan  

pembahasan  yang  telah  penulis  

lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan : 

1. Penerapan  metode Peer Tutoring  

(Tutor Sebaya)  dapat     meningkatkan 

prestasi   belajar pada siswa kelas X 

Listrik 2 SMK Negeri 3 Makassar 

Indikator peningkatan prestasi belajar 

antara lain : 

a. Siswa  makin  antusias  dan  

bersemangat  dalam  mengikuti  

pembelajaran Gambar teknik, 

keaktifan siswa dalam apersepsi 

menunjukkan peningkatan dari 66.7 

% (pada siklus pertama) menjadi 

75,6 % (pada siklus kedua). 

b. Siswa  menjadi lebih  menyadari 

pentingnya kerjasama  dalam  

kelompok untuk    menyelesaikan    

suatu  tugas    bersama.  Selama    

proses pembelajaran berlangsung 

siswa yang menunjukkan keaktifan 

mereka dalam  kelompok sebanyak 

2 7   siswa  pada  siklus  pertama  

sedangkan pada siklus kedua 

sebanyak 30 siswa. 

c. Siswa mampu memahami materi 

yang diberikan oleh guru. Hal ini 

bisa dilihat dari hasil penyelesaian 

tugas yang menunjukkan 

peningkatan pencapaian hasil belajar 

siswa dari 84.4% menjadi 93,3%, 

sedangkan aspek dalam ketelitian 

dan   ketepatan   menyelesaikan   

tugas  pada  siklus   pertama  

terdapat  30 siswa, pada siklus 

kedua terdapat 35 siswa. 

 

2. Hambatan  atau   kendala yang    

dihadapi    dalam    meningkatkan    

prestasi belajar akuntansi siswa  kelas 

X Listrik 2  SMK negeri 3 Makassar  

antara lain sebagai berikut : 

a. Sarana dan prasarana sekolah yang 

kurang mendukung proses 

pembelajaran. Fasilitas pembelajaran 

yang minim menyebabkan kelancaran 

proses pembelajaran menjadi 

terganggu. 

b. Kemampuan siswa dalam 

bekerjasama dan berkomunikasi 

dengan siswa lain  masih  belum  

maksimal.  Hal  ini  menyebabkan  

kemampuan  siswa untuk bekerjasama 

dengan kelompok yang menjadi agak 

sulit, khususnya dengan  anggota  

kelompok  yang  bukan  dari  siswa  

yang  sudah  dikenal akrab sebelumnya. 

c. Kemampuan guru dalam mengelola 

kelas, khususnya dalam merangsang 

siswa untuk ikut aktif dalam proses 

pembelajaran masih belum optimal. 

Selama     proses    pembelajaran    

dapat     dilihat     siswa    yang    aktif 

biasanya didominasi oleh beberapa 

siswa tertentu. 
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U. Petrus Palinggi 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik UNM 

 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan teori body dan cat dengan 

prestasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan teknik otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Makassar. Analisis 

data yang digunakan statistik deskriptif dan inferensial pelibatan variabel bebas. Data adalah pengetahuan 

tentang Teori Tubuh Dan Cat (X) sebagai variabel dependen dan prestasi belajar Praktik Cat (Y) sebagai 

variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah Strata Satu (S1) siswa program departemen 

departemen teknik pendidikan otomotif, fakultas Teknik Universitas Makassar angkatan 2011, 2012, dan 2013. 

Mereka adalah sekitar 164 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus dari Taro 

Yamani dan diperoleh 49 sampel mahasiswa. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan 
dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan dua cara yang deskriptif statistik analisis dan korelasi orang 

product moment. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1). Tingkat dominasi teori yang lebih dari 

cukup dapat mencapai 38,78% dari jumlah sampel siswa. 2). Prestasi belajar praktik yang baik dapat mencapai 

46,94% dan 3). Hasil analisis korelasi orang dari produk Momen yang diperoleh byr_count = 0.751> r_tabel = 

0281 .. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hubungan tubuh dan teori cat dengan prestasi belajar Praktik 

lukisan adalah signifikan yang mencapai r2 = 54% dan beristirahat ditentukan oleh faktor lain. 

Kata Kunci: body dan cat, prestasi belajar 

 

Abstract 

This research aims to know the relation between knowledge of body and paint theory with achievement 

learning practice painting of student in the department of automotive education engineering, faculty of 

Engineering, Makassar State University. Analysis Data used  descriptive statistic and inferential entangling free 

variable. Data were the knowledge of Theory of Body And Paint (X) as dependent variable and  achievement 

learn Practice Painting (Y) as independent variable. Population in this research was the Strata One (S1 

)students program of department department of of automotive education engineering,  faculty of Engineering of  

Makassar  University class of  2011, 2012, and 2013. They were about 164 students. Intake of sample was 

conducted by using formula of Taro Yamani and obtained by 49 student sample. Data were collected by using 

questionnaire and documentation.. Data were then analyzed in two ways  which were descriptive statistical 
analysis and correlation person of moment product. Result of research showed as follows: 1). The level 

domination of theory which more than enough can reach  38,78 % from amount of student sample. 2). 

Achievement of good practice learning can reach 46,94 % and 3). Result of correlation analysis person of 

Moment product which obtained by         = 0,751         = 0,281. This indicated that the relation knowledge 

of body and paint theory with achievement learn practice painting is significant which reach r2=54 % and rest 

determined by other factor. 

Keyword: body and painting, learning achievement  

. 

PENDAHULUAN 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah 

berkembangnya potensi anak didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

beraklak mulia, sehat, berilmu,  cakap, 

kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis secara bertanggung jawab 

( UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 BAB  

II pasal 3). Konsekuensi logis dari tujuan 

pendidikan nasional tersebut maka 

pemerintah berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan sebagai 

sarana untuk mengembangkan sumber 

daya manusia Indonesia yang berkualitas. 

Penyelenggaraan pendidikan oleh 

pemerintah dilaksnakan melalui dua jalur, 

yaitu pendidikan formal dan pendidikan 

nonformal. Jalur pendidikan formal 
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merupakan pendidikan yang dilaksanakan 

melalui kegiatan belajar mengajar secara 

berjenjang dan berkelanjutan.  Pendidikan 

non-formal merupakan pendidikan yang 

diperuntukkan kepada masyarakat secara 

luas bagi yang tidak mengenyam 

pendidikan sekolah. Sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan diperlukan 

pengelolaan pendidikan yang handal, 

sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai. 

Pengelolaan pendidikan dalam hal ini 

dipandang sebagai proses sosial yang 

direkayasa untuk memanfaatkan segala 

sumber-sumber secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuan pendidikan, karena 

itu pembinaan dan pengelolaan yang baik 

dari berbagai komponen pendidikan perlu 

ditingkatkan. 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar ( FT – UNM ) adalah salah satu 

Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan ( LPTK ) yang bertugas 

mempersiapakan tenaga guru teknologi 

yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi sesuai dengan 

disiplin ilmu yang diembannya. Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif adalah salah 

satu jurusan yang berada dalam lingkungan 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar yang mendidik mahasiswa untuk 

mendalami beberapa bidang keahlian dan 

keterampilan baik dari segi penguasaan 

teori maupun Praktik. Salah satu 

diantaranya adalah mata kuliah Teori Bodi 

Cat dan mata kuliah Praktik Pengecatan 

yang mencakup kegiatan persiapan panel, 

mengamplas, mendempul, penyemprotan 

cat dengan spray gun, finishing, dan 

pengecatan cat metalik yang harus 

dilaksanakan sesuai program kurikulum 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif.  

Teori yang diberikan dimaksudkan 

untuk menambah pemahaman dan 

pengetahuan tentang materi-materi Praktik 

dalam pelaksanaan praktikum nantinya. 

Apabila seseorang mahasiswa dapat 

menguasai teori-teori tersebut dengan baik 

maka diharapkan hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan Praktik nantinya akan berjalan 

dengan lancar sehingga prestasi kerja 

belajar Praktik pengecatan juga akan baik, 

namun kenyataan pada observasi 

sebelumnya menunjukkan bahwa diantara 

164 orang mahasiswa jurusan teknik 

otomotif terdapat 36 orang atau 22 % yang 

memiliki pengetahuan Teori Body dan Cat 

yang kurang tetapi mahasiswa tersebut 

memperoleh prestasi Praktik pengecatan  

yang baik, dan 21 orang atau 13 % 

mahasiswa yang memiliki pengetahuan 

Teori Bodi dan Cat yang baik tetapi 

memperoleh prestasi praktik  pengecatan 

yang kurang. Komponen-komponen 

tersebut adalah ; (1). tersedianya sarana 

dan prasarana pendidikan yang memadai, 

(2). pengunaan tenaga pengajar yang 

berkualitas, (3). Memiliki peserta didik 

yang bersemangat belajarnya yang tinggi, 

(4) dan adanya peran serta atau dukungan 

lembaga. Sejalan dengan itu Thalib ( 1997 

;3 ) berpendapat bahwa “ komponen 

peserta didik tersebut merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

teori dan praktik”. 

Pengertian Pengetahuan; Pengetahuan 

adalah suatu istilah yang dipergunakan 

menuturkan apabila sesoran mengenal 

sesuatu. Kata “ pengetahuan “ berasal dari 

dasar “ tahu” mengerti sesudah melihat 

atau menyaksikan, mengalami, dan 

sebagainya. Sedangkan pengetahuan itu 

sendiri adalah segala sesuatu yang 

diketahui berkenaan hal ( mata pelajaran ). 

Menurut Surajiyo ( 2007 : 26 ), 

“Pengetahuan adalah hasil tahu manusia 

untuk memahami suatu objek tertentu”. 

Sejalan dengan itu Sujanto dalam Naswin ( 

2004  ) mengatakan bahwa “ Pengetahuan 

adalah suatu  konsep  yang mencakup 

semua bentuk pengenalan, termasuk 

didakamnya mengamati, melihat, 

memperhatiakn, menyangka, 

membayangkan, memperkirakan, berfikir, 

mempertimbangkan, menduga, dan 

menilai”. Hal ini dapat terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari melalui pengalaman-
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pengalaman, informasi, belajar, dan latihan 

serta pendidikan formal dan non formal.  

Pengertian Teori Body dan Cat ; 

Pengertian teori dalam kamus besar bahasa 

indonesia ( 2005 ; 1177 ) yaitu, 1) 

Pendapat yang didasarkan pada penelitian 

dan penemuan,  didukung oleh data dan 

argument. 2). Penyelidikan eksperimen 

yang mampu menghasilkan fakta 

berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, 

argumentasi. 3) Asas dan hukum umum 

yang menjadi dasar suatu kesenian atau 

ilmu pengetahuan. 4) Pendapat, cara, dan 

aturan untuk melakukan sesuatu. 

Kemudian teori menurut Slamet dalam 

Amri, M ( 2006 ; 7 ) mengemukakan 

bahwa “ teori adalah suatu  himpunan 

konstruk ( konsep ) defenisi yang proposisi 

dan memberikan suatu pandangan yang 

sistimatis mengenai gejala dengan merinci 

hubungan-hubungan antara variabel-

variabel dengan tujuan menjelaskan dan 

meramalkan sesuatu”.Pengertian body 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  ( 

2005; 159), yaitu; (1) Bentuk tubuh, 

Perawakan, (2) badan kendaraan. 

Sedangkan menurut Husni Kasim Moch 

(1979;7) body adalah badan mobil yang 

diikatkan pada rangka dengan bermacam-

macam baut yang disesuaiakan dengan 

kondisi dudukannya. Pengertian cat dalam 

kamus Besar Bahasa Indonesia  (2005 ; 

196 )  yaitu ( 1 ) Bahan Pewarna, ( 2 ) 

bahan cair kental yang dibuat dari bahan 

pigmen dan zat pengikat, dapat diberi zat 

pewarna. Berdasarkan pendapat-pendapat 

yang dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Teori Body dan Cat 

adalah ilmu yang mempelajari 

pengetahuan tentang cara mewarnai pada 

suatu permukaan badan kendaraan yang 

dapat mengering membentuk lapisan tipis 

yang keras dan rata.  

 Alat-alat Bengkel ; (1). Landasan. (2) 

Sendok pencungkil body mobil. (3) Palu. 

(4). Kikir Badan Mobil. (5). Alat-alat 

penjepit.  (6). Gunting. (7). Gurinda 

tangan.  (8). Dongkrak. (9). Mesin 

Amplas.(10). Kompor gas.  (11) 

Kompressor.  (12) Selang.  (13) Spray gun.     

(14). Kunci-kunci.  (15) Alat pembuka 

kaleng.  (16) Alat pengaduk cat.  (17) 

Container ( tempat mencampur cat ) (18) 

Pisau dempul. (19) Tempat mencampur cat  

( Mixing plate). (20) Masking paper.  (21) 

Bantalan kertas amplas. (22) Viscosimeter 

gauge ( alat pengukur kekentalan). (23), 

Alat-alat keselamatan kerja. 

Alat-alat Tas Perkakas ; Alat-alat tas 

perkakas antara lain adalah : alat pembuka 

kaleng; Putty aplikator; Kuas kecil; Pisau 

dempul ukuran 25 mm, Steel wool  

Dempul ; Jenis-jenis dempul. (a). 

Synthetic Putty, (b). Dempul semprot, (c). 

Dempul plastik,  dan (d). Cat 

Jeni jenis cat ; Jenis-jenis cat menurut 

Jacob Sattu ( 2009 ;78)  adalah :(1). Jenis 

cat berdasarkan fungsinya yaitu ;  Cat 

primer surfacer,Cat sealers,  Dempul 

(patty) adalah semacam cat dasar yang 

digunakan untuk mengisi gelombang-

gelombang, goresan-goresan dan cat-cat 

pada permukaan body kendaraan yang 

akan dicat ulang,   Jenis-Jenis cat 

berdasarkan atas zat perekat ( resin ) (a). 

Cat kering oven,  (b). Cat kering udara. c). 

Metalik Lacquer. d). Proses  f). Solvent 

dan Thinner. g). Thinner. i). Kertas 

Amplas.j). Bahan-Bahan Lainnya, adalah 

Kertas penutup.. (b). Majun.(c). Air.  (d). 

Kit.   

Persiapan Panel ; Persiapan panel adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam paraktek     

pengecatan yang meliputi : a). Melindungi 

panel baru. b). Melepas moulding ( 

assesoris ). c). Mengeluarkan cat lama. d). 

Meratakan gelombang bodi kendaraan. e). 

Menghilangkan karat. f). Mengecat Dasar. 

Proses Mendempul ; Pemilihan jenis 

dempul. (1). Pertimbangan jenis 

Kendaraan.  (2). Pertimbangan parah 

tidaknya kerusakan.  (3). Pertimbangan 

dari body kendaraan. Teknik mendempul : 
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(1). Cara memegang dempul. (2). 

Mengoleskan dempul.(3) pengolesan 

dempul secara tumpang tindih.  

Mengamplas ; Mengamplas adalah suatu 

pekerjaan menggosok suatu permukaan 

dengan menggunakan kertas amplasdengan 

maksud tertentu misalnya untuk 

menghilangkan karat yang melekat pada 

permukaan plat, untuk meratakan serta 

menghaluskan permukaan panel yang 

sudah didempul. : a). Mengamplas Kering 

b). Mengamplas basah. 

Menyemprot dengan spray gun ; Faktor-

faktor yang harus diperhatikan dalam 

menggerakkan spray gun adalah ; 1. Jarak 

spray gun terhadap permukaan panel yang 

akan dicat.2. Sudut spray gun terhadap 

permukaan panel. 3. Kecepatan langkah 

penyemprotan spray gun. 4. Pola 

penyemprotan yang tumpang tindih ( 

overlapping ). 

Pengertian Prestasi Belajar ; Dalam 

Kamus Besar Bahasa ( 2005) menyatakan 

bahwa “ prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, 

lasimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau 

angka nilai yang diberikan oleh guru”. 

Sedangkan Ahmad ( 1998 ) menyatakan 

bahwa prestasi belajar ialah suatu hasil 

yang diperoleh siswa melalui proses 

balajar yang dilakukan sehingga terjadi 

perubahan kearah yang lebih baik”. Lanjut 

pula menurut Tirtaraharja dalam M.Aris 

Saad (1998:13) mengemukakan bahwa “ 

prestasi belajar diartikan sebagai 

penguasaan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, sikap yang dicapai murid 

sekolah”. Sehingga dapat pula disimpulkan 

bahwa “ prestasi belajar adalah suatu hasil 

atau keterampilan yang diperoleh atau 

yang dikerjakan dan merupakan ukuran 

keberhasilan seseorang dalam menempuh 

proses belajar”. 

Praktik Pengecatan ; Pengertian Praktik 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 

2005:892) yaitu “     (1) pelaksanaan secara 

nyata dari apa yang disebut dengan teori. 

(2) pelaksanaan pekerjaan, (3) perbuatan 

menerapkan teori”. Untuk mendapatkan 

hasil yang baik dan memuaskan hendaknya 

latihan Praktik dilakukan berkali-kali 

seperti yang dikemukakan M.Aris Saad 

(1988:19) bahwa “ pentingnya kegiatan 

Praktik selalu diulang-ulang karena 

kenyataannya peserta Praktik memerlukan 

pengulangan sampai berkali-kali agar 

mereka menguasai keterampilan”. 

Pengertian Praktik ; menurut Wirojoedo 

dalam Amri M. (2006:13 mengemukakan 

bahwa “ Praktik adalah merupakan 

pelaksanaan teori yang telah ada, sehingga 

dalam hal yang berkaitan dengan teori 

adalah sebagai realisasi atau penjabaran 

dari konsepsi teoritis tersebut”. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang 

dikemukakan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa paraktek adalah 

aplikasi pelaksanaan sebagai penjabaran 

teori untuk memperoleh dan menguasai 

keterampilan. Pengertian pengecatan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 

2005:196) yaitu, “proses, cara, perbuatan 

mengecat”. Dari beberapa pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Praktik 

pengecatan adalah ilmu yang mempelajari 

tentang pelaksanaan sebagai penjabaran 

teori untuk memperoleh dan menguasai 

keterampilan tentang proses atau cara 

mengecat. Praktik pengecatan adalah salah 

satu mata kuliah yang diajarkan pada 

jurusan pendidikan teknik otomotif sesuai 

dengan kontrak perkuliahan mencakup 

pembahasan tentang ; (1). Proses persiapan 

panel yang terdiri dari beberapa sub yaitu  ; 

melindungi panel baru, melepas moulding 

( assesoris ), mengeluarkan cat lama, 

meratakan gelombang pada body mobil, 

menghilangkan karat dan mengecat dasar 

pertama, (2). Proses pendempulan yang 

terdiri dari beberapa sub yaitu ; pemilihan 

jenis dempul dan teknik pendempulan, (3). 

Proses mengamplas yang terdiri beberapa 

sub  yaitu ; pemilihan kertas amplas, 
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mengamplas dempul, dan menganplas 

lapisan cat, (4). Proses menyemprot 

dengan spray gun  yang terdiri dari 

beberapa sub yaitu ; penyemprotan cat 

dasar kedua. Hal-hal yang perlu 

diperhatiakan pada saat menyemprot 

adalah ; pertama perbandingan campuran, 

pemilihan jenis thinner yang digunakan, 

urut-urutan penyemprotan sebuah 

kendaraan, dan clear ( anti gores ), (5) 

proses finishing yang terdiri dari beberapa 

sub yaitu ; membersihkan cat dari 

moulding yang tidak lepas, mengompon 

dengan mengkit, dan pemasangan kembali 

moulding ( assesoris ), (6) proses 

pengecatan cat metalik yang terdiri dari 

beberapa sub yaitu cat dasar, cat metalik, 

teknik penyemprotan cat metalik, dan 

finishing cat metalik. 

Hubungan Teori Dengan Praktik ; 

Hubungan adalah keadaan berhubungan, 

kontak, sangkut paut, ikatan pertalian, 

jaringan tim. Kamus Departemen 

Pendidikan Nasional (2005:408) 

sedangkan menurut A.Suharsimi (2002:16) 

“ hubungan sama dengan korelasi yaitu 

dua gejala yang dikatakan mempunyai 

hubungan jika terbukti timbul gejala-gejala 

yang satu sama dengan yang lain”. Dari 

pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahawa, hubungan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah adanya keterkaitan 

atau hubungan pengetahuan Teori Body 

dan Cat dengan prestasi belajar Praktik 

pengecatan pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Makassar ; Pada 

dasarnya prestasi belajar teori merupakan 

hasil yang dicapai dalam sebuah proses 

belajar pengetahuan teori yang 

dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan 

yang telah dijelaskan sebelumnya.  

Hipotesis ; Berdasarkan kajian teori dan 

kerangka pikir yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan bahwa ;“ Ada hubungan 

anatara pengetahuan Teori Body dan Cat 

dengan Prestasi belajar Praktik Pengecatan 

pada mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar. Secara 

statistik dapat ditulis sebagai berikut :    = 

Menunjukkan tidak ada hubungan yang 

berarti antara tingkat  penguasaan teori    

Body dan Cat dengan kemampuan Praktik 

Pengecatan :      =         =   , 

Menunjukkan ada hubungan yang berarti 

antara tingkat   penguasaan teori   dengan 

kemampuan Praktik pengecatan mahasiswa  

    =        0 Kriteria pengujian 

signifikansi toleransi yaitu jika            

            Maka     diterima atau korelasi 

tidak relevan dan jika                  

maka     diterima berarti korelasi relevan 

pada dk = n - 2. 

METODE PENELITIAN. 

Jenis penelitian, Jenis Penelitian ini 

adalah penelitian deskriftitip korelasional 

untuk mencari hubungan antara 

pengetahuan teori body dan cat dengan 

prestasi kerja Praktik pengecatan 

mahasiswa Jurusan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar. 

Variabel Penelitian ; Variabel dalam 

penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas ( 

independent ) adalah pengetahuan Teori 

Body dan Cat yang diberi simbol ( X ), dan 

variabel terikat ( dependent ) adalah 

prestasi belajar Praktik Pengecatan yang 

diberi simbol (Y).   

Desain Penelitian ; Desain penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

         X                                               Y                    

                      

            Gambar 2. Desain Penelitian 

Defenisi operasional Variabel ; 1. 

Pengetahuan Teori Body dan Cat adalah 

hasil kemampuan Teori Body dan Cat yang 

diperoleh mahasiswa setelah belajar satu 

semester. 2. Prestasi belajar Praktik adalah 
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nilai prestasi Praktik pengecatan yang 

diperoleh. 3. Mahasiswa setelah belajar 

Praktik selama satu semester. 

Populasi ; Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Program studi (S1) 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif yang 

telah memprogramkan mata Kuliah Teori 

Bodi dan Cat dan mata Kuliah Praktik 

Pengecatan berjumlah 164 orang. 

Sampel ; Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 49 orang yang diambil dari 

populasi menurut Taro Yamane dalam 

Ridwan dan Akdon ( 20005 : 249 ).  

Teknik Pengumpulan Data ; Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah : Angket atau kuessioner 

merupakan pertanyaan secara tertulis yang 

diajukan dan diisi oleh semua responden. 

Dokumentasi ; Dokumentasi adalah 

keterangan tertulis berupa nilai-nilai yang 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

rangka melengkapi data yang dibutuhkan. 

Uji Validitas ; Untuk mengetahui 

ketepatan data ini maka diperlukan uji 

validitas isi (countent    validity) melalui 

ahli ( Rational judgment). 

Uji Reliabilitas ; Pengujian reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui apakah alat 

yang digunakan mempunyai tingkat 

reliabilitas atau kehandalan yang tinggi 

Teknik Analisis Data ; Data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

teknik statistik deskriptif   dan teknik 

analisis Korelasi Produk Momen. 

Pengolahan data dilakukan secara bertahap 

sebagai berikut : 

Uji normalitas data ; Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak normal. Menurut Sugiono ( 2003 

: 199 ) mengemukakan bahwa uji 

normalitas dapat diartikan dengan 

menggunakan rumus Chi-Kuadrat. 

 Kriteria pengujian adalah jika 

       
          

  maka nilai dikatakan 

berdistribusi normal sedangkan apabila 

       
         

  maka penyebaran 

datanya tidak normal. 

Uji Linearitas ; Uji linearitas dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kelinearan 

pasangan data X dan Y. 

Analisis Korelasi Pearson Produk 

Momen ; Untuk menghitung korelasi 

Pearson Product Moment (r) dapat 

digunakan rumus sebagai berikut : 

                           =  
 ∑     ∑   ∑  

√[(  ∑ 
 
)   ∑   ]⌈ ∑   ⌉    ∑   

 

Korelasi Pearson Product Moment 

dilambangkan ( r ) dengan ketentuan nilai r 

tidak lebih dari harga  (- 1          
). Apabila nilai r = - 1 artinya korelasi 

negative sempurna, r = 0 artinya tidak ada 

korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya 

sangat kuat ; Untuk dapat memberikan 

penafsiran terhadap arti r maka dapat 

dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

koefisien korelasi nilai r sebagai berikut: 
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Tabel 3. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi  r 

Interval koefisien Tingkat hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 -  0,799 

0,40 -  0,599 

0,20 -  0,399 

0,00  - 0,199 

Sangat kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber : Riduwan dan Akdon ( 2005 : 124 ) 

Untuk mengetahui signifikansi hubungan 

digunakan rumus uji signifikansi korelasi 

pearson product moment sebagai berikut : 

   t = 
 √   

√    
              Sugiyono ( 2010 ) 

Harga         tersebut selanjutnya 

dibandingka dengan harga         untuk 

taraf kesalahan 5 % uji 2 pihak dan dk = n-

2. 

Jika                   maka     diterima 

dan   ditolak,  

sedangkan  Jika                    maka 

    diterima dan    ditolak. 

HASIL PENELITIAN  DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Validitas ; Uji instrumen dengan uji 

validitas dimaksudkan untuk mengetahui 

ketepatan data dari item yang terdapat 

dalam kuisioner, maka diperlukan uji 

validitas isi ( content validity ) melalui ahli 

( Rational judgment ). 

Uji Reliabilitas ; Uji reliabilitas terhadap 

instrumen yang valid dimaksudkan untuk 

menguji keterhandalan dari kuisioner yang 

digunakan sebagai alat pengunpul data.  

Berdasarkan bentuk data yang diperoleh 

dari uji instrument , maka uji coba 

reabilitas yang digunakan untuk variabel X 

digunakan persamaan rumus formula 

Kuder Richardos. ; Uji coba sebagaimana 

pada lampiran 3 ( halaman 72) untuk item 

variabel (X) Pengetahuan Teori Body dan 

Cat, diperoleh     = 0,571 dan         = 

0,281 pada taraf signifikan  5% atau 0,05. 

Ini berarti instrument yang digunakan  

realiabel karena                 
 (0,571   

0,281), sehingga dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data. 

Hasil Analisis Deskriptif ; Untuk 

memperoleh gambaran mengenai 

karakteristik variabel yang menjadi subjek 

penelitian dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif, sehingga dengan 

mendeskrisikan skor masing-masing 

variabel akan diperoleh gambaran umum 

tentang pengetahuan teori dan 

hubungannya dengan prestasi belajar 

Praktik yang disajikan sebagai berikut : 

Pengetahuan Teori bodi dan Cat ( 

Variabel X ) ; Berdasarkan data 

pengetahuan Teori Bodi dan Cat diperoleh 

harga X rata-rata sebesar 16,92 dan standar 

deviasi = 2,49, median = 17 dan modusnya 

= 18 berdasarkan tabel diatas. Skor 

pengetahuan Teori Bodi dan Cat dapat 

diketahui bahwa 2 responden atau 4,08 % 

berkategori sekali, 8 responden atau 16,33 

% berkategori kurang, 12 responden atau 

24,49 berkategori cukup 12 responden atau 

24,49 berkategori lebih dari cukup, 13 

responden atau 26,53 % berkategori baik, 

dan 2 responden atau 4,08 % berkategori 

baik sekali. Dengan demikian tingkat 

penegtahuan Teori Bodi dan Cat pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif dapat dikategorikan baik, yaitu 

13 responden atau 26,53 %. 

Prestasi Belajar Praktik Pengecatan ; 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai 
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prestasi belajar Praktik pengecatan   pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif diperoleh harga Y rata-rata 

sebesar 2,79, standar deviasi 1,15, dan nilai 

tengah = 3 sedangkan nilai yang paling 

sering muncul ( modus ) yaitu 3 (tiga). 

 Berdasarkan skor, prestasi belajar 

Praktik Pengecatan dapat diketahui bahwa 

dari 49 mahasiswa yang menjadi sampel 

penelitian terdapat 5 mahasiswa atau 10,20 

% yang prestasinya berkategori kurang 

sekali, tidak ada mahasiswa atau 0 % yang 

prestasinya kurang, 8 mahasiswa atau 

16,33 % yang prestasinya berkategori 

cukup,  tidak ada mahasiswa atau 0% yang 

prestasinyaberkategori lebih dari cukup, 23 

mahasiswa atau 46,94% yang prestasinya 

bergategori baik dan 13 mahasiswa atau 

26,53% yang prestasinya berkategori baik 

sekali. Hal ini menunjukkan bahwa 

prestasi belajar Praktik pengecatan pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif dapat dikategorikan baik, yaitu 

23 responden atau 46,94 

Uji Normalitas Data ; Data yang diuji 

adalah data pengetahuan Teori Bodi dan 

Cat  (variabel X ) untuk menguji 

normalitasnya sebaran data penelitian ini 

dengan menggunakan uji statistik chi – 

kuadrat sebagai berikut : 

                            = ∑
    –   

  

  
 

                          

Dari hasil perhitungan berdasarkan 

penentuan interval dan frekuensi harapan  

pada tabel uji normalitas pengetahuan 

Teori Body dan Cat deiatas diperoleh   

       
  sebesar 72 kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel harga kritis 

chi-kuadrat pada taraf sgnifikansi 5% atau 

0,05 dengan dk  n – 1  ( 6 – 1 ) diperoleh   

       
   sebesar 11,070, karena         

   

        
   ( 9,72   11,070 ), maka 

pengetahuan Teori Body dan Cat  ( X ) 

dinyatakan berdistribusi Normal.atau tidak. 

Uji Linieritas Data ; Uji Linieritas data 

dilakukan untuk menguji apakah data 

tersebut cocok dengan keadaan liner 

dengan menggunakan rumus regresi 

sederhana. 

Pengelompokan data ; Sebelum 

dilakukan uji linearitas data terlebih dahulu 

dilakukan pengelempokan data ( pasangan 

data ). Untuk menguji kelinearan 

persamaan garis regresi uji linieritas 

digunakan rumus Y = a + bX. Berdasarkan 

analisis regresi diperoleh nilai koefisien 

regresi a sebesar  - 2,95 dan koefisien 

regresi b sebesar 0,34. Dengan demikian 

bentuk persamaan liniernya dapat ditulis 

dalam bentuk persamaan regresi sebagai 

berikut :  

            Y = a + Bx 

             Y = - 2,95 + 0,34 X 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas 

diperoleh         sebesar – 0,18 kemudian 

dikonsultasikan dengan          pada taraf 

signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 

pembilang 10 dan derajat kebebasan 

penyebut 37, sehingga diperoleh         = 

2,86. X                    maka dengan 

demikian pasanagn data Y = - 2,95 + 

0,34X dinyatakan linier karena          

        ( = 0,18        . 

Uji Korelasi Person Product Moment 

;Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi 

person product moment, diperoleh nilai 

         sebesar 0,733, selanjutnya harga 

ini dikonsultasikan kedalam nilai tabel r 

product moment dengan taraf signifikansi 

0,05, maka diperoleh         sebsar 0,281. 

Hal ini berarti nilai                   ( 

0,733   0,281 )   yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan Teori Body dan Cat dengan 

prestasi belajar Praktik pengecatan. Untuk 

dapat memberikan penafsiran terhadap arti 

    maka dapat dikonsultasikan dengan 
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tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r sebagai berikut; 

interpretasi koefisien korelasi r. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000. Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

  

Dari hasil perhitungan diperoleh 

         = 0,733 sehingga berdasarkan 

tabel diatas, maka koefisien korelasi yang 

ditemukan termasuk pada kategori kuat 

yaitu antara 0,60 – 0,799. Untuk 

mengetahui signifikansi hubungan maka 

digunakan rumus uji signifikansi korelasi 

pearson product moment sebagai berikut : 

t = 
 √   

√    
 

Hasil perhitungan  diperoleh 

        = 7,4 dan selanjutnya harga ini 

dikonsultasikan dengan nilai tabel 

distribusi t dengan taraf signifikansi 0,05, 

maka diperoleh        = 2, 021, berarti 

                   Dengan demikian dapat 

dikatakan bahawa     diterima dan 

    ditolak yang berarti korelasi relevan, 

yaitu menunjukkan ada hubungan yang 

berarti antara tingkat penguasaan teori 

Body dan Cat dengan kemampuan 

Praktik pengecatan. 

Koefisien Determinasi ; Besar hubungan 

pengetahuan Teori Body dan Cat dengan 

prestasi belajar Praktik penegecatan, 

digunakan koefisien determinasi yang 

besarnya sama dengan     ( Sugiono ). 

Jadi nilai koefisien determinasinya adalah 

: 

             = (          .100% 

               =  0,54 . 100% 

              = 54% 

Dengan demikian maka terdapat 

hubungan yang signifikan dan 

meyakinkan antara pengetahuan Teori 

Body dan Cat dengan Prestasi Belajar 

Praktik Pengecatan  sebesar 54% atau 

dengan kata lain kontribusi pengetahuan 

Teori Body dan Cat terhadap peningkatan 

Prestasi Belajar Praktik Pengecatan 

sebesar 54% dan selebihnya ditentukan 

oleh faktor-faktor lain. 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis deskriptif juga 

menunjukkan bahwa dari 49 mahasiswa 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

didapat nilai Praktik pengecatan pada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar tegolong baik. 

Berdasarkan hasil analisis pearson 

product moment menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan anatara pengetahuan Teori 

Body dan Cat dengan Prestasi Belajar 

Praktik Pengecatan Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Ortomotif Universita 

Negeri Makassar dengan tingkat 

hubungan kuat. Hasil analisis dengan 

menggunakan uji signifikansi korelasi 

pearson product moment ( uji t ), dapat 

diketahui bahwa hipotesis    diterima, 

karena menunjukkan ada hubungan yang 

berarti antara tingkat penguasaan teori 

dengan kemampuan Praktik pengecatan 
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Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 

Fakultas Teknik Universita Negeri 

Makassar. Untuk mengetahui besarnya 

hubungan pengetahuan Teori Body dan 

Cat dengan  prestasi belajar Praktik 

Pengecatan pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Makassar 

digunakan koefisien determinasi. 

Besarnya hubungan pengetahuan Teori 

Body dan Cat dengan Prestasi Belajar 

Paktek Pengecatan mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Universitas Negeri 

Makassar adalah    
 =  54%  dan 

selebihnya ditentukan oleh faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian. Hal 

ini sejalan dengan yang telah 

dikemukakan sebelumnya bahwa apabila 

seorang mahasiswa dapat menguasai 

teori-teori tersebut dengan baik maka 

diharapkan hasil yang dicapai dalam 

pelaksanaan Praktik nantinya akan 

berjalan dengan baik, lancar sehingga 

prestasi belajar Praktik pengecatan juga 

akan lebih baik. Berdasarkan hasil 

analisis yang menggambarkan ada 

hubungan antara pengetahuan Teori Body 

dan Cat dengan prestasi belajar Praktik 

Pengecatan, dapat diketahui pula bahwa 

penunjang prestasi yang lebih baik harus 

didasari dengan beberapa aspek yang 

saling terkait dan saling mendukung 

antara satu dengan yang lain. Aspek 

tersebut adalah pengetahuan teori, 

keterampilan, dan sikap kerja pada 

seseorang. Pendiskripsian data 

menunjukkan tingkat hubungan 

pengetahuan tergolong kuat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pengujian yang dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai   

berikut : 

1. Hasil pengetahuan Teori Body dan 

Cat pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Makassar 

yang diperoleh dari pembahasan 

analisis deskriptif menunjukkan 

berada pada kategori baik. 

2. Tingkat prestasi belajar Praktik 

Pengecatan pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar yang 

diperoleh dari hasil analisis deskriptif 

menunjukkan berada pada kategori 

baik. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan Teori Body dan 

Cat dengan prestasi belajar Prkatek 

Pengecatan pada mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas 

Teknik Universita Negeri Makassar. 

4. Kepada ihak Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomtif agar memperhatikan 

serta meningkatkan sarana dan 

prasarana Praktik khususnya 

Laboratorium Praktik Pengecatan  

sehingga keterampilan mahasiswa 

dapat meningkat. Dengan adanya 

penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan pengetahuan 

Teori Body dan Cat dengan Prestasi 

Belajar Praktik Pengecatan 

mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar, maka 

diharapkan kepada mahasiswa agar 

lebih memahami dan mendalami  

Teori yang diberikan agar prestasi 

belajar Praktik meningkat. 

5. Kepada  peneliti yang berminat 

melakukan penelitian lanjutan agar 

memperluas faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhi prestasi 

belajar Praktik Pengecatan. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan teori terhadap praktik merangkai 
kelistrikan otomotif mahasiswa jurusan pendidikan teknik otomotif. Populasi berjumlah 145 orang, kemudian 

sampel yang diambil dengan teknik proportionate stratified random sampling berjumlah 73 orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan analisis datanya menggunakan teknik statistik 

deskriptif dan teknik statistik inperensial. Hasil penelitian korelasional yang bersifat ex-postfacto ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri 

Makassar pada Mata Kuliah Teori Kelistrikan Otomotif tergolong rendah dengan persentase mencapai 71,20% 

yaitu dengan skor di bawah 81,0. Prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas 

Negeri Makassar pada Mata Kuliah Praktik Kelistrikan Otomotif tergolong tinggi, dicapai hingga 73,33% yaitu 

dengan skor di atas 80,9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penguasaan teori 

terhadap keterampilan praktik merangkai kelistrikan otomotif mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar dengan koefisien r sebesar 0,419 yang memiliki kontribusi 18,21%. 

 
Kata Kunci: Penguasaan Teori, Keterampilan Praktik Merangkai 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect mastery of theory to the electricity installing practice skill of 

students majoring in automotive education engineering. A population was about 145 people, and then the 

samples were taken with proportionate stratified random sampling technique amounted to 73 people. Data 

collection techniques used the techniques of documentation, and data were analysed using descriptive statistical 

techniques and inferential statistical techniques. Correlational research results that was ex-postfacto showed 

that student achievement in Electrical Theory subject in Department of Automotive education Engineering at the 

State University of Makassar Automotive is low with the percentage reached 71.20%, i.e with a score below 

81.0. On the other hand, student achievement in Electrical Practice subject is high, reached up to 73.33%, i.e. 
with scores above 80.9. The results showed that there is a positive effect of mastery theory to practice skills of 

automotive electrical students of Department of Automotive Engineering Education Makassar State University 

with a coefficient r of 0.419 which has contributed 18.21%. 

Keywords: Mastery Theory, Practice Skills Arrangement 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan dan pelatihan harus 

disusun secara terencana berdasarkan 

tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai agar 

sumber daya manusia Indonesia menjadi 

professional dan berkualitas baik. 

Pendidikan merupakan proses penyiapan 

peserta didik dalam menghadapi kemajuan 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni 

(IPTEKS) yang semakin pesat, untuk itu 

pengembangan pendidikan harus mengacu 

kepada azas yang memperhitungkan 

keserasian antara teori dan praktik. 

Materi mata kuliah kelistrikan 

otomotif terdiri dari teori dan praktik 

dengan distribusi mata kuliah pada 

semester ganjil dan genap. Pemberian teori 

ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

memahami dan mengerti fungsi dan 

prinsip kerja komponen rangkaian 

kelistrikan otomotif, sehingga pada saat 

mereka memprogram mata kuliah praktik 

di semester berikutnya tidak akan 
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mendapatkan kesulitan berarti, dengan 

harapan mereka yang memiliki prestasi 

yang baik pada mata kuliah teori 

mendapatkan prestasi yang baik pada mata 

kuliah praktik kelistrikan otomotif.  

Menurut Sugiyono (2010) teori 

diartikan sebagai alur logika atau 

penalaran, yang merupakan seperangkat 

konsep, definisi, dan proposisi yang 

disusun secara sistematis.  Teori bisa kita 

peroleh dari buku, guru, teman atau orang 

tua, atau juga pengalaman orang lain. Teori 

yang kita peroleh perlu pengujian melalui 

pengalaman praktik. Karena tanpa diuji 

maka teori itu akan sia-sia. 

Hasil pengamatan penulis pada Mata 

Kuliah Kelistrikan Otomotif II, banyak 

mahasiswa yang mengalami kesulitan 

dalam ujian praktik merangkai kelistrikan 

otomotif. Hasil survey pendahuluan 

penulis menunjukkan bahwa pada tahun 

ajaran 2011/2012, dari 48 mahasiswa yang 

program teori, tidak satupun mahasiswa 

yang mendapatkan predikat memuaskan 

(0%), sedangkan praktik predikat 

memuaskan dicapai hingga 36,4% dari 56 

mahasiswa yang program. Pada tahun 

ajaran 2012/2013 predikat memuaskan 

pada teori mencapai 6,8% dari 5 

mahasiswa yang program, sedangkan 

praktek justru mengalami penurunan 

menjadi 13,9% dari 43 mahasiswa yang 

program. Pada tahun ajaran  2013/2014 

predikat memuaskan untuk teori mencapai 

8,9% dari 43 mahasiswa yang program, 

sedangkan praktek predikat memuaskan 

mencapai 27,1% dari 41 mahasiswa yang 

program (data dokumentasi Prodi S1 

PTO). 

Kenyataan perlu diteliti untuk 

mengungkap tentang pengaruh penguasaan 

teori tehadap keterampilan praktik 

merangkai pada Mata Kuliah Kelistrikan 

Otomotif. Penguasaan yang dimaksud 

adalah hasil belajar yang telah dicapai, 

yang meliputi tiga aspek penilaian yaitu 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ketiga aspek penilaian ini terangkum 

sebagai hasil perolehan nilai akhir 

semester yang menjadi acuan lulus atau 

tidaknya mahasiswa dalam proses 

pembelajaran. 

Hoetomo (2005), menyatakan 

penguasaan teori merupakan suatu 

pemahaman terhadap mata kuliah 

kejuruan. Penguasaan ditunjukkan dengan 

hasil belajar yang baik. Hasil belajar 

merupakan penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata kuliah yang biasanya ditunjukkan 

dengan nilai tes. Penilaian yang dilakukan 

mencakup pengumpulan bukti untuk 

menunjukkan pencapaian hasil belajar dari 

peserta didik, baik penilaian dari aspek 

kognitif atau pengetahuan dan pemahaman 

konsep, afektif yaitu kecenderungan 

emosional dalam menerima suatu 

kompetensi, dan psikomotor atau tindakan 

yang dilandasi dengan penjiwaan 

(Sukmara, 2007). 

Menurut Taksonomi Bloom 1980, 

dalam (Haryati, 2006), kemampuan 

kognitif adalah kemampuan berpikir secara 

hirarkis yang terdiri dari pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sisntesis, 

dan evaluasi. Psikomotorik berhubungan 

dengan kata “motor, sensory motor atau 

perceptual-motor”, yaitu aspek yang 

berhubungan dengan kerja otot sehingga 

menyebabkan gerakan tubuh atau bagian-

bagiannya. Gerakan-gerakan tersebut 

meliputi gerakan reflex, perceptual 

abilities, physical abilities, skilled 

movements, dan nondiscoursive 

communication (Arikunto, 2010). 
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Keterampilan merupakan 

kemampuan melakukan pola-pola tingkah 

laku yang kompleks dan tersusun rapi 

sesuai dengan keadaan untuk mencapai 

hasil belajar tertentu. Keterampilan bukan 

hanya meliputi gerakan motorik melainkan 

juga pengejawantahan fungsi mental yang 

bersifat kognitif (Dalyono, 1996). 

Komponen afektif (emosional) merupakan 

perasaan peserta didik mengenai suatu 

situasi. Menurut Pophan 1995, dalam 

(Haryati, 2006), ranah afektif menentukan 

keberhasilan belajar seseorang. Dalam 

ranah afektif menunjukkan perwujudan 

prilaku/sikap peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Sikap adalah kemampuan 

menerima atau menolak terhadap suatu 

obyek tertentu. 

Menurut Arifin 1991, dalam (Johari, 

2006), prestasi didefinisikan sebagai 

kemampuan, keterampilan, dan sikap 

seseorang dalam menyelesaikan sesuatu 

hal, sedangkaan menurut Tu’u 2004, dalam 

(Johari, 2006), prestasi adalah hasil yang 

dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan  terterntu. Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 

penilaian terhadap penguasaan suatu objek 

harus mencakup tiga aspek yaitu kognitif, 

psikomotorik dan afektif. Ketiga aspek 

penilaian tersebut tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, dan perolehan nilai siswa 

dari ketiga aspek tersebut adalah prestasi. 

Prestasi belajar dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor antara lain tingkat 

kesehatan indera  pendengaran, 

penglihatan, kelelahan, kecerdasan, sikap, 

bakat, minat, motivasi, guru/dosen, staf 

administrasi, teman sekelas, gedung 

sekolah, tempat tinggal peserta didik dan 

letaknya, media belajar, keadaan cuaca, 

waktu belajar, dan metode pembelajaran 

(Johari, 2006). Lebih lanjut Nashar (2004) 

mengemukakan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar adalah 

kemampuan awal (entry behavior) yang 

dimiliki. Prestasi belajar seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal yang merupakan faktor-faktor 

yang bersumber dari dalam diri sendiri 

seperti motivasi instrinsik, kecerdasan, 

sikap, minat, pengetahuan awal dan faktor 

eksternal, yaitu faktor-faktor yang 

bersumber dari luar diri sendiri seperti 

lingkungan sekitar, keluarga, guru/dosen, 

sekolah, keadaan cuaca dan metode 

pembelajaran. 

Prestasi belajar mahasiswa Mata 

Kuliah Teori Kelistrikan Otomotif dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam dalam 

perolehan nilai akhir semester terangkum 

dalam Daftar Perolehan Nilai Akhir 

Semester (DPNA) semester ganjil yang 

berbentuk huruf atau nilai standar 4 

(empat). Nilai tersebut mencerminkan 

penguasaan mahasiswa terhadap teori pada 

Mata Kuliah Kelistrikan Otomotif yang 

telah diterima kemudian dicari rata-ratanya 

dan dijadikan  sebagai variabel X. Hasil 

belajar mahasiswa yang tertuang di dalam 

daftar perolehan nilai akhir memiliki 

konversi penilaian seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria Nilai Konversi 

Interval 

Nilai 

Nilai Konversi 
Predikat 

Huruf Angka (Standar 4) 

86 – 100 A 4 Memuaskan/Sangat Tinggi 

76 – 85 B 3 Baik/Tinggi 

66 – 75 C 2 Cukup/Rendah  

56 – 65 D 1   (dianggap gagal) Kurang/Sangat Rendah 

≤ 55 E 0   (gagal) Gagal 

     

(Sumber: Dokumentasi dosen pengampu Mata Kuliah Kelistrikan Otomotif) 

 

a. Pengertian Teori 

Teori dapat berupa konsep 

yang menjelaskan hubungan sistematis 

suatu fenomena, defenisi dan proposisi 

dengan merinci hubungan sebab-

akibat yang terjadi. Teori merupakan 

salah satu konsep dasar dari suatu 

fenomena yang menjadi dasar dalam 

suatu kajian. Menurut Sugiyono 

(2010) teori adalah seperangkat 

konstruk (konsep), definisi, dan 

proposisi yang berfungsi untuk 

melihat fenomena secara sistematik, 

melalui spesifikasi hubungan antar 

variabel, sehingga dapat berguna 

untuk menjelaskan dan meramalkan 

fenomena. Dengan demikian teori 

haruslah didukung dengan adanya 

konsep, pernyataan, definisi, baik itu 

definisi teoritis maupun operasional 

dan hubungan logis yang bersifat 

teoritis dan logis antara konsep yang 

dapat digunakan sebagai dasar acuan 

dalam malaksanakan suatu praktik. 

Berdasarkan uraian dapat 

disimpulkan bahwa teori merupakan 

salah satu konsep dasar dari suatu 

fenomena yang menjadi dasar suatu 

kesenian atau ilmu pengetahuan yang 

dapat dijadikan sebagai dasar acuan 

dalam malaksanakan praktik dimana 

teori secara luas diterima untuk waktu 

yang lama dan kemudian dapat 

disangkal di masa yang akan datang. 

 

b. Pengertian Keterampilan 

Merangkai 

Kemampuan untuk melakukan 

suatu tindakan secara baik disebut 

keterampilan (skill). Pengertian ini 

mengarah pada aktivitas psikomotorik, 

yaitu menurut Hamalik,(2001) 

menyatakan bahwa keterampilan 

motorik adalah serangkaian gerakan 

otot (muscular) untuk menyelesaiakan 

tugas dengan berhasil. Gerakan-

gerakan otot terkoordinasi oleh 

persepsi atau cara seseorang dalam 

menerima terhadap suatu peristiwa 

melalui alat pengindraan yang 

dimilikinya, sedangkan pengertian 

keterampilan menurut Depdiknas 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas.  

Pengertian keterampilan (skill) 

menurut Nadler (1986) bahwa 

kegiatan yang memerlukan praktik 

dapat diartikan sebagai implikasi dari 

aktivitas. Kemudian Dunnette (1976) 

mendefinisikan skill sebagai kapasitas 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

beberapa tugas yang merupakan 

pengembangan dari hasil training dan 
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pengalaman yang diperoleh. 

Sedangkan Iverson (2001) 

menambahkan bahwa selain training 

yang diperlukan untuk 

mengembangkan kemampuan, 

keterampilan juga membutuhkan 

kemampuan dasar (basic ability) untuk 

melaksanakan pekerjaan secara mudah 

dan tepat (http://google.pengertian-

keterampilan.co.id). 

Keterampilan merupakan 

kemampuan yang diperoleh dari 

latihan mental, fisik dan sosial yang 

mendasar sebagai penggerak 

kemampuan-kemampuan yang lebih 

tinggi. Dalam konteks pembelajaran, 

pengertian keterampilan adalah usaha 

untuk memperoleh kompetensi cekat, 

cepat dan tepat dalam menghadapi 

permasalahan belajar dan memiliki 

keahlian yang dapat bermanfaat bagi 

diri sendiri dan masyarakat. 

Kemampuan-kemampuan mendasar 

yang telah dikembangkan dan telah 

terlatih, akan menjadi suatu 

keterampilan.  

Penguasaan atau prestasi 

belajar mahasiswa Mata Kuliah 

Praktik Kelistrikan Otomotif dalam 

penelitian ini, juga tidak berbeda 

dengan hasil belajar mahasiswa dalam 

penguasaan teori yakni dijabarkan 

dalam bentuk huruf atau nilai standar 

4 (empat) yang tercantum dalam 

DPNA semester genap. Nilai tersebut 

mencerminkan keterampilan 

mahasiswa terhadap praktek 

kelistrikan otomotif yang telah 

diterima kemudian dicari rata-ratanya 

dan dijadikan  sebagai variabel Y. 

c. Pengertian Kelistrikan Otomotif 

Listrik berasal dari kata 

elektron yang berarti batu ambar. Jika 

sebuah batu ambar digosok dengan 

kain sutra, maka batu dapat menarik 

benda-benda ringan seperti sobekan 

kertas. Dari hal tersebut maka 

dikatakan batu ambar tersebut 

bermuatan listrik. Depdiknas dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mendefinisikan kelistrikan adalah 

gejala yang timbul dari polaritas dua 

garis elementer, yakni proton yang 

bermuatan positif dan elektron yang 

bermuatan negatif. 

Berdasarkan hasil pemaparan 

pengertian listrik yang telah 

dikemukakan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kelistrikan adalah 

suatu kajian teori yang mempelajari 

tentang daya atau kekuatan yang 

ditimbulkan oleh adanya muatan-

muatan listrik yang merupakan ciri 

dasar dari penyusun suatu zat yang 

terdiri dari proton, netron dan 

elektron, dimana muatan-muatan 

tersebut akan menimbulkan efek 

panas, magnet dan kimia. Jadi 

kelistrikan otomotif adalah subtansi-

subtansi yang mempelajari tentang 

listrik yang aplikasinya terbatas dalam 

dunia otomotif. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar. Adapun penelitian ini 

bersifat ex-postfacto yaitu 

mengidentifikasi atau mencari 

pengaruh variabel bebas X terhadap 

variabel terikat Y, dimana variabel 

bebasnya telah terjadi tanpa 

memanipulasi atau memberikan 

perlakuan terhadap variabel yang ada. 

http://google.pengertian-keterampilan.co.id/
http://google.pengertian-keterampilan.co.id/
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Desain penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 

X: Penguasaan Teori KelistrikanOtomotif 

Y: Keterampilan Merangkai Kelistrikan    

     Otomotif 

 

Untuk memperoleh hasil yang 

sama tentang permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini, maka perlu 

dikemukakan batasan atau devinisi 

operasional sebagai berikut: 

a. Penguasaan teori adalah kemampuan 

mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar  dalam 

menguasai teori dasar kelistrikan 

otomotif yang dilihat berdasarkan 

perolehan nilai akhir semester ganjil  

b. Keterampilan merangkai kelistrikan 

otomotif adalah prestasi praktek 

mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar  pada Mata 

Kuliah Kelistrikan Otomotif yang dilihat 

berdasarkan perolehan nilai akhir 

semester genap 

Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah semua mahasiswa Pendidikan 

Teknik Otomotif Universitas Negeri 

Makassar yang masih terdaftar dan telah 

memprogramkan mata kuliah kelistrikan 

otomotif I dan kelistrikan otomotif II 

yang berjumlah 145 orang. Kemudian 

sampelnya diambil menggunakan teknik 

proportionate stratified random sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

strata atau tingkatan (tahun ajaran) yang 

dipilih secara random dan berjumlah 73 

orang. Pada penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi. Dalam 

penelitian ini dokumentasi dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data tentang  

jumlah mahasiswa yang masih terdaftar 

pada jurusan teknik otomotif dan 

perolehan nilai akhir Mata Kuliah 

Kelistrikan Otomotif I dan Kelistrikan 

Otomotif II yang terdapat dalam DPNA. 

Analisis datanya menggunakan teknik 

statistik, yaitu teknik statistik deskriptif 

dan inferensial.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Prestasi Belajar Teori 

Kelistrikan Otomotif 

Berdasarkan data hasil 

penelitian prestasi belajar teori 

kelistrikan otomotif mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar, 

diperoleh nilai rata-rata 76,7; 

simpangan baku 8,6; nilai tertinggi 

94,00 atau setara dengan nilai 4 (A); 

nilai terendah 56,00 atau setara dengan 

nilai 1 (D). Bahwa mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar yang 

memiliki prestasi teori kelistrikan 

otomotif dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 6,70%; kategori tinggi sebasar 

19,20%; kategori rendah sebesar 

43,20%; sedangkan kategori sangat 

rendah sebesar 28,90%., Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar mahasiswa Pendidikan 

Teknik Otomotif Universitas Negeri 

Makassar pada Mata Kuliah Teori 

Kelistrikan Otomotif tergolong rendah 

dengan jumlah persentase mencapai 

71,20%. 

 

 

X Y 
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2. Gambaran Prestasi Belajar 

Praktik Kelistrikan Otomotif 

Berdasarkan data hasil 

penelitian prestasi belajar praktik 

kelistrikan otomotif mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar, 

diperoleh nilai rata-rata 84,2; 

simpangan baku 7,5; nilai tertinggi 

99,00 atau setara dengan nilai 4 (A); 

nilai terendah 66,00 atau setara dengan 

nilai 2 (C). Bahwa mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar yang 

memiliki prestasi praktik kelistrikan 

otomotif dalam kategori sangat tinggi 

sebesar 26,03%; kategori tinggi 

sebasar 45,20%; kategori rendah 

sebesar 19,18%; sedangkan kategori 

sangat rendah sebesar 9,59%., Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif 

Universitas Negeri Makassar pada 

Mata Kuliah Praktek Kelistrikan 

Otomotif tergolong tinggi dengan 

jumlah persentase mencapai 73,33%. 

Hasil analisis data diperoleh 

skewness 0,025 berada di antara -1 

dengan +1, maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal. Jika dilihat dari 

hasil analisis dengan menggunakan 

rumus Chi-kuadrat didapat nilai X
2
 = 

8,58, dengan taraf signifikansi sebesar 

5% dan derajat kebebasan (dk) = k-3 

yaitu 7-3 = 4; tabel X
2 

didapat X
2

0,05;4 

= 9,488, dengan demikian Xhitung ˂ 

Xtabel  atau 8,58 ˂ 9,488 menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil analisis data diperoleh 

skewness - 0,603 berada di antara -1 

dengan +1, maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal. Jika dilihat dari 

hasil analisis dengan menggunakan 

rumus Chi-kuadrat didapat nilai X
2
 = 

8,58, dengan taraf signifikansi sebesar 

5% dan dk = 4, maka Xhitung ˂ Xtabel  

(8,58 ˂ 9,488); dengan demikian 

disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Hasil analisis menunjukan 

bahwa harga F sebesar 1,309 dengan 

signifikansi 0,211, dengan demikian 

sig. (1,309) > α (0,05) yang berarti 

regresi adalah linier.  

Hasil Uji hipotesis didapat nilai 

r = 0,416 dengan sig (p) = 0,000., 

dimana   p < 0,01 (0,000 < 0,01), 

dengan demikian H0 ditolak dan HA 

diterima yang berarti bahwa kedua 

variabel terdapat hubungan positif dan 

signifikan. Jika dilihat dari Tabel 

harga krisis r pearson untuk n = 73 

atau ʋ = 71 dan α = 0,05 didapat rtabel  

= 0,235, maka rhitung > rtabel (0,416 > 

0,235) yang berarti bahwa H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara penguasaan 

teori terhadap keterampilan praktik 

merangkai kelistrikan otomotif 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Universitas Negeri 

Makassar, dengan koefisien r yang 

ditemukan sebesar 0,416 termasuk 

pada kategori sedang. Sehingga 

tingkat pengaruh yang terjadi antara 

penguasaan teori terhadap 

keterampilan praktik merangkai 

tergolong sedang. Koefisien 

determinasi: (0,419)
2
 = 0,182156. 

Dengan demikian besarnya kontribusi 

pengaruh penguasaan teori terhadap 

keterampilan merangkai adalah 
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18,21%, ini berarti 81,79% ditentukan 

oleh faktor lain.  

Pencapaian prestasi mahasiswa 

pada Mata Kuliah Praktek Kelistrikan 

Otomotif lebih tinggi dibandingkan 

dengan pencapaian prestasi teori. Ini 

menunjukkan bahwa perkuliahan teori 

kelistrikan otomotif memberikan 

kontribusi positif terhadap prestasi 

praktek kelistrikan otomotif. Dengan 

demikian penguasaan teori mampu 

membekali mahasiswa saat praktek di 

laboratorium dengan memanfaatkan 

teori yang telah diterima pada saat 

memprogramkan mata kuliah teori. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tingkat penguasaan teori 

kelistrikan otomotif mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Universitas Negeri 

Makassar tergolong rendah 

2. Tingkat keterampilan praktik 

merangkai kelistrikan otomotif 

mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif Universitas 

Negeri Makassar tergolong tinggi 

3. Terdapat pengaruh positif 

penguasaan teori terhadap 

keterampilan praktik merangkai 

kelistrikan otomotif mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif Universitas Negeri 

Makassar dengan koefisien r 

sebesar 0,419 yang memiliki 

kontribusi 18,21% 
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PENINGKATAN  HASIL BELAJAR  KIMIA MELALUI   METODE  

ROLE  PLAYING  PADA SISWA KELAS  1 TPL  

(Teknik Perikanan Laut)  SUPM SORONG 
 

Sri Hartini 

srihartiningsih@yahoo.com  

SUPM Sorong 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan belajar siswa, motivasi belajar 
siswa,dan inovasi/kreasi guru dalam proses belajar mengajar dengan Model Pembelajaran Role Playing pada 

kompetensi dasar ikatan ion dan ikatan kovalen. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Action 

Research Classroom) yang dilaksanakan dengan dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model 

Pembelajaran Role Playing melalui pendekatan kontekstual dapat mengefektifkan proses belajar mengajar di 

kelas. Proses belajar mengajar   sudah berpusat pada siswa, aktivitas semakin meningkat dan dapat 

meningkatkan keterampilan role playing. Siswa sudah bisa untuk melakukan kerja kelompok dalam 

mengerjakan LKS sehingga guru hanya perlu mengawasi aktivitasnya, perilaku yang tidak relevan sebesar 0%. 

Hal ini dapat menunjukkan keberhasilan guru dalam menggunaan model Pembelajaran Role Playing.  Aktivitas 

siswa Pada siklus I dan siklus II;  aktivitas mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru mengalami 

peningkatan dari 16,67% menjadi 17,57%, aktivitas membaca (buku siswa/LKS) mengalami peningkatan dari 

21,21% menjadi 21,62%. aktivitas mengerjakan LKS menurun dari 27,27% menjadi 25,68%. aktivitas berlatih 
keterampilan kooperatif mengalami peningkatan yaitu dari 22,73% menjadi 22,97%. aktivitas 

mempresentasikan hasil mengalami peningkatan yaitu dari 06,06% menjadi 10,81%. perilaku yang tidak 

relevan mengalami penurunan yaitu dari 06,06% menjadi 01,35%, (3) Prestasi belajar siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I nilai rata-rata kelas adalah 6,19 menjadi 7,13 pada siklus II. siswa yang kompeten 2 

orang menjadi 12 orang, siswa yang belum kompeten dari 11 orang berkurang menjadi4 orang. Ketuntasan 

dalam  belajar siswa secara klasikal Pada siklus I= 69%, dan  Pada siklus II =  88%,  secara klasikal 

ketuntasan belajar meningkat 19%. 

 

Kata Kunci : Role Playing, Hasil Belajar Kimia, Ikatan Ion, Ikatan Kovalen 

Abstract 

This study aims to determine the increase of student learning completeness, student motivation, and 
innovation / creativity of teachers in teaching and learning with Role Playing method on basic competence ionic 

and covalent bonds. This research is a class action approach (Action Research Classroom) held by two cycles. 

The results showed that the Role Playing Learning Model through a contextual approach can streamline the 

process of teaching and learning in the classroom. The learning process has been centered on the student, 

increase activity and can increase the skill of role playing. Students are able to work together in the working 

group worksheets that teachers only need to monitor their activities, behaviors that are not relevant at 0%. It 

can show the success of teachers in using role playing model. Student activity In the first cycle and the second 

cycle were;  listen and pay attention to the teacher's explanation has increased from 16.67% to 17.57%, the 

activity of reading (student books / LKS) increased from 21.21% to 21.62%. LKS work activity decreased from 

27.27% to 25.68%. cooperative skills training activity has risen from 22.73% to 22.97%.  the results of 

presentation activity has risen from 06.06% to 10.81%.  Irrelevant behavior decreased from 06.06% to 01.35%, 

(3) Student achievement increased from the first cycle of the average value of the class is 6.19 becomes 7.13 in 
the second cycle. Competent students increased from  2 to 12 people, students who have not been competent of 

11 people reduced into 4 people. Completeness in student learning classical were In the first cycle = 69%, and 

the second cycle = 88%, in the classical mastery learning increased by 19%. 

 

Keywords: Role Playing, Learning Outcomes Chemistry, Institute of Ion, Covalent Bonds 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Kimia merupakan bidang 

ilmu baru bagi siswa kelas 1 SUPM. Oleh 

karena itu  perlu dikenalkan dan 

ditanamkan konsepnya kepada siswa sejak 

awal . Selain itu materi kimia yang 

sebagian besar bersifat abstrak cukup 

menyulitkan guru dalam menanamkan 

konsep. 

mailto:srihartiningsih@yahoo.com
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Untuk itu  seorang guru harus 

pandai memanfaatkan situasi sehingga 

membuat siswa termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran dengan baik 

.Guru dituntut untuk menjadikan siswa 

mampu mendemonstrasikan pengetahuan 

dan ketrampilan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan dengan mengintegrasikan 

life skill, sedangkan guru hanya bertindak 

sebagai fasilitator saja. 

Sebenarnya banyak metode 

pembelajaran yang ada, hanya saja tidak 

semua metode bisa  digunakan untuk 

semua jenis materi. Hal ini disebabkan 

karena masing-masing materi mempunyai 

karakteristik yang berbeda.   

Bertolak dari kenyataan di atas 

peneliti mencoba untuk mencari terobosan 

baru dalam menanamkan konsep yang 

mungkin lebih disukai siswa. 

Selama ini peneliti beranggapan 

bahwa untuk menanamkan konsep ikatan 

kimia pada siswa cukup sulit, untuk itu 

salah satu konsep yang peneliti anggap 

paling mewakili adalah pembelajaran 

dengan menggunakan metode role playing. 

Dengan metode ini penulis berharap 

bahwa siswa akan termotivasi sehingga 

mampu menerima dan mencerna materi 

dengan lebih mudah.  Selain itu dengan 

metode ini peneliti  berharap agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung dengan 

nyaman dan menyenangkan. 

Adapun  tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : Meningkatkan ketuntasan 

belajar siswa melalui metode  role playing 

pada pembelajaran ikatan kimia;  

Meningkatkan motivasi belajar siswa pada 

materi pelajaran kimia melalui metode role 

playing;  Mendorong para guru untuk lebih 

inovatif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran Kimia  sehingga kualitas 

pembelajaran meningkat. 

Untuk menciptakan suasana belajar 

lebih kondusif, Usman (1996) memberikan 

beberapa variable pendukung antara lain : 

- menarik minat dan perhatian siswa 

- melibatkan siswa secara aktif 

- membangkitkan motivasi belajar 

siswa 

- peragaan dalam pengajaran 

Menurut teori konstruktivis hal 

penting dalam psikologi pendidikan adalah 

bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan pada siswa . 

Peran guru adalah menyediakan suatu 

suasana dimana siswa harus membangun 

sendiri pengetahuan dalam benaknya. 

Guru dapat memberikan anak tangga yang 

membawa siswa ke pemahaman yang lebih 

tinggi, dengan catatan siwa sendiri yang 

harus memanjat tangga tersebut (Slavin, 

1994:80) 

 Sehubungan dengan hal diatas 

maka untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa tentunya minat terhadap materi 

pembelajaran dimunculkan dulu dengan 

memperhatikan kebutuhan mereka, karena 

saat ini siswa lebih suka hal-hal yang 

bersifat ringan dan menyenangkan , maka 

peneliti mengaitkan hal di atas dengan 

penggunaan metode role playing sebagai 

alternatif pemecahannya. 

Frank Lyman (1985) memberikan 

langkah-langkah metode role playing 

sebagai berikut : 

 Guru menyusun skenario yang 

akan   

     Ditampilkan 

 Menunjuk beberapa siswa untuk 

mempelajari skenario dua hari 

sebelum pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

 Memberikan penjelasan tentang 

kompetensi yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran 
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 Membentuk kelompok siswa yang 

anggotanya terdiri + 5 orang pada 

tiap-tiap kelompok 

 Memanggil siswa yang ditunjuk untuk 

memerankan skenario  

 Masing-masing siswa duduk di 

kelompoknya sambil memperhatikan 

skenario yang dimainkan 

 Selesai pementasan masing-masing 

kelompok berdiskusi untuk 

mengambil kesimpulan sekaligus 

mengerjakan LKS (Lembar Kerja 

Siswa) 

 Masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya 

 Guru memvalidasi kesimpulan secara 

umum 

 Evaluasi. 

Menurut Wardani dkk. (2004) PTK 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru 

di kelasnya sendiri melalui refleksi diri . 

Secara umum tujuan diadakannya 

PTK adalah dalam rangka guru bersedia 

untuk mengintrospeksi diri , bercermin, 

merefleksi dan mengevaluasi dirinya 

sendiri sehingga kemampuannya sebagai 

seorang pengajar diharapkan lebih 

profesional. 

Dalam penelitian kali ini penulis 

melakukan penelitian dengan mengacu 

pada Model Kurt Lewin yaitu melalui 4 

tahapan dalam setiap siklusnya. 

 Keempat tahap tersebut meliputi :  

1. Perencanaan (planning) ,   2. aksi atau 

tindakan (acting) ,   3. observasi 

(obseving)  dan    4. refleksi (reflecting) 

 

METODE PENELITIAN 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi penelitian ini 

dilakukan secara langsung pada saat 

Pembelajaran di kelas I TPL pada 

Kompetensi Dasar Ikatan Kimia. 

b. Metode Tes  

Dalam penelitian ini digunakan 

tes setelah mendapat perlakuan (postest) 

untuk mengetahui sejauhmana tingkat 

ketuntasan belajar siswa terhadap materi 

yang disampaikan melalui model 

Pembelajaran Role Playing.  

2. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis 

ini adalah nilai ketuntasan belajar kimia 

pada kompetensi dasar Ikatan Kimia, data 

pengamatan aktivitas siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar, serta pengamatan 

keterampilan guru dalam pengelolaan 

Pembelajaran Role Playing. Analisis data 

yang digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Data prestasi belajar siswa  

Secara individual, siswa sudah 

cukup kompeten,  jika mencapai skor 60% 

atau nilai 6,00 dengan skor nilai tertinggi 

10.  (SK PusDik KP No: Kep 

216/PUSDIK/2008). 

Untuk Mata Pelajaran Normatif 

(Kimia) Siswa dinyatakan belum 

kompeten jika nilainya 0,00 – 5,99, cukup 

kompeten jika nilainya 6,00 – 7,50, 

kompeten jika nilainya 7,51 – 8,99 dan 

sangat kompeten jika nilainya 9,00 – 

10,00. 

Suatu kelas dinyatakan cukup 

kompeten jika terdapat > 85% dari jumlah 

siswa telah mencapai nilai > 6,00 (Kriteria 

Ketuntasan Minimum). Perhitungan untuk 

menyatakan ketuntasan dalam  belajar 

siswa secara klasikal :  

%100x
seluruhnyasiswajumlah

tuntasyangsiswajumlah


 
b. Data hasil pengamatan aktivitas Guru 

Observasi terhadap aktivitas Guru  

dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung selang 60 detik. Hasil 

observasi dianalisis dengan jumlah tiap 

jenis aktivitas Guru  yang dilakukan 

dibagi jumlah aktivitas Guru keseluruhan 

dikali 100%. 

c. Data hasil pengamatan aktivitas siswa 

Observasi terhadap aktivitas 

siswa dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung selang 60 detik. Hasil 

observasi dianalisis dengan jumlah 

aktivitas siswa yang dilakukan dibagi 

jumlah aktivitas siswa keseluruhan dikali 

100%. 
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d. Data hasil pengamatan pengelolaan 

pembelajaran  

Daftar aspek yang diamati antara 

lain : Persiapan, Pelaksanaan , Pengelolaan 

Waktu dan Suasana Kelas, ini berdasarkan 

prinsip pembelajaran model Role Playing 

yang dilakukan guru di kelas.   Diberikan 

pengamatan dengan menuliskan tanda cek 

(  ) pada kolom yang tersedia. Kriteria 

penilaiannya adalah senagai berikut: 1  =  

Tidak baik, 2  =  Kurang baik, 3  =  Cukup 

baik dan 4  =  Baik. 

  

A. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN HASIL 

1. SIKLUS PERTAMA 

a. Data hasil pengamatan pengelolaan 

pembelajaran  

Ada 4 aspek yang di nilai dalam 

Pembelajaran Role playing, yaitu : (1) 

Persiapan, mendapat skor 4 (baik) ; (2) 

Pelaksanaan yang mempunyai 3 sub 

bagian pengamatan yaitu pendahuluan, 

mendapat skor rata-rata 3,50 (cukup baik), 

kegiatan inti mendapat skor rata-rata 3,43 

(cukup baik), dan kegiatan akhir mendapat 

skor rata-rata 3,5 (cukup baik) ; (3) 

Pengelolaan waktu mendapat skor 3 

(cukup baik) ; dan (4) Suasana kelas 

mendapat skor rata-rata 3,6 (mengarah ke 

baik).  

Berdasarkan hasil pengamatan di 

atas, fase yang mendapatkan skor 3 (cukup 

baik) adalah pengelolaan waktu. Hal ini 

disebabkan karena siswa yang bertugas 

bermain peran terkesan kurang lancar 

sehingga memerlukan waktu lebih lama 

dari waktu yang ditentukan.  

b. Data hasil pengamatan Aktivitas 

Guru. 

Aktivitas guru yang sering 

dilakukan adalah mengawasi kelompok 

secara bergilir, yaitu sebesar 21,37 %. Hal 

ini terjadi karena siswa banyak yang 

bermain di dalam kelompoknya. Aktivitas 

yang jarang dilakukan adalah membantu 

kelompok yan mengalami kesulitan 

(13,68%). Hal ini terjadi karena  siswa 

dapat berdiskusi dengan baik setelah 

menyaksikan temannya bermain peran. 

Aktivitas menyampaikan informasi tentang  

materi (17,94%), Aktivitas membimbing 

siswa mengerjakan LKS dengan benar 

(19,66%). Aktivitas mendorong dan 

membimbing keterampilan Role playing 

(12,82%).  Aktivitas memberi umpan 

balik/evaluasi (14,53%),   sedangkan 

perilaku yang tidak relevan (0%).  

c. Data hasil pengamatan aktivitas siswa. 

Aktivitas yang sering dilakukan 

siswa adalah mengerjakan LKS, yaitu 

sebesar 28,79%. Hal ini terjadi karena 

banyak siswa yang belum bisa memahami 

soal-soal pada LKS. Aktivitas yang sering 

dilakukan lainnya adalah aktivitas 

membaca buku bacaan siswa (22,72%) 

karena mereka antusias dalam mengrjakan 

LKS setelah mengamati skenarionya,  

Aktivitas memperhatikan penjelasan guru 

(16,67%), Aktivitas mengamati scenario 

Role Playing (18,18%) dan aktivitas 

mempresentasikan hasil kelompok 

(7,58%). Perilaku yang tidak relevan 

(6,06%). Hal ini terjadi pada beberapa 

siswa yang bergurau setelah selesai 

mengerjakan LKS sambil menunggu siswa 

lainnya selesai mengerjakan.  

d. Data ketuntasan hasil belajar siswa 

Jumlah siswa yang kompeten 

(mendapatkan nilai 7,51 – 8,99) hanya 1 

orang dan jumlah siswa yang cukup 

kompeten (mendapatkan nilai 6,00 – 7,50) 

14 orang, sedangkan jumlah siswa yang 

belum kompeten (< 5,99) adalah 10 orang.  

Jadi pembelajaran Siklus I dari 25 siswa 

hanya 1 orang yang dinyatakan kompeten 

sedangkan yang dinyatakan belum 

kompeten sebanyak 10 orang . 

Perhitungan untuk menyatakan 

ketuntasan dalam  belajar siswa secara 

klasikal :  

%100x
seluruhnyasiswajumlah

tuntasyangsiswajumlah


 
15

 = ---------------------- x 100% = 60% 

   25 

Ketuntasan dalam  belajar siswa 

secara klasikal =  60% 

 Berdasarkan hasil angket 

siswa dapat diketahui bahwa secara umum 
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siswa menyukai pelajaran kimia sekaligus 

gurunya. Sebagian siswa selalu 

memperhatikan bila sedang diajar kimia, 

tetapi hampir separo siswa merasa 

kesulitan dalam menerima pelajaran. 

Mungkin penyebab semua ini adalah 

metode pembelajaran yang kurang variatif 

sehingga siswa kurang termotivasi untuk 

mempelajari kimia sekaligus  berpengaruh 

pada rendahnya nilai ketuntasan serta 

kurangnya keinginan siswa untuk 

menggeluti bidang kimia di masa 

mendatang. Untuk itu  motivasi siswa 

dalam mempelajari kimia memang perlu 

sekali ditingkatkan.    

Salah satu cara untuk 

meningkatkan nilai ketuntasan dan 

motivasi siswa adalah dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang bervariasi dan 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

Untuk materi ikatan kimia peneliti 

mencoba menggunakan metode Role 

Playing sebagai alternatifnya. Dari hasil 

pengamatan pada saat pembelajaran di 

siklus I ditemukan fakta bahwa : 

 Siswa sangat antusias dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran , maka untuk 

selanjutnya kondisi ini perlu 

dipertahankan. 

 Siswa merasa kurang nyaman ketika 

kolaborator berada dalam ruangan, 

untuk itu pada pembelajaran berikutnya 

perlu dijelaskan pada siswa bahwa 

kedudukan kolaborator hanya terbatas 

sebagai pengamat saja tanpa ada kaitan 

dengan tingkah laku siswa maupun 

penilaian. 

 Adanya kelompok yang cukup aktif, 

tetapi ada juga yang pasif. Untuk itu 

melalui diskusi antara peneliti dan 

pengamat pada siklus berikutnya perlu 

diadakan perubahan posisi kelompok  

sehingga keaktifan kelompok merata. 

Sedangkan adanya anggota kelompok 

yang kurang aktif memang perlu diberi 

motivasi khusus , misalnya dengan 

memberi pertanyaan individu yang 

harus dijawab oleh siswa tersebut. 

 Mengingat pemeran skenario kurang 

semangat / agak kaku dalam 

memainkan peranannya maka pada 

siklus berikutnya perlu diadakan 

pergantian pemain. 

 Dari temuan hasil evaluasi diperoleh 

data bahwa dari 25 jumlah siswa, yang 

kompeten (mendapatkan nilai 7,51 – 

8,99) hanya 1 orang dan jumlah siswa 

yang cukup kompeten (mendapatkan 

nilai 6,00 – 7,50) 14 orang, sedangkan 

jumlah siswa yang belum kompeten (< 

5,99) adalah 10 orang.  Jadi 

pembelajaran Siklus I, dari 25 siswa 

hanya 1 orang yang dinyatakan 

kompeten sedangkan yang dinyatakan 

belum kompeten sebanyak 10 orang         

2. SIKLUS KEDUA 

a. Data hasil pengamatan pengelolaan 

pembelajaran.`  

Daftar aspek yang diamati antara 

lain : Persiapan, Pelaksanaan , Pengelolaan 

Waktu dan Suasana Kelas, ini berdasarkan 

prinsip pembelajaran model Role Playing 

yang dilakukan guru di kelas.   Pada tabel 

berikut disajikan data tentang pengelolaan 

pembelajaran , yaitu : (1) Persiapan, 

mendapat skor 4 (baik) ; (2) Pelaksanaan 

yang mempunyai 3 sub bagian pengamatan 

yaitu pendahuluan, mendapat skor rata-rata 

4 (baik), kegiatan inti mendapat skor rata-

rata 3,71 (mengarah ke baik), dan kegiatan 

akhir mendapat skor rata-rata 3,5 (cukup 

baik) ; (3) Pengelolaan waktu mendapat 

skor 4 (baik) ; dan (4) Suasana kelas 

mendapat skor rata-rata 3,6 (mengarah ke 

baik). 

b. Data hasil pengamatan Aktivitas 

Guru. 

Pengamatan aktivitas guru pada 

siklus II dilakukan setiap  60 detik, yaitu 

dengan memberikan tanda cek (  )  pada 

lembar pengamatan pada setiap kategori 

aktivitas guru.  

Aktivitas guru yang sering 

dilakukan adalah mengawasi kelompok 

secara bergilir, yaitu sebesar 23,28 %. Hal 

ini dilakukan supaya  siswa lebih aktif di 

dalam kelompoknya. Aktivitas yang jarang 

dilakukan adalah membimbing 

keterampilan role playing dan  membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan yaitu 
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masing-masing (12,07%). Hal ini terjadi 

karena siswa sudah berpengalaman dengan 

metode role playin pada siklus I dan siswa 

dapat berdiskusi dengan baik setelah 

menyaksikan temannya bermain peran. 

Aktivitas menyampaikan informasi tentang  

materi (16,38%), Aktivitas membimbing 

siswa mengerjakan LKS dengan benar 

(17,24%). Aktivitas memberi 

umpanbalik/evaluasi (18,96%0),  

sedangkan perilaku yang tidak relevan 

(0%).  

c. Data hasil pengamatan 

aktivitas siswa. 

Pengamatan aktivitas siswa 

dilakukan dalam waktu yang sama dengan 

pengamatan aktivitas guru oleh pengamat 

yang berbeda.  

Aktivitas yang sering dilakukan 

siswa adalah membaca buku bacaan siswa, 

yaitu sebesar 25,37%. Hal ini terjadi 

karena  siswa ingin lebih memahami 

konsep ikatan kovalen. Aktivitas yang 

sering dilakukan lainnya adalah aktivitas 

mengerjakan LKS (23,89%) karena 

mereka antusias dalam mengerjakan LKS 

setelah mengamati scenario dan membaca 

buku bacaan siswa ,  Aktivitas 

memperhatikan penjelasan guru (13,43%), 

Aktivitas mengamati scenario Role 

Playing (22,39%) dan aktivitas 

mempresentasikan hasil kelompok 

(11,94%). Perilaku yang tidak relevan 

(02,98%). Hal ini terjadi pada beberapa 

siswa yang bergurau setelah selesai 

mengerjakan LKS sambil menunggu siswa 

lainnya selesai mengerjakan.  

d. Data ketuntasan hasil 

belajar siswa 

Pada siklus II didapat bahwa dari 

25 jumlah siswa,  yang kompeten 

(mendapatkan nilai 7,51 – 8,99) 4 orang 

dan jumlah siswa yang cukup kompeten 

(mendapatkan nilai 6,00 – 7,50) 19 orang, 

sedangkan jumlah siswa yang belum 

kompeten (< 5,99) adalah 2 orang.  Jadi 

pembelajaran Siklus II dari 25 siswa, 4 

orang yang dinyatakan kompeten 

sedangkan yang dinyatakan belum 

kompeten sebanyak 2 orang . 

Perhitungan untuk menyatakan 

ketuntasan dalam  belajar siswa secara 

klasikal :  

%100x
seluruhnyasiswajumlah

tuntasyangsiswajumlah


 

                23

 = --------------------- x 100% = 92% 

                25 

Ketuntasan dalam  belajar siswa 

secara klasikal =  92% 

e. Dari angket Respon Siswa 

tentang PBM yang sudah di isi siswa 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1.  Hasil Angket Respon Siswa tentang Proses Belajar Mengajar 

No Pernyataan Ya % Tidak % 

1. Menyukai metode ceramah saja 2 siswa 08,00 23 siswa 92,00 

2. Menyukai metode diskusi saja 3 siswa 12,00 22siswa 88,00 

3. Menyukai metode yang bervariasi 24 siswa 96,00 1 siswa 04,00 

4. Metode role playing menarik untuk 

materi ikatan kimia 

23 siswa 92,00 2 siswa 08,00 

5. Lebih termotivasi belajar kimia dengan 

metode role playing  

21 siswa 84,00 4 siswa 16,00 

6. Lebih mudah memahami pembelajaran 

dengan metode role playing 

20 siswa 80,00 5 siswa 20,00 

7. Secara umum menyukai metode role 

playing 

21 siswa 84,00 4 siswa 16,00 
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Hasil pengamatan pada siklus II 

diperoleh gambaran bahwa secara umum 

siswa  bersemangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan metode role playing. 

Untuk itu pada materi lain yang sesuai, 

metode ini bisa digunakan.        Dengan 

adanya permintaan sebagian besar siswa 

untuk mengulang penggunaan metode role 

playing pada pembelajaran berikutnya 

menunjukkan bahwa siswa termotivasi 

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Dari pengamatan aktivitas guru 

pada siklus II, yang paling dominan adalah 

mengawasi kelompok secara bergilir, yaitu 

sebesar 23,28 %.  Hal ini dilakukan supaya  

siswa lebih aktif di dalam kelompoknya  

karena kegiatan belajar mengajar harus 

berpusat pada siswa yang artinya siswa 

harus lebih aktif menggali informasi 

sendiri bersama kelompoknya .   

Aktivitas  siswa pada siklus II yang 

mengalami peningkatan adalah Aktivitas 

mengamati permainan role playing 

(22,39%), membaca buku bacaan siswa 

(25,37%), dan mempresentasikan hasil 

kerja kelompok (11,94%).  Hal ini berarti 

siswa sudah dapat mengikuti proses 

pembelajaran model role playing dengan 

baik, lebih bisa menghargai pendapat 

siswa lain dan lebih interaktif dalam 

kegiatan belajarnya (berpusat pada siswa). 

Sedangkan perilaku yang tidak relevan 

mengalami penurunan yaitu (02,98%).   

Dari 25 siswa 4 orang yang 

dinyatakan kompeten sedangkan yang 

dinyatakan belum kompeten sebanyak 2 

orang. Ketuntasan dalam  belajar siswa 

secara klasikal =  92%,  secara klasikal 

dinyatakan cukup kompeten, karena dalam 

suatu kelas dinyatakan cukup kompeten 

jika terdapat > 85% dari jumlah siswa 

telah mencapai nilai > 6,00(KKM) . 

Hal ini berarti siswa lebih bisa 

memanfaatkan waktunya untuk hal yang 

positif di dalam kelas dan dapat 

mengurangi kegiatan yang negatif seperti 

bergurau di dalam kelas, sehingga 

prestasinya meningkat.  

 

PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Guru dalam Mengelola 

Kelas  

Model Pembelajaran Role Playing 

pada Kompetensi Dasar Ikatan Kimia 

secara umum telah berjalan dengan baik 

mulai siklus I dan siklus II. Hal ini dapat 

dilihat dari aktivitas guru yang aktif dalam 

mengelola pembelajara. Selain itu, guru 

juga aktif dalam membimbing siswa dalam 

kelompok belajar. Jadi, secara keseluruhan 

kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran telah mencapai kriteria baik 

dan menunjukkan keefektifan pengelolaan 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dengan 

rata-rata nilai yang di dapat antara 3 – 4.  

1. Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

aktivitas guru tiap siklusnya Secara detail 

dapat peneliti jelaskan sebagai berikut :  

a. Menyampaikan informasi tentang 

kompetensi. 

Pada siklus I dan siklus II, aktivitas 

menyampaikan informasi tentang materi 

adalah 17,94% dan 16,38%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses belajar 

mengajar tidak didominasi oleh guru 

melainkan pembelajaran sudah berpusat 

pada siswa sehingga guru dapat dikatakan 

berhasil dalam menggunakan model 

Pembelajaran Role Playing.  

b. Membimbing siswa mengerjakan LKS 

dengan benar 

Pada siklus I dan II aktivitas 

membimbing siswa mengerjakan LKS 

dengan benar adalah 19,66% dan 

17,24%. Hal ini disebabkan karena 

siswa masih perlu mendapat bimbingan 

dalam mengerjakan LKS. Pada siklus II 
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aktivitas guru mulai berkurang hingga 

mencapai 17,24%. Hal ini dapat 

menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menggunakan model Pembelajaran 

Role Playing, dimana semakin banyak 

siklus yang dilakukan, maka aktivitas 

guru semakin berkurang sehingga 

aktivitas siswa semakin meningkat.  

c. Mendorong dan membimbing 

keterampilan Role Playing. 

Pada siklus I dan II, aktivitas 

mendorong dan membimbing keterampilan 

Role Playing adalah 12,82% dan 12,07%. 

Dengan demikian siswa dapat 

meningkatkan keterampilan role playing.  

d. Mengawasi setiap kelompok secara 

bergilir.  

Pada siklus I dan II, aktivitas guru 

dalam mengawasi kelompok secara 

bergilir mengalami peningkatan, yaitu 

21,37% menjadi 23,28%. Hal ini 

disebabkan karena siswa sudah bisa untuk 

melakukan kerja kelompok dalam 

mengerjakan LKS sehingga guru hanya 

perlu mengawasi aktivitasnya.  

e. Membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan  

Pada siklus I dan II, aktivitas 

membantu kelompok yang mengalami 

kesulitan berkurang dari 13,68% 

menjadi 12,07%. Hal ini disebabkan 

karena siswa bisa mengatasi 

permasalahan sendiri sehingga tidak 

terlalu bergantung pada guru. Hal ini 

dapat menunjukkan keberhasilan guru 

dalam menggunakan Model 

Pembelajaran role playing, sehingga 

pembelajaran berpusat pada siswa.  

f. Memberi umpan balik/evaluasi  

Pada siklus I dan II, aktivitas 

memberi umpan balik/evaluasi pengalami 

peningkatan dari 14,53% menjadi 18,96%. 

Hal ini disebabkan oleh tingkat kesulitan 

yang berbeda-beda dalam mengerjakan 

LKS, sehingga umpan balik yang 

diberikan oleh guru berbeda.  

g. Perilaku yang tidak relevan  

Pada siklus I dan II, perilaku yang 

tidak relevan sebesar 0%. Hal ini dapat 

menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menggunaan model Pembelajaran Role 

Playing.  

2. Aktivitas Siswa  

Perkembangan aktvitas siswa 

pada siklus I dan siklus II Secara 

detail dapat dijelaskan sebagai berikut 

:  

a. Mendengarkan dan memperhatikan 

guru  

Pada siklus I dan siklus II, 

aktivitas mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan guru 

mengalami penurunan dari 16,67% 

menjadi 13,43%,  berarti siswa tidak 

terlalu bergantung pada penjelasan 

guru sehingga siswa bisa belajar 

mandiri.  

1. Mengamati skenario yang di mainkan 

pada Role Playing. 

Pada siklus I dan II, aktivitas 

mengamati skenario yang di mainkan pada 

Role Playing mengalami kenaikan yaitu 

dari 18,18% menjadi 22,39%. Hal ini 

terjadi karena siswa lebih bisa menerapkan 

pekerampilan pembelajaran model role 

playing dengan baik. 

2. Membaca buku bacaan siswa. 

Pada siklus I dan siklus II, aktivitas 

membaca  buku bacaan siswa    mengalami 

peningkatan dari 22,72% menjadi 25,37%. 

Hal ini berarti bahwa siswa sudah bisa 

mandiri di dalam melakukan kerja 

kelompok sehingga penggunaan model 

Pembelajaran Role Playing dapat 

dikatakan berhasil.  

3. Mengerjakan LKS  

Pada siklus I dan II, aktivitas 

mengerjakan LKS semakin turun yaitu dari 
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28,79% menjadi 23,89%. Hal ini berarti 

siswa dapat lebih cepat memahami dan 

lebih cepat memecahkan permasalahan 

sendiri sehingga lebih bisa belajar mandiri.  

4. Mempresentasikan hasil kerja 

kelompok 

Pada siklus I dan siklus II, aktivitas 

mempresentasikan hasil mengalami 

kenaikan yaitu dari 07,58% menjadi 

11,94%. Hal ini terjadi karena siswa lebih 

interaktif dalam kegiatan belajarnya, baik 

dalam menyampaikan ide maupun 

menanggapi pendapat siswa lain.  

5. Perilaku yang tidak relevan  

Pada siklus I dan siklus II, perilaku 

yang tidak relevan mengalami penurunan 

yaitu dari 06,06% menjadi 02,98%. Hal ini 

dapat menunjukkan keberhasilan di dalam 

menggunakan Model Pembelajaran Role 

Playing.  

b. Nilai Ketuntasan  belajar siswa  

Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian menunjukkan bahwa model 

Pembelajaran Role Playing dapat 

meningkatkan nilai ketuntasan belajar 

siswa. Hal ini dapat dilihat pada 

perkembangan   nilai ketuntasan belajar 

siswa sebagai berikut :  

c. Nilai rata-rata.  

Pada siklus I dan siklus II, nilai 

rata-rata mengalami peningkatan dari 5,90 

menjadi 6,47. Hal ini berarti bahwa nilai 

ketuntasan belajar siswa secara 

keseluruhan meningkat, sehingga 

penggunaan model Pembelajaran Role 

Playing dapat dikatakan berhasil. 

a. Jumlah siswa yang kompeten( 7,51 – 

8,99). 

Pada siklus I dan siklus II, jumlah 

siswa yang kompeten mengalami 

peningkatan dari 1 orang menjadi 4 orang. 

Hal ini berarti penggunaan model 

Pembelajaran Role Playing dapat 

dikatakan berhasil.  

b. Jumlah siswa yang cukup kompeten 

(6,00 – 7,50) 

Pada siklus I dan II, jumlah siswa 

yang cukup kompeten meningkat yaitu 

dari 14 orang menjadi 19 orang. Hal ini 

berarti beberapa siswa yang belum 

kompeten pada siklus I meningkat  

menjadi cukup kompeten. 

c. Jumlah siswa yang belum kompeten (< 

5,99) 

Pada siklus I dan II, Jumlah siswa 

yang belum kompeten  mengalami 

penurunan yaitu dari 10 orang menjadi 2 

orang.  Hal ini terjadi karena siswa yang 

belum kompeten pada siklus I mengalami 

peningkatan prestasi menjadi cukup 

kompeten atau kompeten.  

d. dalam  belajar siswa secara klasikal  

Ketuntasan dalam  belajar siswa  

pada siklus I= 60%, dan  pada siklus II =  

92%,  secara klasikal ketuntasan belajar 

meningkat 32%.  Hal ini berarti siswa 

lebih bisa memanfaatkan waktunya untuk 

hal yang positif di dalam kelas   sehingga 

prestasinya meningkat.  

a. Motivasi Siswa Dalam Kegiatan 

Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian  

tersebut diatas,  melalui pengamatan pada 

siklus pertama dan siklus kedua 

menunjukkan peningkatan motivasi siswa.  

Jika pada hasil angket yang diberikan 

siswa pada siklus kedua,  84 % siswa 

menyatakan menyukai metode Role 

Playing untuk pembelajaran ikatan kimia. 

Sejumlah 21 siswa dari 25 peserta yang 

mengikuti pembelajaran atau 84 % siswa 

menyatakan lebih termotivasi belajar 

kimia dengan menggunakan metode Role 

Playing.  Secara umum siswa dapat lebih 

mudah menguasai materi ikatan kimia 

melalui metode role playing tersebut. Hal 

ini ditunjukkan oleh data angket sejumlah 

20 siswa  atau 80% siswa menyatakan 
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lebih mudah memahami pelajaran ikatan 

kimia melalui metode role playing.  

Berdasarkan angket tersebut  diperoleh 

data bahwa metode ceramah   hanya 

mendapatkan 8 % siswa yang menyatakan 

senang terhadap metode  tersebut, 

sedangkan metode diskusi disenangi oleh 3 

orang siswa atau  12 %.  

Secara Keseluruhan menunjukkan 

bahwa Model Pembelajaran Role Playing 

pada Kompetensi Dasar Ikatan Kimia 

secara umum telah berjalan dengan baik , 

Hal ini dapat dilihat dari aktivitas guru 

yang aktif dalam mengelola pembelajaran.   

Selain itu, guru juga aktif dalam 

membimbing siswa dalam kelompok 

belajar, sehingga  siswa bisa mandiri di 

dalam melakukan kerja kelompok.   Siswa 

dapat berlatih keterampilan model 

pempelajaran role playing dengan baik dan 

lebih bisa menghargai pendapat siswa lain 

serta lebih interaktif dalam kegiatan 

belajarnya (berpusat pada siswa) siswa 

yang belum kompeten pada siklus I 

mengalami peningkatan prestasi menjadi 

cukup kompeten atau kompeten.  

 Model Pembelajaran Role Playing 

pada Kompetensi Dasar Ikatan Kimia juga  

dapat meningkatkan mutu guru dalam 

pelaksanaan pembelajarannya, karena  

mengacu pada permasalahan yang 

berkaitan dengan kegiatan guru dalam 

usahanya meningkatkan mutu 

pembelajarannya. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan  uraian pada 

hasil penelitian dan pembahasan tersebut 

di atas,  dapat disimpulkan  beberapa hal  

sebagai berikut  

1. Secara klasikal ketuntasan belajar 

meningkat 32%.  Hal ini berarti melalui 

metode role playing pada pembelajaran 

ikatan kimia dapat    meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa . 

2. Metode Role Playing dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada materi ikatan kimia, karena siswa 

dapat lebih mudah menguasai dan 

memahami materi ikatan kimia.   

3. Melihat keberhasilan penerapan metode 

Role Playing sebagai mana disebutkan 

di atas,  guru  merasa tertantang untuk 

lebih inovatif dan kreatif dalam setiap 

kegiatan  pembelajaran sehingga 

kwalitas pembelajaran meningkat. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar melalui penerapan media pembelajaran 

Video Interaktif mata pelajaran AutoCAD bagi siswa kelas X SMK Latanro Enrekang. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil Penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang menerapkan media pembelajaran Video Interaktif pada mata pelajaran 

AutoCAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMK Latanro Enrekang. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil pre-test yaitu 48,62 

dengan jumlah siswa yang tidak tuntas sebesar 72,41%. Hasil belajar tes akhir pada siklus I, nilai rata-rata 

yang diperoleh yaitu 61,55 dengan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 12 orang atau 41,38%, selanjutnya 
pada hasil belajar tes akhir siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 76,38 dengan jumlah siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 5 orang atau 17,24% dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 orang atau 82,76%. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Media Pembelajaran ,Video Interaktif 

 

Abstract 

This study aims to improve the learn achievement through the implementation of interactive video 

media on AutoCAD subject for student grade X the vocational high school Latanro Enrekang. The type of study 

was class action research. The resulted showed that learning process which applying interactive video media on 

AutoCAD subject can improve the learn achievement for student grade X the vocational high school Latanro 

Enrekang. It showed from learn achievement in pre-test have average value 48,62 with 72,41% students 

incomplete their achievement. The result of final test in Cycle I with average value obtained 61,55 with 

incomplete total student 41,38%, and the result of final test in Cycle II with average value of 76,38 with 

incomplete total student amount 17,24% and complete student amount 82,76%. 

 

Keywords: learn achievement, learning media, interactive video.  
 

PENDAHULUAN 

Salah satu komponen yang penting 

dalam sistem pelaksanaan pendidikan 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya di SMK Latanro 

Enrekang pada semester genap tahun 

ajaran 2013/2014 untuk mata pelajaran 

AutoCAD masih banyak siswa yang tidak 

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

70,00. Permasalahan yang ditemukan 

dalam proses pembelajar adalah pendidik 

hanya menggunakan metode ceramah dan 

membagikan modul dalam penyajian 

materi. Hal itu berakibat menjadikan siswa 

malas, proses belajar mengajar kurang 

aktif, membosankan, dan hasil belajar 

siswa masih sangat rendah. Dimana dari 

data yang diperoleh pada semester ganjil 

tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa 

hanya mencapai 70,65. Dari data tersebut 

pendidik dituntut untuk dapat 

menggunakan berbagai model pembela-

jaran dan juga media pembelajaran dalam 

proses pembelajar.  

Penggunaan media pembelajaran 

akan membantu keefektifitas proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan 

isi pelajaran. Hal ini dikemukakan oleh 

Asyhar (2011), bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan atau menyalurkan pesan 

dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efektif 

dan efektif.  

mailto:yusdydwiasta@yahoo.com
mailto:panen58@yahoo.co.id
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Rusman (2011), juga berpendapat 

bahwa ada beberapa  manfaat media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran 

diantanya pembelajaran akan lebih 

menarik perhatian siswa, materi 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya, 

metode pembelajarannya akan lebih 

bervariasi, serta siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar. 

 Sadiman (2012), mengemukakan 

beberapa kegunaan  media pembelajaran 

yaitu: (1)  Memperjelas penyajian pesan, 

(2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

dan daya indera, (3) Mengatasi sifat fasik 

anak didik, dan (4) Mengatasi perbeddaan 

latar belakang lingkungan guru dan siswa.  

Dengan melihat keunggulan media 

pembelajaran yang dikemukakan oleh 

beberpa ahli diatas, maka dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan media 

pembelajaran Video Interaktif dalam 

pelaksanaan pembelajarannya. 

Penggunaan media pembelajaran 

Video Interaktif dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat 

membangkitkan motivasi dan minat siswa 

serta dapat membantu meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan 

menarik dan terpercaya, sehingga siswa 

tidak merasa bosan dan tercipta kondisi 

belajar yang efektif, efisien dan 

menyenangkan (Maulan , 2013). 

Keunggulan lain dari media pembelajaran 

video interaktif ini akan meminimalisir 

fungsi seorang pengajar, sehingga melalui 

media inilah pembelajaran interakif 

berlangsung dengan adanya interaksi dan 

timbal balik antara media pembelajaran 

video interaktif dengan peserta didik, 

dimana media pembelajaran video 

interaktif akan memancing peserta didik 

agar tertarik pada proses pembelajaran dan 

nantinya tanggapan peserta didik akan 

dipaparkan lebih lanjut oleh pengajar. 

Media pembelajaran yang berupa 

video interaktif sekiranya akan membantu 

siswa dalam pembelajaran untuk persiapan 

pelaksanaan pembelajaran praktik. Media 

video interaktif menjadi salah satu bagian 

vital dari proses pembelajaran terutama 

dalam pembelajaran yang inovatif. Media 

pembelajaran ini dalam hal mempunyai 

peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran video 

interaktif merupakan salah satu komponen 

penentu efektivitas belajar, video ini 

mengubah materi ajar yang berupa teroritis 

menjadi kegiatan interaktif yang 

menunjukan prosedur pelaksanaan dari 

materi ajar. Media pembelajaran tersebut 

dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan 

atau mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu 

“Apakah media pembelajaran Video 

Interaktif dapat meningkatkan hasil belajar 

pada mata pelajaran AutoCAD bagi siswa 

kelas X SMK Latanro Enrekang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

tujuan meningkatkan mutu pembelajaran 

melalui beberapa siklus, dimana masing-

masing siklus terdiri dari empat tahapan.  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas 

X SMK Latanro Enrekang, dengan alamat 

Jalan Gunung lompo Battang No. 19 

Enrekang.   

Jenis tindakan dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media pembelajaran 

Video Interaktif pada mata pelajaran 

AutoCAD. Adapun teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi/Pengamatan 

Data tentang kondisi proses 

pembelajaran selama tindakan dilakukan 

diambil dengan menggunakan observasi 

beberapa indikator yang diamati. 

2. Tes hasil belajar 

Tes digunakan untuk mengambil 

data pada siklus I dan siklus II yaitu untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar 

yang dicapai siswa selama proses 

pembelajaranya itu dengan melakukan 

evaluasi pada akhir siklus I dan siklus  II 
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dengan tujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Teknik Analisis Data Sebagaimana 

dalam pelaksanaan PTK, analisis data yang 

digunakan adalah : 

1. Analisis kualitatif digunakan untuk 

memberikan informasi yang 

menggambarkan peningkatan hasil 

belajar siswa dan proses belajar 

mengajar. 

2. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis nilai hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini peneliti 

menggunakan statistik deskriptif dengan 

mencari nilai rata-rata dan prosentase dari 

hasil belajar siswa, sebagaimana rumus : 

X = Σ X 

       Σ N 

P=Σsiswa yang tuntas belajarx100%         

        Σ siswa 

Ket: 

X  : Nilai rata-rata 

ΣX : Jumlah semua nilai siswa 

ΣN : Jumlah siswa 

Indikator kinerja yang menunjukkan 

keberhasilan pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) ini jika memperoleh skor 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) 70 dari 

skor ideal, dan tuntas secara klasikal 

apabila minimal 80% siswa yang telah 

tuntas belajar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan 

sebanyak dua siklus. Setiap siklus 

memiliki prosedur atau langkah-langkah 

penelitian yang terdiri dari perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Secara 

rinci pelaksanaan penelitian untuk dua 

siklus ini sebagai berikut : 

Siklus I 

Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan 

tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan 

masalah yang akan dihadapi. Dalam tahap 

ini penulis menetapkan seluruh rencana 

tindakan yang akan dilakukan untuk 

memperbaiki praktek AutoCAD dengan 

menggunakan media Video Interaktif, 

adapun langkah-langkah perencanaannya 

yaitu : 

1. Menyediakan media pembelajaran 

berupa media pembelajaran berbasis 

Video Interaktif.  

2. Membuat rancangan jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

3. Membuat rancangan bahan ajar untuk 

setiap pertemuan berupa gambar 

denah pos jaga pada AutoCAD dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Video Interaktif. 

4. Menyediakan pedoman observasi. 

5. Menyediakan peralatan untuk 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan 

selama proses pembelajaran berupa 

kamera. 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini mencakup langkah-

langkah pembelajaran serta tindakan yang 

mengacu pada perencanaan yang telah 

dibuat yaitu : 

1. Tahap Awal  Pembelajaran (15 menit) 

a. Peneliti memperkenalkan diri dan 

mengecek kehadiran peserta didik. 

b. Peneliti melakukan apersepsi 

wacana materi pembelajaran  

AutoCAD tentang menggambar 

denah pos jaga. 

2. Tahap Inti Pembelajaran 

Dalam tahap ini, peneliti 

mengelompokkan siswa menjadi dua 

kelompok, dimana setiap kelompok 

diberi waktu praktikum selama 45 

menit dalam setiap pertemuan. Dalam 

praktikum, Peneliti memberikan 

pembelajaran yang disajikan dalam 

bentuk tayangan video melalui media 

pembelajaran Video Interaktif yang 

ditayangkan sebanyak 3 kali. Peneliti 

menayangkan video pertama sesuai 

dengan materi pembahasan yang telah 

disiapkan setiap pertemuan. Setelah 

penayangan video, kemudian diadakan 

pengamplikasian yang dilakukan oleh 
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siswa selama durasi waktu tertentu. 

Setelah mencapai pada durasi waktu 

yang telah ditentukan, peneliti 

memutar ulang video tersebut yang 

kedua kalinya dengan materi 

pembahasan yang sama pada 

pemutaran pertama kemudian 

pengamplikasian oleh siswa. Sama 

halnya dengan pemutaran vidoe yang 

ketiga kalinya. Adapun durasi waktu 

yang disediakan untuk satu kali 

pemutaran video dan aplikasi yaitu 

selama 15 menit. 

 Pertemuan pertama, video 

pembelajaran dengan materi 

pembahasan pembuatan layers 

ditayangkan sebanyak 3 x 3 menit 7 

detik. 

 Pertemuan kedua, video 

pembelajaran dengan materi 

pembahasan pembuatan denah 

(garis as dan kolom) ditayangkan 

sebanyak 3 x 1 menit 35 detik. 

 Pertemuan ketiga, video 

pembelajaran dengan materi 

pembahasan pembuatan denah 

(kusen) ditayangkan sebanyak 3 x 2 

menit 55 detik. 

Tahap Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung ini sebagai 

upaya dalam mengamati pelaksanaan 

tindakan. Guru mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan lembar 

observasi yang telah disiapkan oleh 

peneliti. 

Tahap Refleksi  

Tahap refleksi dilaksanakan pada 

akhir siklus, serta dilakukan dengan cara 

peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung dan peningkatan hasil belajar 

yang bersumber dari lembar observasi dan 

hasil tes yang diberikan pada akhir siklus. 

Hasil diskusi pada siklus ini diperoleh 

kesimpulan bahwa kehadiran, perhatian, 

keaktifan, dan pemahaman siswa masih 

rendah dan hasil belajar siswa berada 

dibawa standar pencapaian skor ketuntasan 

minimal (KKM) 70 dari skor ideal dan 

ketuntasan belajar belum mencapai standar 

persentase ketuntasan minimal 80% 

sehingga dinyatakan perlu melanjutkan 

pada siklus berikutnya. 

Siklus II 

Tahap Perencanaan  

Tahap ini mencakup perencanaan 

tindakan yang muncul pada siklus I dan 

menetapkan alternatif pemecahan 

masalahnya. 

1. Menyediakan media pembelajaran 

berupa media pembelajaran Video 

Interaktif.  

2. Membuat rancangan jadwal 

pelaksanaan penelitian. 

3. Membuat rancangan bahan ajar untuk 

setiap pertemuan berupa gambar denah 

pos jaga pada AutoCAD dengan 

menggunakan media pembelajaran 

Video Interaktif. 

4. Menyediakan pedoman observasi. 

5. Menyediakan peralatan untuk 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan 

selama proses pembelajaran berupa 

kamera. 

6. Video media pembelajaran dimasukkan 

ke dalam setiap komputer. 

Tahap Pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan tindakan siklus 

II yang mengacu pada identifikasi masalah 

yang muncul pada siklus I, sesuai dengan 

altenatif pemecahan masalah yang sudah 

ditentukan, antara lain melalui : 

1. Tahap Awal  Pembelajaran (15 menit) 

a. Peneliti mengecek kehadiran peserta 

didik 

b. Peneliti melakukan apersepsi wacana 

materi pembelajaran yang akan 

dibahas serta tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran. 

2. Tahap inti pembelajaran 

Dalam tahap ini, peneliti 

memberikan tahapan pembelajaran yang 

sama pada siklus I namun pada siklus ini 

peneliti memberikan tambahan tindakan 

sesuai dengan permasalahan yang ada pada 

siklus sebelumnya. Pada tahap ini, apabila 

siswa mengalami kendala pada saat 
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praktikum, maka siswa dapat memutar 

sendiri video pembelajaran yang telah 

disiapkan sebelumnya oleh peneliti pada 

setiap komputer. Adapun durasi waktu 

yang disediakan untuk satu kali pemutaran 

video dan aplikasi juga sama dengan siklus 

I yaitu selama 15 menit.  

 Pertemuan pertama, video 

pembelajaran dengan materi 

pembahasan pembuatan denah 

(dinding, atap, dan dimensi) 

ditayangkan sebanyak 3 x 4 menit 10 

detik. 

 Pertemuan kedua, video pembelajaran 

dengan materi pembahasan pembuatan 

denah (teks gambar) ditayangkan 

sebanyak 3 x 3 menit 40 detik. 

  Pertemuan ketiga, video pembelajaran 

dengan materi pembahasan cara cetak 

gambar ditayangkan sebanyak 3 x 2 

menit. 

Tahap Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan selama 

pembelajaran berlangsung ini sebagai 

upaya dalam mengamati pelaksanaan 

tindakan. Guru mengamati jalannya 

pembelajaran berdasarkan lembar 

observasi yang telah disiapkan oleh 

peneliti. 

Refleksi 

 Tahap refleksi dilaksanakan pada 

akhir siklus, serta dilakukan dengan cara 

peneliti dan guru mendiskusikan hasil 

pengamatan selama pembelajaran 

berlangsung dan peningkatan hasil belajar 

yang bersumber dari lembar observasi dan 

hasil tes yang diberikan pada akhir siklus. 

Hasil diskusi pada siklus ini diperoleh 

kesimpulan bahwa kehadiran, perhatian, 

keaktifan, dan pemahaman siswa 

mengalami peningkatan dan hasil belajar 

siswa juga mengalami peningkatan  yang 

ditunjukkan  dengan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa sudah mencapai skor kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 70 dari skor 

ideal dan ketuntasan belajar mencapai 

standar persentase ketuntasan minimal 

80% sehingga dinyatakan tidak perlu 

melanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

Hasil Analisis Data Lembar Observasi 

Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar Siswa 

Selama Proses Pembelajaran 

Berlangsung 

Tabel 1 

Hasil observasi hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung pada 

siklus I dan Siklus II 

 

 

No Aspek yang diamati 
Persentase (%) 

Siklus I Siklus II 

1 Siswa yang hadir pada proses pembelajaran 75 80,17 

2 
Siswa yang memperhatikan tayangan video pada saat 

pembelajaran berlansung 
95,4 100 

3 Siswa yang menyalin/mencatat materi pembelajaran 100 100 

4 Siswa yang meminta bimbingan 50,75 9,68 

5 

Siswa yang melakukan kegiatan lain dalam proses 

pembelajaran (main-main, ribut, dan mengganggu 

teman) 

12,64 5,38 
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Tabel 2 

Hasil belajar siswa pada Pre-Test, Siklus I, dan Siklus II 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

Penerapan media pembelajaran 

Video Interaktif dalam proses 

pembelajaran, peningkatan hasil belajar 

dan aktivitas siswa dapat tercapai karena 

adanya tahap refleksi yang dilakukan oleh 

peneliti dan guru mata pelajaran pada 

siklus I sehingga terjadi perubahan dan 

penambahan tindakan siklus II yang 

diharapkan dapat memberikan hasil yang 

lebih baik. Tindakan yang dilakukan 

peneliti pada siklus I adalah menayangkan 

video berupa media pembelajaran Video 

Interaktif kemudian dilanjutkan dengan 

praktikum oleh setiap siswa.  

Tahapan pembelajaran dilakukan 

dengan cara peneliti mengelompokkan 

siswa menjadi dua kelompok, dimana 

setiap kelompok diberi waktu praktikum 

selama 45 menit dalam setiap pertemuan. 

Dalam praktikum, Peneliti menayangkan 

video pembelajaran sebanyak 3 kali. 

Peneliti menayangkan video pertama 

sesuai dengan materi pembahasan yang 

telah disiapkan setiap pertemuan. Setelah 

penayangan video, kemudian diadakan 

pengamplikasian yang dilakukan oleh 

siswa selama durasi waktu tertentu. Setelah 

mencapai pada durasi waktu yang telah 

ditentukan, peneliti memutar ulang video 

tersebut yang kedua kalinya dengan materi 

pembahasan yang sama pada pemutaran 

pertama kemudian pengamplikasian oleh 

siswa. Sama halnya dengan pemutaran 

vidoe yang ketiga kalinya. Adapun durasi 

waktu yang disediakan untuk satu kali 

pemutaran video dan aplikasi yaitu selama 

15 menit.  

Pada tahap refleksi pada siklus I 

menunjukkan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa belum mencapai skor kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 70 dari skor 

ideal yaitu 61,55 dan ketuntasan belajar 

masih dibawah standar persentase 

ketuntasan minimal 80% dari jumlah siswa 

yang ada yaitu sebesar 58,76%. Hal ini 

terjadi karena siswa belum mampu 

mengingat semua video media 

pembelajaran yang telah ditayangkan 

sehingga mereka masih membutuhkan 

bimbingan. 

Melihat permasalahan yang terjadi 

pada siklus I, maka peneliti melanjutkan 

pembelajaran pada siklus II. Pada siklus ini 

dilakukan perbaikan atau penambahan 

tindakan sesuai dengan permasalahan yang 

terjadi pada siklus I. Perbaikan tindakan ini 

dilakukan dengan cara video media 

pembelajaran dimasukkan ke dalam setiap 

komputer sehingga siswa yang melakuka 

praktikum dapat memutarnya kembali 

apabila mengalami kendala dalam 

praktikum. Hal ini bertujuan untuk 

mengefisiensi waktu praktikum setiap 

siswa serta mengurangi permintaan 

bimbingan dari peneliti dan guru mata 

pelajaran. Dengan pemberian tindakan 

tersebut hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. 

Hasil pengamatan yang diperoleh 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran yang menerapkan 

media pembelajaran Video Interaktif 

mampu meningkatkan kehadiran, 

perhatian, keaktifan, dan pemahaman 

siswa kelas X SMK Latanro Enrekang. Hal 

ini dapat dilihat dari lembar observasi yang 

menunjukkan bahwa pada siklus I dapat 

dikemukakan siswa yang hadir pada proses 

pembelajaran sebesar 75%, siswa yang 

No Pencapaian Hasil Belajar Pre-Test Siklus I Siklus II 

1 Nilai Rata-rata 48,62 61,55 76,38 

2 Nilai > 70 8 17 24 

3 Presentase Ketuntasan (%) 27,59 58,62 82,76 
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memperhatikan pembahasan materi 

pembelajaran sebesar 95,4%, siswa yang 

menyalin/mencatat penjelasan guru sebesar 

100%, siswa yang meminta bimbingan 

sebesar 50,75%, dan siswa yang 

melakukan kegiatan lain dalam proses 

pembelajaran sebesar 12,64%. Selanjutnya 

pada siklus II dapat dikemukakan siswa 

yang hadir pada proses pembelajaran 

sebesar 80,17%, siswa yang 

memperhatikan pembahasan materi 

pembelajaran sebesar 100%, siswa yang 

menyalin/mencatat penjelasan guru sebesar 

100%, siswa yang meminta bimbingan 

sebesar 9,68%, dan siswa yang melakukan 

kegiatan lain dalam proses pembelajaran 

sebesar 5,38%. Hasil observasi yang 

dilaksanaakan selama penelitian ini 

merupakan bahan pendukung dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian yang diperoleh 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran yang menerapkan 

media pembelajaran Video Interaktif 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas X SMK Latanro Enrekang. 

Peningkatan hasil belajar siswa telah 

mencapai Standar Kompetensi Belajar 

Minimal (SKBM) untuk mata pelajaran 

produktif yaitu 70,00, Serta mencapai 

ketentuan Dinas Pendidikan Nasional yaitu 

80% dari jumlah siswa yang ada. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa kelas 

X SMK Latanro Enrekang yang 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh dari hasil pre-test yaitu 48,62 

dengan jumlah siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 21 orang atau 72,41% dan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 8 orang 

atau 27,59%. Kemudian pada hasil belajar 

tes akhir siklus I nilai rata-rata yang 

diperoleh yaitu 61,55 dengan jumlah siswa 

yang tidak tuntas sebanyak 12 orang atau 

41,38% dan jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 17 orang atau 58,62%. 

Selanjutnya pada hasil belajar tes akhir 

siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 

76,38 dengan jumlah siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 5 orang atau 17,24% dan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 

orang atau 82,76%.  

Hal tersebut diatas telah mendapat 

dukungan dari beberapa penelitian dalam 

permaslahan yang sama diantaranya 

Ahmad Maulana (2013) menyimpulkan 

bahwa berdasarkan hasil analisis data yang 

diperoleh, bahwa rata-rata hasil studi sub-

kompetensi service engine dan komponen-

komponennya (engine tune-up EFI) pada 

kelompok eksperimen yang semula 67.94 

meningkat menjadi 82,46 atau terjadi 

peningkatan sebesar 89,65%. Sedangkan 

pada kelompok kontrol rata-rata hasil studi 

yang semula 66,93 meningkat menjadi 

74,01, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 58,62%. Adanya peningkatan hasil 

studi kompetensi service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up 

EFI) dengan menggunakan video 

interaktif. 

Penelitian Surianti (2014) 

menunjukkan hasil bahwa pembuatan 

Media Pembelajaran Berbasis Camtasia 

Studio pada Mata Pelajaran Autocad di 

SMK Negeri 3 Bantaeng”. Berdasarkan 

angket uji coba dan pandangan siswa dari 

segi tampilan sangat menarik sebanyak 

23,53%, kategori menarik sebanyak 

52,94%, kategori kurang menarik sebanyak 

11,76%, dan kategori sangat kurang 

menarik sebanyak 11,76%. Pandangan 

siswa dari segi pengoperasian sangat 

mudah sebanyak 17,65%, kategori mudah 

sebanyak 58,82%, kategori kurang mudah 

sebanyak 11,76%, dan kategor isangat 

kurang mudah sebanyak 11,76%. Hal ini 

menunjukkan bahwa video pembelajaran 

AutoCAD menarik dan mudah 

dioperasikan oleh siswa. 

Yogi Nurcahyo Dinata. (2013), 

menyimpulkan bahwa: Berdasarkan 

penilaian ahli media, kelayakan media dari 

aspek rekayasa perangkat lunak dengan 

persentase 82,857% dikatakan baik, 

demikian pula dengan aspek desain 

pembelajaran dan komunikasi visual yang 

dinilai baik dengan persentase masing-

masing 80% dan 82,857%. Sedangkan ahli 
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materi menilai kelayakan dari aspek 

kualitas isi dan aspek kualitas produk yang 

dinilai baik dengan persentase masing-

masing 85% dan 76%, serta aspek 

kesesuaian kognitif yang dinilai baik 

dengan persentase 88,889%. Kesimpulan 

akhirnya bahwa media pembelajaran video 

tutorial ini layak digunakan dalam proses 

pembelajaran materi menggambar dengan 

AutoCad. Terdapat perbedaan dimana hasil 

belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran video tutorial lebih tinggi 

daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan media konvensional. Media 

pembelajaran video tutorial efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran menggambar dengan 

autoCad. 

Dari beberapa pendapat diatas serta 

pada penelitian ini telah jelas bahwa 

penggunaan media pembelajaran 

khususnya video Interktif  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

penerapan media pembelajaran Video 

Interaktif pada mata pelajaran AutoCAD 

bagi siswa kelas X SMK Latanro 

Enrekang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kehadiran, perhatian dan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran 

mengalami peningkatan. Pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran 

juga mengalami peningkatan, hal ini 

dapat dilihat dari jumlah siswa yang 

meminta bimbingan berkurang pada 

saat  praktikum.  

2. Penerapan media pembelajaran Video 

Interaktif mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam proses 

pembelajaran pada mata pelajaran 

AutoCAD kelas X SMK Latanro 

Enrekang. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keterampilan TIK guru dan tenaga kependidikan 

SMK Negeri pada bidang keahlian Komputer Teknik Informatika. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri bidang keahlian 
Komputer Teknik Informatika se-kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterampilan TIK 

berdasarkan KPPI, guru dan tenaga kependidikan di kota Makassar masih tergolong kurang baik. Khusunya 

keterampilan menggunakan aplikasi pengolah kata dan presentasi berada pada kategori kurang baik. 

Diperlukan adanya penguatan dan pengayaan pada keterampilan menggunkan aplikasi pengolah kata dan 

presentasi, karena merupakan kebutuhan dasar dan mendesak yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga 

kependidikan guna menunjang kinerja dan profesionalisme. 

Kata kunci : Keterampilan TIK, Aplikasi Pengolah kata, Aplikasi Ptresentasi.  

 

Abstract 

The purpose of this research was to know the skill of the teachers and the education personnel SMK 

Computer Information Engineering expertise throughout the city of Makassar. This study uses a quantitative 
approach, as it displays the statistics presented by the figures. The population in this study were teachers and 

education personnel SMK Computer Information Engineering expertise throughout the city of Makassar. The 

results showed that the rank of ICT skills based KKPPI, teachers and education personnel in the city of 

Makassar is still relatively poor. Especially the skills to use word processing and presentation applications are 

in the unfavorable category. Strengthening and enrichment needed to use the skills of word processing and 

presentation applications, because it is a basic and urgent needs that must be owned by teachers and education 

personnel to support the performance and professionalism. 

Keywords: ICT Skills,  word processing applications, Presentation applications. 

PENDAHULUAN  

Teknologi informasi telah menjadi 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

pada keberhasilan suatu organisasi dan 

penggunaannya dapat dijadikan sebagai 

suatu strategi dalam menjaga kepercayaan 

dari para penggunanya, termasuk juga 

dalam lembaga pendidikan khususnya 

sekolah. Teknologi informasi memiliki  

fungsi utama dalam lingkungan 

pendidikan salah satunya dengan cara 

membantu sebuah manajemen sekolah 

dapat lebih mudah  mengambil keputusan 

dan pertimbangan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari pengolahan data oleh 

sistem tersebut. Keunggulan teknologi 

informasi sebenarnya selain mampu 

mengurai benang kusut arus informasi dan 

komunikasi data sekolah antara warga 

sekolah, juga dapat mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki sekolah karena 

informasi yang terhimpun dalam sebuah 

sistem informasi berbasis teknologi 

informasi dapat diuraikan secara terinci 

dan terstruktur guna kepentingan 

pengambilan keputusan dan 

pengembangan pengelolaan sekolah. 

Untuk mengimplementasikan 

teknologi informasi di sekolah harus 

didukung oleh tiga komponen utama yaitu  

(1)  kepala sekolah sebagai pimpinan 

dalam manajemen sekolah; (2) guru 

sebagai aktor utama penggunaan media 

pembelajaran, dan (3) teknisi yang 

disiapkan untuk pengelola administrasi 

sekolah berbasis IT. Tiga komponen 

mailto:edisuhardi@unm.ac.id
mailto:dvitalocca@yahoo.com
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tersebut harus bersinergi dan berintegrasi 

teknologi informasi dalam mendukung 

sekolah efektif. Ketiga komponen tersebut 

sering disebut Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) atau yang sekarang 

lebih dikenal dengan guru dan tenaga 

kependidikan. Guru dan tenaga pendidikan 

pendukung Sekolah Efektif tersebut harus 

“melek” TIK dan memiliki keterampilan 

dibidang TIK, sehingga diharapkan dapat 

berperan dalam mengembangkan TIK di 

sekolahnya sebagaimana diterangkan pada 

buku ICT for education tentang tujuh pilar 

peranan TIK di sekolah. 

Undang-undang Guru dan Dosen No. 

144 tahun 2005 menyebutkan bahwa 

seorang guru harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, social dan 

professional. Definisi kompetensi dalam 

hal ini meliputi seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diaktualisasikan oleh guru/dosen dalam 

melaksanakan tugasnya. berdasarkan 

undang-undang dan peraturan pemerintah 

tersebut maka tidak dapat dipungkiri 

bahwa seorang guru dan tenaga pendidik 

wajib hukumnya memiliki kompetensi 

TIK. Berdasarkan data UKA (Ujian 

Kompetensi Awal) guru pada tahun 2012 

yang diselenggarakan secara online 

menyebutkan bahwa hasil ujian 

menunjukan rerata rendah, hal tersebut 

salah satunya disebabkan oleh minimnya 

kemampuan guru mengoperasikan 

komputer (Setyomukti, 2013), hasil analisa 

tersebut merupakan sebuah indikator yang 

memprihatinkan di lingkungan pendidikan, 

karena seharusnya guru sebagai ujung 

tombak pendidikan memiliki kapasitas 

professional yang memadai, keterampilan 

yang mumpuni serta wawasan yang 

senantiasa terbarukan. 

Berhasil atau tidaknya seorang peserta 

didik di dalam sebuah lembaga pendidikan 

mulanya dapat diukur dari kapabel 

tidaknya guru yang mengajar, sedangkan 

bagi sekolah kejuruan bidang keahlian 

TIK, keterampilan dan wawasan TIK 

merupakan indikator utama seorang guru 

yang memenuhi syarat kapabel, oleh 

karena itu pemerintah menggulirkan 

program sertifikasi guru. Sertifikasi guru 

adalah sarana pemerintah memantau 

kualitas seorang guru dari berbagai aspek, 

namun hasil pengukuran yang dilakukan 

oleh pemerintah tidak dapat bebas diakses 

oleh pihak sekolah mapun pihak terkait 

lain sehingga perbaikan atau peningkatan 

SDM yang dimiliki sekolah tersebut 

menjadi bias. Secara teknik pengayaan 

wawasan  dan keterampilan guru dapat 

dilakukan dengan mengikutsertakan guru 

ke berbagai kegiatan pelatihan pendidikan, 

akan tetapi bagaimana memberikan 

treatment yang tepat, hal tersebut sering 

diabaikan sehingga menimbulkan 

kebosanan bagi guru yang di treatment 

karena merasa sudah mahir di salah satu 

pokok bahasan sedangkan kekurangan 

pada keterampilan pokok bahasan lain  

menjadi tidak tersentuh dan semakin jauh 

ketinggalan. 

Dibutuhkan sebuah peta keterampilan 

yang lebih sederhana dibandingkan dengan 

sandar pemetaan keterampilan standar 

dalam hal ini UKG untuk menghasilkan 

analisis ringan yang memudahkan 

treatment  selanjutnya yang dapat 

dilakukan oleh guru mapupun pihak terkait 

lain. Berdasarkan hasil survey literatur 

mengenai pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang paling 

dominan digunakan di sekolah baik 

berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar maupun kegiatan administratif 

sekolah, aplikasi pengolah kata dan 
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aplikasi presentasi merupakan aplikasi 

yang paling akrab dengan guru dan tenaga 

kependidikan. 

Kajian Literatur 

Kompetensi TIK  adalah kemampuan 

individu untuk menggunakan TIK secara 

tepat untuk mengakses, mengelola dan 

mengevaluasi informasi, mengembangkan 

pemahaman baru, dan berkomunikasi 

dengan orang lain untuk berpartisipasi 

secara efektif dalam masyarakat 

(MCEETYA, 2005: 2). Standar 

kompetensi yang tertuang dalam peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

tahun 2007 mengenai standar kualifikasi 

akademik serta kompetensi guru dimana 

peraturan tersebut menyebutkan bahwa 

guru profesional harus memiliki 4 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional dan kompetensi sosial. 

Keterampilan TIK termasuk ke dalam 

kompetensi profesional yang harus 

dimiliki oleh seorang pendidik baik guru 

maupun tenaga kependidikan.  

Keterampilan TIK/digital dapat dirinci 

dalam beberapa komponen. Nutt (2010: 

14) mengemukakan bahwa keterampilan 

digital mencakup tiga kemampuan, yaitu 

kemampuan untuk: (1) menggunakan 

teknologi digital, alat komunikasi atau 

jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, 

menggunakan, dan menciptakan informasi; 

(2) memahami dan menggunakan 

informasi dalam berbagai format dari 

berbagai platform. 

Keterampilan Komputer Pengolah 

Informasi (KKPI) yang diukur adalah : 

a. Keterampilan menggunakan navigasi 

file komputer 

b. Keterampilan menggunakan e-mail 

c. Keterampilan menggunakan internet 

d. Keterampilan menggunakan aplikasi 

pengolah kata 

e. Keterampilan menggunakan aplikasi 

presentasi 

f. Keterampilan menggunakan aplikasi 

pengolah angka/lembar kerja 

g. Keterampilan menggunakan basis data 

 

Teknologi informasi telah menjadi 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

pada keberhasilan suatu organisasi dan 

penggunaannya dapat dijadikan sebagai 

suatu strategi dalam menjaga kepercayaan 

dari para penggunanya, termasuk juga 

dalam lembaga pendidikan khususnya 

sekolah. Teknologi informasi memiliki  

fungsi utama dalam lingkungan 

pendidikan salah satunya dengan cara 

membantu sebuah manajemen sekolah 

dapat lebih mudah  mengambil keputusan 

dan pertimbangan berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari pengolahan data oleh 

sistem tersebut. Keunggulan teknologi 

informasi sebenarnya selain mampu 

mengurai benang kusut arus informasi dan 

komunikasi data sekolah antara warga 

sekolah, juga dapat mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki sekolah karena 

informasi yang terhimpun dalam sebuah 

sistem informasi berbasis teknologi 

informasi dapat diuraikan secara terinci 

dan terstruktur guna kepentingan 

pengambilan keputusan dan 

pengembangan pengelolaan sekolah. 

Untuk mengimplementasikan 

teknologi informasi di sekolah harus 

didukung oleh tiga komponen utama yaitu  

(1)  kepala sekolah sebagai pimpinan 

dalam manajemen sekolah; (2) guru 

sebagai aktor utama penggunaan media 

pembelajaran, dan (3) teknisi yang 

disiapkan untuk pengelola administrasi 

sekolah berbasis IT. Tiga komponen 

tersebut harus bersinergi dan berintegrasi 

teknologi informasi dalam mendukung 

sekolah efektif. Ketiga komponen tersebut 
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sering disebut Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PTK) atau yang sekarang 

lebih dikenal dengan guru dan tenaga 

kependidikan. Guru dan tenaga pendidikan 

pendukung Sekolah Efektif tersebut harus 

“melek” TIK dan memiliki keterampilan 

dibidang TIK, sehingga diharapkan dapat 

berperan dalam mengembangkan TIK di 

sekolahnya sebagaimana diterangkan pada 

buku ICT for education tentang tujuh pilar 

peranan TIK di sekolah. 

Undang-undang Guru dan Dosen No. 

144 tahun 2005 menyebutkan bahwa 

seorang guru harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, social dan 

professional. Definisi kompetensi dalam 

hal ini meliputi seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diaktualisasikan oleh guru/dosen dalam 

melaksanakan tugasnya. (UU Guru dan 

Dosen No.14 th. 2005), berdasarkan 

undang-undang dan peraturan pemerintah 

tersebut maka tidak dapat dipungkiri 

bahwa seorang guru dan tenaga pendidik 

wajib hukumnya memiliki kompetensi 

TIK. Berdasarkan data UKA (Ujian 

Kompetensi Awal) guru pada tahun 2012 

yang diselenggarakan secara online 

menyebutkan bahwa hasil ujian 

menunjukan rerata rendah, hal tersebut 

salah satunya disebabkan oleh minimnya 

kemampuan guru mengoperasikan 

komputer (Setyomukti, 2013), hasil analisa 

tersebut merupakan sebuah indikator yang 

memprihatinkan di lingkungan pendidikan, 

karena seharusnya guru sebagai ujung 

tombak pendidikan memiliki kapasitas 

professional yang memadai, keterampilan 

yang mumpuni serta wawasan yang 

senantiasa terbarukan. 

Berhasil atau tidaknya seorang peserta 

didik di dalam sebuah lembaga pendidikan 

mulanya dapat diukur dari kapabel 

tidaknya guru yang mengajar, sedangkan 

bagi sekolah kejuruan bidang keahlian 

TIK, keterampilan dan wawasan TIK 

merupakan indikator utama seorang guru 

yang memenuhi syarat kapabel, oleh 

karena itu pemerintah menggulirkan 

program sertifikasi guru. Sertifikasi guru 

adalah sarana pemerintah memantau 

kualitas seorang guru dari berbagai aspek, 

namun hasil pengukuran yang dilakukan 

oleh pemerintah tidak dapat bebas diakses 

oleh pihak sekolah mapun pihak terkait 

lain sehingga perbaikan atau peningkatan 

SDM yang dimiliki sekolah tersebut 

menjadi bias. Secara teknik pengayaan 

wawasan  dan keterampilan guru dapat 

dilakukan dengan mengikutsertakan guru 

ke berbagai kegiatan pelatihan pendidikan, 

akan tetapi bagaimana memberikan 

treatment yang tepat, hal tersebut sering 

diabaikan sehingga menimbulkan 

kebosanan bagi guru yang di treatment 

karena merasa sudah mahir di salah satu 

pokok bahasan sedangkan kekurangan 

pada keterampilan pokok bahasan lain  

menjadi tidak tersentuh dan semakin jauh 

ketinggalan. 

Dibutuhkan sebuah peta 

keterampilan yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan sandar pemetaan 

keterampilan standar dalam hal ini UKG 

untuk menghasilkan analisis ringan yang 

memudahkan treatment  selanjutnya yang 

dapatdlakukan oleh guru mapupun pihak 

terkait lain. Berdasarkan hasil survey 

literatur mengenai pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang paling 

dominan digunakan di sekolah baik 

berkaitan dengan kegiatan belajar 

mengajar maupun kegiatan administratif 

sekolah, aplikasi pengolah kata dan 

aplikasi presentasi merupakan aplikasi 

yang paling akrab dengan guru dan tenaga 

kependidikan. 
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Dalam pemanfaatan teknologi 

untuk pengajaran, guru dapat 

menggunakan pengolah kata dan 

spradsheet untuk menyiapkan bahan ajar, 

lembar kerja siswa, instrumen penilaian, 

simbol-simbol di ruang kelas, poster, dan 

gambar. Kemampuan guru dalam 

menggunakan pengolah kata menjadikan 

guru mampu menyediakan dokumen-

dokumen yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Guru dapat mengilustrasikan 

informasinya dengan gambar, bagan dan 

grafik. Selain itu harus diperhatikan 

keterlibatan siswa dalam menggunakan 

teknologi. Selama proses pembelajaran 

ketrampilan siswa dalam menggunakan 

teknologi harus terlatih. Penggunaan 

teknologi oleh siswa melalui pengolah 

kata, spreadsheet, basis data, pengajaran 

dengan bantuan komputer (CAI), program 

pengajaran pribadi, game pengajaran, 

simulasi, program penyelesaian masalah, 

internet, proyek multimedia, sistem 

pembelajaran terpadu, televisi pendidikan, 

dan papan tulis interaksi.  

Guru juga dapat menyajikan 

presentasinya secara profesional melalui 

slide. Presentasi dapat menggunakan 

multimedia seperti grafik, suara, animasi 

dan video clip yang menjadikan presentasi 

semakin memikat. Penggunaan internet 

juga akan mendukung pembelajaran yang 

dilakukan. Penggunaan multimedia 

terbukti meningkatkan kualitas 

pembelajaran apabila antara teks dan 

visual mendukung satu sama lain (Reed 

2006 dalam Slavin, R. E., 2011). Misalnya 

penambahan diagram atau animasi untuk 

memperlihatkan cara petir bekerja. 

Demikian juga untuk pembelajaran 

membaca di SD dengan penggunaan video 

untuk memahami bunyi huruf, 

penggabungan suara dan perbendaharaan 

kata mampu meningkatkan kemampuan 

siswa (Chambers, 2004 dalam Slavin, 

R.E., 2011) 

Sistem merupakan kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu 

(Jogiyanto,2005), sedangkan  informasi 

adalah sekumpulan data yang telah diolah 

sehingga memiliki nilai. Sistem informasi 

adalah sebuah rangkaian prosedur formal 

dimana data dikelompokan, diproses 

menjadi informasi dan disebarkan kepada 

pengguna (Hall, 2004). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, karena 

menampilkan hasil statistik yang disajikan 

dengan angka. Populasi pada penelitian ini 

adalah guru dan tenaga kependidikan SMK 

Negeri bidang keahlian Komputer Teknik 

Informatika se-kota Makassar. 

A. Teknik pengumpulan data  

Pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara Tes,  dilakukan dengan menggunakan 

tes tertulis dan menjawab soal yang 

disediakan. Kuisioner, dilakukan dengan 

menjawab secara jujur tentang kondisi 

sebenarnya mengenai biodata dan 

menjawab pertanyaan sesuai dengan 

SKGTK. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu berbentuk tes, dan kuisioner. 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran 

yang menunjukan tingkat-tingkat 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 

1993:139). Uji validitas setiap item 

kuisioner dan soal tes dilakukan melalui 

prosedur dan perhitungan statistik. Rumus 

yang digunakan menggunakan rumus  
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korelasi produk momen r dari Pearson 

dengan taraf signifikansi 5%. 

Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

Dimana : 

rxy = Koefisien korelasi 

X = Skor item responden ujicoba  

    variabel X 

Y = Skor item responden ujicoba  

   variabel Y 

N = Jumlah responden 

t = Harga t hitung 

Menurut Sudjana (1986:377), jika t 

hitung > t tabel. Maka item dianggap 

valid, sebaliknya apabila t hitung < t tabel 

maka butir item tersebut dianggap tidak 

valid. Diman t tabel adalah nilai t dengan 

taraf signifikansi 1 – α dan dk = n – 2. 

Realibitas instrumen menunjukan 

pada tingkat keteladanan sesuatu, 

sedangkan reliable artinya dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan. Pada penelitian ini 

uji reliabilitas menggunakan rumus Kuder 

dan Richardson sebagai berikut : 

 

                

 

Dimana : 

   = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

K = Banyaknya item soal tes 

Vt = Varians total 

P = Proporsi responden menjawab 

item dengan benar 

Q = Proporsi responcen menjawab 

item dengan salah 

N = Banyaknya responden 

Jika    >       maka instrument reliabel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

korelasi point biserial dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 diketahui rt 

sebesar 0, 98 dengan perhitungan nilai r 

pada masing-masing item ditemukan 

bahwa terdapat  32 item soal yang 

dinyatakan tidak valid karena memiliki 

nilai ro lebih kecil dibanding rt yaitu item 

nomor 2, 7, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 41, 42, 

51, 52, 53, 57, 60, 65, 66, 69, 74, 75, 78, 

83, 86, 90, 91, 93, 94, 101, 102, 103, 110 

dan 112. Ketigapuluh dua nomor tersebut 

dieliminasi dari instrument yang akan 

digunakan dalam pengambilan data 

penelitian sesungguhnya. 

Dengan membandingkan nilai Lhitung 

dengan Ltabel, jika Lhitung < Ltabel,maka  H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Dalam hal 

inidiperoleh Lhitung = 0.161  <  Ltabel = 

0.180, maka dapat disimpulkan bahwa 

sampel berdistribusi Normal. 

Menurut Suharsimi (2009) analisis 

data deskriptif kualitatif memanfaatkan 

persentase yang dinyatakan dalam sebuah 

predikat yang menunjukkan pada 

pernyataan keadaan, ukuran kualitas. 

Analisis yang dilakukan untuk kebutuhan 

data kualitatif digunakan 4 kategori yaitu “ 

Sangat Baik”, “Baik”, “Kurang Baik” dan 

“Tidak Baik”. Predikat yang dimaksud 

dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 1. Kategori penilaian 

No Kriteria Predikat Persentase (%) 

1 Jika Semua Indikator terpenuhi Sangat Baik 76 – 100 

2 Jika sebagian besar indikator terpenuhi Baik 51-75 

3 Jika sebagian kecil indikator terpenuhi Kurang baik 26 – 50 

4 Jika tidak ada indikator yang terpenuhi Tidak baik 0 – 25 

    

Secara umum dapat digambarkan bahwa 

penguasaan TIK berdasarkan 

Keterampilan Komputer Pengolah 

Informasi (KKPI) untuk guru dan tenaga 

kependidikan memiliki rerata 46,82% 

termasuk ke dalam kategori kurang baik.  

Bila di urai secara terinci, setiap item 

komponen keterampilan memiliki rerata 

penguasaan keterampilan di bawah 50%.  

Untuk penguasaan keterampilan TIK 

keterampilan menggunakan aplikasi 

pengolah kata sebesar 48,33%, dan  

penguasaan  keterampilan TIK 

menggunakan aplikasi presentasi 32,9 %. 

Keduaangka tersebut menunjukan 

indikator pada kategori kurang baik, 

kategori yang semestinya tidak terjadi di 

kalangan guru dan renaga kependidikan 

sekolah kejuruan bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang notabene 

merupakan ujung tombak pendidikan 

kejuruan TIK.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang diperoleh 

melalui kuisioner isian, maka peneliti 

dapat membuat suatu kesimpulan 

mengenai tingkat penguasaan keterampilan 

TIK berdasarkan KKPI guru dan tenaga 

kependidikan di SMK bidang keahlian 

TIK di kota Makassar. Beberapa 

kesimpulan tersebut adalah: 

a. Keterampilan TIK KKPI guru dan 

tenaga kependidikan tergolong 

kurang baik dengan persentase 

penguasaan keterampilan sebesar 

43,98%, untuk itu diperlukan 

peningkatan penguasaan keterampilan 

TIK berdasarkan KKPI bagi guru dan 

tenaga kependidikan. 

b. Keterampilan menggunakan aplikasi 

pengolah kata tergolong kurang baik 

dengan presentase sebesar 48,33%, 

seharusnya keterampilan aplikasi 

pengolah kata merupakan 

keterampilan yang paling umum untuk 

dikuasai guru dan tenaga 

kependidikan karena digunakan secara 

rutin dan terus menerus di dalam 

menyelesaikan tugas akademik sehari-

hari. Oleh karena itu peningkatan 

keterampilan dan wawasan pada 

aplikasi ini sangat perlu disegerakan, 

guna menghindari ketertinggalan yang 

semakin jauh dan semakain sulit 

ditanggulagi. 
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 Abstrak  

Tujuan tulisan ini adalah untuk memaksimalkan pendidikan karakter melalui aturan-aturan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan. Kajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dan mendeskripsikan secara 

kualitatif. Penulis merupakan instrumen, dengan mengkaji pengalaman best practice yang dilamai selama 

menjadi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan, baik pada kelompok Bisnis, maupun pada kelompok 

teknologi. Hasil menunjukkan Pendidikan karakter bangsa harus dilakukan secara terencana dengan baik; 

Pendidikan karakter Bangsa yang akan diterapkan disekolah-sekolah perlu pendekatan budaya lokal, agar 

implementasinya tidak banyak hambatannya; Perlu dibuatkan aturan tertulis dalam penerapannya, misalnya , 

dimasukkan didalam tatatertib siswa, sebagai suatu kewajiban yang mutlak harus dilakukan; Perlu ada sanksi 

bagi yang melangga yang bersifat mendidik, misalnya pengurangan nilai mata pelajaran , Pendais, Olah raga, 

dan Penjaskes; Perlu adanya kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan setiap aturan yang dibuat. 

Kesepakatan tersebut dibuat menjadi suatui komitmen yang harus dilaksanakan; Perlu adanya penyadaran akan 
pentingnya pendidikan berwawasan lingkungan, dengan menerapkan pendidikan karakter yang berwawasan 

lingkungan; Lingkungan hijau di sekolah, juga dibuatkan program yang berkelanjutan, serta aturan mencegah 

pengrusakan lingkungan disekitar sekolah;  Pelibatan penuh dalam rangka mencapai sekolah yang berkarakter 

dan berwawasan lingkungan; Pelibatan guru-guru untuk membuat program pengajaran yang berwawasan 

pendidikan kewirausahaan yang berkarakter. Memasukkan dikurukulum, pada pelajaran muatan lokal 

bagaimana peserta didik turut melestarikan lingkungan yang hijau, dimana orientasinya pada pembibitan dan 

penanaman pohon. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Best Practice, SMK 

Abstract 

The purpose of this paper is to maximize the character education through the rules on Vocational 

Education. Studies were conducted using a qualitative approach, and describes qualitatively. Author of an 

instrument, by examining best practice experience that dilamai for becoming Principal at Vocational High 

School, both in the business groups, as well as in the technology group. Results showed the nation's character 

education must be well planned with good; Nation of character education that will be implemented in schools 

need to approach the local culture, so that its implementation is not a lot of obstacles; Written rules need to be 

made in its application, for example, incorporated in them pollutes the student, as an absolute obligation to do; 

There should be sanctions for those who melangga didactic, for example, a reduction in the value of subjects, 

Pendais, sport and PE; The need for a mutual agreement to implement any rule made. The agreement was made 
into suatui commitments must be implemented; The need for awareness of the importance of environmental 

education, by implementing environmentally sound character education; Green environment in the school, also 

made an ongoing program, as well as rules to prevent destruction of the environment around the school; Full 

involvement in order to achieve a school of character and environment; Involving teachers to make teaching 

program sound entrepreneurial character education. Enter dikurukulum, the local content how students helped 

preserve a green environment, in which the orientation of the seeding and planting of trees. 

Keywords: Character Education, Best Practice, SMK 

PENDAHULUAN 

Menyusun  Best Practice 

merupakan aktivitas yang harus dilakukan 

oleh Kepala Sekolah dalam pengembangan 

pendidikan karakter bangsa disekolah. 

Memulai pendidikan karakter disekolah 

dengan jumlah siswa yang ribuan bukan 

hal yang gampang, karena seorang Kepala 

Sekolah harus menyamakan presepsi dari 

kalangan guru dan siswa. Menyamakan 

prsesepsi tersebut dibutuhkan pemikiran 

dan langkah yang harus dimulai untuk 

menyamakan pemahaman apa pentingnya 

pendidikan karakter dilaksanakan setiap 

mailto:karnedybolong@gmail.com
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siswa di dalam pendidikan formal seperti 

di SMK ini.  

Penyamaan presepsi tersebut 

menurut penulis harus dimulai dengan 

membuat aturan yang mengikat untuk 

stakeholder untuk mencapai tujuaan 

bersama. Aturanyang dimaksud berupa tata 

tertib, instruksi tertulis kepala sekolah 

untuk dilaksanakan dilingkunagn sekolah. 

Bagaimana aturan itu agar mengikat, maka 

sebaiknya dibuatkan sanksi yang sifatnya 

mendidik dan efektif untuk dilaksanakan 

tanpa membuat siswa merasa dirugikan. 

Coba kita lihat aturan bagaimana 

sebaiknya yang diberlakukan agar efektif 

dan berdampak positif untuk 

pengembangan pendidikan karakter di 

sekolah.  

Didalam organisasi sekolah, 

terdapat pola-pola hubungan yang telah 

diatur menurut  struktur organisasi. Terkait 

dengan hubungan kerja dalam organisasi, 

Richard L. Arend dalam Learning to Teach 

membagi pola hubungan kerja guru 

kedalam empat pola (Wahyono,2012, Cara 

Ampuh Merebut Hati Murid,Jakarta, 

Esensi Erlangga). Empat pola hubungan 

kerja ini sangat relevan utnuk menelaah 

seberapa jauh guru dapat memahami dan 

memiliki kemmpuan mengelola hubungan 

kerja yang baik dan efektif dalam 

organisasi sekolah. Deskripsi ringkas 

masing-masing pola hubungan kerja 

tersebut 

1. Working with colleagues (bekerjasama 

dengan kolega); membangun 

kepercayaan . Kepercayaan adalah suatu 

yang wajib agar hubungan bertumbuh. 

2. Working with administrator and 

leadership personal (bekerja bersama 

pimpinan sekolah dan pegawai 

adminstrasi). Hubungan kerja dengan 

kepala sekolah pun sangat penting. 

Tujuannya, mengetahui lebih jauh visi 

dan misi yang diemban serta cara dan 

strategi untuk mencapainya. 

3. Working with parents (bekerja bersama 

oarang tua murid); hal yang perlu 

dilakukan agar hubungan sekolah dan 

orang tua bisa berlangsung dengan baik 

adalah kejelasan peran yang 

disampaikan pihak sekolah pada tahun 

ajaran. Pihak sekolah membuka diri 

terhadap keterlibatan orang tua. 

4. Working for school improvement 

(bekerja untuk pengembangan 

sekolah); Dalam organisasi sekolah, 

guru adalah agen perubahan. Sebagai 

agen perubahan , guru memiliki peran 

sentral terhadap pengembangan 

sekolah. Jika dilihat dari bagaimana 

respons guru terhadap perubahan itu 

sendiri. 

Aturan tertulis yang kami buat 

hanya semata-mata mempercepat 

penerapan pendidikan karakter bangsa di 

sekolah berjalan dan dilakukan secara 

efektif. Guru dalam penerapan aturan tata 

tertib tersebut berperan sangat strategis 

dimana mereka berhubungan langsung 

dengan siswa sebagai obyek penerapan 

pendidikan karakter bangsa disekolah. 

Misalnya, penerapan sanksi pada siswa 

pelanggar Tatib tersebut langsung 

diketahui guru dan diberi sanksi atau 

pembinaan yang bersifat mendidik. Guru, 

sebagi agen perubahan sebaiknya mampu 

mengetahui karakter siswa dalam wilayah 

binaannya, karena kedekatannya yang 

memungkinkan untuk lebih mengetahui 

apa yang sebaiknya dilakukan siswa untuk 

mempercepat pendidikan karakter tersebut.  
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Sebegitu pentingkan peranan guru 

dalam pendidikan karakter tersebu? 

Jawabannya Ya sangat penting. Namun 

guru yang dibutuhkan adalah guru yang 

berkategori sangat Proaktif dimana beliau 

mampu mengantisipasi terjadinya 

perubahan dan melakukan berbagai 

langkah untuk memanfaatkan peluang 

sehingga memperoleh nilai tambah 

(keuntungan). Guru sebaiknya mampu 

meningkatkan komunikasi pembelajaran 

dengan muridnya.  

Kapan, dan siapa  yang harus 

memulai pendidikan karakter disekolah ? 

jawabannya bahwa pendidikan  karakter 

disekolah harus dimulai dengan niat yang 

tulus - mulai dari kepala sekolah, guru, staf 

tata usaha dan siswa. Sebagai kepala 

sekolah memulai dengan memberi contoh 

kepada seluruh stakeholder disekolah; guru 

sebagai ujung tombak  agen perubahan- 

memberi contoh yang baik pada siswa;  

sebagai siswa sebaiknya menyadari akan 

masa depannya sebagai generasi penerus 

bangsa karena ditangan beliau bangsa ini 

akan maju atau terpuruk. Harus ada 

kebersamaan untuk berani melakukan 

perbaikan-perbaikan pendidikan yang 

beroriantasi perbaikan karakter ditengah 

kehidupan yang serba bebas ini. Kalau 

begitu, perlu penyatuan presepsi tentang 

karakter yang perlu dikembangkan 

ditengah kehidupan yang serba bebas ini. 

Disnilah pentingnya kembali kepada 

penggalian budaya karakter nenek-moyang 

kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebersamaan dalam melakukan segala hal. 

Bangsa ini dipersatukan dengan konsep 

gotong royongnya, tanpa mengenal pamrih 

dalam membantu sesama bangsanya. Letak 

kekuatannya dalam menanamkan budaya 

yang  berkarakter keindonesian terletak 

pada adanya pendidikan yang terkonsep 

secara sistematis yang dilakukan oleh 

satua-satuan pendidikan. Bagaimana yang 

dimaksud terkonsep dan terpola, dibuatkan 

struktur program dalam kurikulum , yang 

harus dilakukan oleh guru sebagai ujung 

tombat agen perubahan disekolah. 

Kajian dan Tinjauan 

Perubahan atau pembaruan 

merupakan bagian dari proses organisasi 

formal menuju kondisi yang dikehendaki. 

Dalam perperspektif pemikiran umum, 

Druckers dalam The Effektive Executive 

(liht. Wahyono , Joko,2012 . Cara Ampu 

Merebut Hati Murid, Jakarta: Esensi 

Erlangga Group), mengemukakan 

beberapa sumber terjadinya perubahan atau 

pembaruan, yaitu: 

1. Kondisi yang tidak disangka-sangka 

(the unexpected), munculnya keadaan 

yang tak disangka-sangka dapat 

membuat keadaan menjadi tidak 

terkontrol dan menimbulkan ekses 

negatif yang justru akan memunculkan 

harapan baru yang lebih inovatif. 

2. Ketidakwajaran (the incongruty); 

ketidak wajaran dapat muncul selama 

proses pendidikan disekolah. Namun, 

ketidakwajaran kondisi antara nilai –

nilai yang dianggap ideal dan realistas 

yang terjadi bisa mendorong timbulnya 

inovasi.  

Sebagai contoh, ketika saya melihat 

sampah berserakan disekitar lokasi 

sekolah, sebagai Kepala sekolah merasa 

tertantang apa dan bagaimana menagani 

sampah yang begitu banyak ini. Maka 

saya buat kebijakan yang pertama 

bahwa perlu adanya kegiatan rutin 

untuk kerja bhakti setiap minggu untuk 

membersihkan sampah –sampah 

tersebut. Saya bersama dengan 
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kesiswaan membuat program kerja 

bhakti setiap hari sabtu. Apa ada hasil? 

Ada, tapi tidak maksimal. Berarti 

konsepnya masih belum matang.  

3. Inovasi berbasis kebutuhan proses 

(Innovation based on proses need); 

Interaksi antara staf dan stakeholder di 

lembaga sekolah sebaiknya 

berlangsung secara demokratis atau 

dalam kerangka manajemen berbasis 

sekolah. Kondisi tersebut, sekolah bisa 

menerapkan manajemen partisipatif 

yang biasanya melahirkan gagasan 

yang sebelumnya tidak terpikirkan.  

Sebagai contoh, komunikasi 

Kepala sekolah, guru dan staf 

sebaiknya sering dilakukan dengan 

rapat koordinasi untuk mencari tahu 

permasalahan apa yang di sekolah 

alami. Saya pernah menghadapi 

masalah‖ ketika semua staf pegawai 

sering terlambat dan malas 

mengerjakan tugasnya sebagai 

pegawai negeri‖. Sebagai kepala 

sekolah mencari tahu dengan 

melakukan rapat koordinasi dengan 

staf, dalam pertemuan tersebut ternyata 

titik masalahnya adalah adanya 

kecemburuan pegawai pada guru. 

Dianggapnya guru sudah sangat 

sejahtera karena mendapatkan 

tunjangan sertifikasi. Sebagai Kepala 

sekolah memutuskan untuk 

memberikan insentif dari dana bantuan 

pendidikan gratis, walaupun sebetulnya 

bukan peruntukannya. Hasilnya, ada 

perubahan pola kerja dari staf—dari 

malas menjadi rajin dan disiplin masuk  

kerja. 

4. Perubahan pada Struktur Orginasasi 

(Changes in industry structure); 

Perubahan struktur organisasi dan jenis 

SDM yang dibutuhkan suatu organisasi 

Sekolah. 

5. Faktor Demografis (kondisi 

lingkungan kerja). Suasana kerja perlu 

menjadi perhatian pada setiap Kepala 

Sekolah. 

6. Perubahan persepsi, suasana dan 

makna (changes in preception, mood 

and meaning); perlu kejelasan tujuan 

dari progran yang dibuat kepala 

sekolah. Mamfaat jangka pendek dan 

jangka panjangnya—khususnya 

pendidikan karakter bangsa. 

7. Penegetahuan baru (New knowledge); 

baik penegetahuan ilmiah, teknis 

maupun sosial merupakan sumber 

peluang yang paling produktif dalam 

sejarah inovasi. 

Ketujuh sumber terjadinya perubahan 

dan pembaruan tersebut menurut 

Drucker dapat digunakan untuk 

melihat darimana kita harus memulai 

suatu perubahan pendidikan karakter 

bangsa disekolah.Diketahui bahwa 

perubahan minsed warga sekolah 

bukan secara kebetulan , namun 

diperlukan kemauan dan perencanaan 

yang sistematis sehingga hasilnya 

dapat maksimal, dan dapat dilakukan 

secara efektif dan efisiensi tanpa 

mengganggu sendi-sendi aturan yang 

sudah dibuat bersama. 

Guru sebgai agen utama perubahan 

menuju suatu perbaikan karakter siswa’ 

menjadi generasi yang sadar akan perlunya 

pemahaman berbangsa dan bernegara 

menuju keberlangsungan kehidupan yang 

tentram , sejahtera dan berbudaya yang 

menghargai nilai moral yang kita junjung 

tinggi bersama, nilai  kersamaan akan 

tumbuh kembali seiring perbaikan pola 

fikir dikalangan Guru dan siswa, yang 
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dibackup oleh kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab perubahan disekolah. 

METODE PENELITIAN 

Kajian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan 

mendeskripsikan secara kualitatif. Penulis 

merupakan instrumen, dengan mengkaji 

pengalaman best practice yang dilamai 

selama menjadi Kepala Sekolah di Sekolah 

Menengah Kejuruan, baik pada kelompok 

Bisnis, maupun pada kelompok teknologi.  

PENERAPAN  PENDIDIKAN 

KARAKTER BANGSA DI SMKN 1 

PALLANGGA 

Pengalaman Menjadi Kepala Sekolah di 

Kelompok Bisnis 

           Saya menjadi kepala sekolah diawal 

tahun 2007, tempatnya kira-kira 13 km dari 

ibu kota kabupaten Gowa, sekolah ini 

dulunya SMEA Negeri  Limbung sekarang 

menjadi SMKN 1 Limbung. Keadaan 

masyarakat disekitar wilayah sekolah 

beraktifitas sebagai petani sawah, ladang, 

perdagangan sebagian sebagai profesi PNS 

dilingkungan PEMDA Kabupaten Gowa. 

Masyarakatnya, mempunyai tingkat 

pendidikan yang rata-rata sdh baik. Pada 

waktu saya memulai menjadi Kepala 

sekolah thn 2007, jumlah siswa masih 380 

orang siswa, kondisi ruang belajar 80% 

masih kelihatan kumuh. Sekolah ini 

sebetulnya masih tergolong baik karena 

satu-satunya sekolah negeri tingkat SLTA 

mempunyai jurusan bisnis manajemen di 

Kabupaten Gowa. SMKN 1 Limbung 

adalah  Sekolah kejuruan yang pertama 

dikabupaten ini, yang berdiri tahun 1972 

dan gurunya rata-rata sudah berpendidikan 

S1. 

Awal  memulai tugasku di sekolah 

ini sebagai Kepala sekolah, dalam hatiku 

―Saya harus memulai membangun sekolah 

ini dari sisi mananya, artinya apakah 

pembenahan fisik sekolahnya, pembenahan 

mental gurunya ataukah pembenahan 

sistem mengajarnya guru-guru. Bingung, 

saya mencoba bertanya kepada masyarakat 

disekitar  sekolah apa yang tidak disukai 

masyarakat. Jawabannnya beragam; ―ada 

yang mengatakan bahwa sekolah terlalu 

kumuh gedungnya; ada juga yang berkata 

bahwa gurunya sering terlambat masuk dan 

cepat pulang; dan ada yang lebih ekstrim 

mengatakan lulusannya susah untuk 

mencari kerja‖. 

Dalam benak saya bahwa bahwa 

disekolah inilah tempat saya memulai 

sesuatu kemempinan sebagai kepala 

sekolah, sebagai guru bagi siswa yang ada 

disini, sebagai panutan dari setiap guru dan 

staf. Semua stakeholder disekolah ini harus 

mempunyai watak yang menjunjung tinggi 

kedisiplinan ; baik kedisiplinan memulai 

mengajar dengan tepat waktu masuk dan 

pulang.  Lebih penting guru harus 

mempersiapkan diri sebelum memulai 

mengajar. Hal ini tidak mudah karena 

fasilitas media pengajaran sangat terbatas, 

jumlah buku perpustakaan juga masih 

minim dibanding jumlah siswa, ditambah 

fasilitas prateknya sudah tidak 

memungkinkan untuk dipakai dalam 

mengajar. Contoh, ada 45 mesin ketik 

manual sudah pada rusak dikarenakan 

tidak ada perhatian untuk maintenance nya. 

Lalu saya pikir inilah kesempatan memulai 

kegiatan pembenahan fasilitas dengan 

mencari tahu dimana ada bengkel yang 

dapat memperbaiki mesin ketik ini. 

Bengkelnya, kberada dikota makassar. 

Mesin ketik tersebut semuanya saya suruh 

perbaiki. Dua bulan kemudian mesin sudah 

baik, berarti fasilitas pembelajaran praktek 

mulai terbenahi. Siswa yang tadinya hanya 
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belajar teori mengetik sepuluh jari, 

sekarang sudah praktik, walaupun mesin 

itu kategori yang sudah lama.  

Pikir saya, sebagai kepala sekolah 

SMKN 1 Limbung harus mengerjakan apa 

lagi? Mungkin baiknya pembenahan sistem 

pengajaran guru atau pembenahan fhisik 

ruang kelas yang masih 80% tidak 

repsentatif untuk jumlah siswa 40 orang 

per rombel, ataukah, perlu pengadaan alat 

peraktik yang lebih banyak. Misalnya, 

komputer jumlahnya masih minim dan 

kecanggihan sdh ketinggalan karena masih 

menggunakan pentium II. Saya mencoba 

menghubungi teman bagaimana caranya 

mendapatkan bantuan komputer untuk 

dipakai praktik siswa, jawabannya, bahwa 

Kementerian Pendidikan Nasional, 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

punya program tahunan APBN), 

memberikan pralatan praktik. 

Persyaratannya, membuat proposal dan 

mengirimkannya di di Rektorat Pendidikan 

Menengah kejuruan. Alhasil enam bulan 

kemudian saya diapanggil Bintek untuk 

menerima bantuan peralatan sebanyak 350 

juta rupiah. 

Dana itu dibelikan peralatan 

komputer dan beberapa penunjang lainnya 

untuk digunakan sebagai fasilitas 

pengajaran. Komputer itu cukup banyak, 

ada 40 unit dengan kategori pentium 4. 

Setelah ada bantuan komputer , maka 

mulailah mendapatkan respon yang positif. 

Usia tugasku baru 6 bulan di SMKN 1 

Limbung. Saya memulai kerjasama dengan 

ICT kabupaten untuk memasang jaringan 

internet, pada waktu itu speedy belum 

dapat terkoneksi di wilayah kecamatan 

bajeng. Saya memasang Tower dengan 

ketinggian 32 meter, ketinggian ini 

dimaksud untuk dapat cepat mengakses 

sinyal dari ICT center kabupaten Gowa. 

Tidak lama kemudian ,  SMKN 1 limbung 

sudah punya fasilitas internet, yang 

pertama di Kecamatan Bajeng tersebut.  

Dampak dari pemasangan internet, 

masyarakat sekitar wilayah ini mulai 

menaruh minat untuk disekolahkan di 

SMKN 1 Limbung. Pada musin 

penerimaan siswa baru, peminat yang 

mendaftar cukup banyak, sampai-sampai 

panitia kewalahan melayani. Cukup besar 

yang mendaftar,  saya mengambil 

kebijakan agar siswa baru di terima 10 

rombal atau setara dengan 400 orang 

siswa. Padahal jumlah siswa sebelum saya 

menjadi kepala sekolah di SMKN 1 

Limbung berkisar 380 orang. Kini sudah 

sekitar 800 orang siswa, cukup besar 

jumlahnya dalam kurung waktu 1 tahun 

kepemimpinan saya, padahal konidisi 

ruangan masih terbatas.   

           Selanjutnya, sekolah ini perlu 

merehabilatasi ruang kelas dibagian depan 

yang kelihatan kumuh, rayap dimana-

mana, atap sudah pada bocor, pintu sudah 

pada rusak.  Pertanyaannya, dari mana 

bantuan rehabilitasi didapatkan? Kami 

mengundang salah seorang pejabat di 

Dinas Pendidikan Kabupaten untuk 

melihat langsung kondisi ruang kelas yang 

kumuh itu, mereka datang melihat dan 

berjanji akan berikan bantuan DAK (dana 

alokasi khusus) yang biasanya dikelola 

langsung oleh pemerintah kabupaten dan 

diberikan ke sekolah-sekolah. Akhirnya, 

dana rehab untuk tujuh ruang kelas yang 

berada di depan itu diperoleh. 

           Berapa bula kemudian, ruang kelas 

yang kumuh itu berubah menjadi ruangan 

yang sangat layak dipakai, siswa dan guru 

sudah mulai melihat sekolah ini akan 

punya prospek yang lebih baik, 

masyarakat, terutama Komite sekolah 

bangga akan hasil yang diperoleh selama 
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kurang lebih setahun kepemempinan saya. 

Siswa mulai banyak. Apa langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan? Yang 

mendesak adalah Pembinaan Karakter 

Bangsa pada semua siswa, atau 

menghidupkan kembali nilai dasar 

beragama, dimana di SMKN 1 Limbung  

99 % yang beragama Islam, guru agama 

islam saya undang dan saya bertanya apa 

yang harus dilakukan untuk siswa agar ada 

keterjaminan pemenuhan kebutuhan 

pendidikan  agama sesuai dengan shariah 

agama islam. Kesimpulannya, bahwa perlu 

diterapkannya kewajiban siswa untuk 

melakukan sholat berjamaah di mushollah 

sekolah. Teknis pelaksanaannya, 

dimonotoring langsung oleh guru agama, 

dibantu dengan guru lainnya,kalau di kelas 

ketua rombel yang menangani langsung 

absensi setiap selesai sholat berjamaah. 

Siswa yang tidak ikut berjamaah dikenakan 

sanksi, yaitu ―membersihkan seluruh 

ruangan mushollah atau membawa alat 

kebersihan musholah”, sanksinya 

terpantau baik karena guru pembina 

mengawasi  langsung kegiatan siswa-

siswa. Kegiatan ini sudah menjadi program 

sekolah untuk selamannya, artinya tidak 

ada yang menggugat untuk dihilangkan, 

bahkan kegiatan ini saya pantau secara 

berkala karena memang saya aktif 

melakukan sholat berjamaah. Sholat 

berjamaah ini bermaafaat untuk 

menerapkan kedisiplinan pada peserta 

didik, terbina kebersamaan dan saling 

menghargai, didalam sholat ini kedudukan 

antara siswa , guru serta kepala sekolah 

sama di hadapan sang Pencipta. Siapa yang 

takwanya baik pada Allah maka mereka 

akan dimuliakan oleh SWT.  

Ternyata pendidikan karakter itu 

harus dilakukan secara sistematis dan 

terencana, artinya perlu adanya aturan, 

kesepakatan dan sanksi yang tegas, karena 

tanpa ini semua pendidikan karakter tidak 

berjalan cepat. Sanksi itu tidak  mutlak 

dilaksanakan, karena akan menjadi budaya 

didalam organisasi. Perlu diketahui 

bahwa,kebanggaan seorang guru adalah 

melihat anak-anaknya cerdas, berkarakter,  

selalu tersenyum dan setiap harinya 

mereka bersikap baik. ― I am the master of 

my fate. I am the captain of my soul.‖ 

Nelson Mandela. (Baswedan, Anies, 2012, 

Indonesia Mengajar, Jakarta, Bentang). 

 

Pengalaman Menjadi kepala Sekolah Di 

Kelompok Teknologi 

Bulan September 2012 saya diberi 

amanah untuk menjadi kepala sekolah pada 

kelompok teknologi, tentunya hal ini tidak 

menjadi masalah bagi saya. 

Latarbelakangku memang berbasis 

teknologi—dari Sekolah Teknik setingkat 

SLTP, lanjut ke SMK dan keperguruan 

tinggi sebagai sarjana pendidikan 

teknologi. Tentu, watak dan karakter siswa 

tidak jauh beda dengan waktu saya masih 

duduk di SMK tahun 1980-an, apalagi 

lebih sepuluh tahun saya mengajar di 

sekolah yang berbasis teknologi. 

Sekolah yang baru ini dinamakan 

SMKN 1 Pallangga, kurang lebih 3 km 

dari pusat kota kabupaten Gowa-sangat 

strategis karena berada tidak jauh dari 

pusat kota. Ada yang beda antara 

kelompok sekolah bisnis dan teknologi. 

Perbedaan secara formal adalah kurikulum, 

namun perbedaan  tidak muncul 

dipermukaan adalah watak peserta didik 

yang berbeda. Perbedaannya dimana? 

Misalnya siswa pada: 

 Kelompok bisnis , siswa pada kelompok 

ini cenderung tidak aktraktif, artinya 

mereka tidak dinamis secara fisik-mereka 

banyak berdiam dengan kegiatan diruang 
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pembelajaran—mungkin siswa pada 

kelompok bisnis ini didominsi dengan 

banyak gender dibanding dengan siswa 

laki-laki. Aturan tata tertib yang dibuat 

sekolah bersama komite tidak menemukan 

hambatan yang berarti, siswa mudah 

menerimanya. Jadi, selama kurang lebih 6 

tahun sebagai kepala sekolah pada siswa 

kelompok bisnis ini, hampir tidak ada 

hambatan dalam penerapan tartib yang 

sudah dibuat. Mereka sangat patuh pada 

aturan kedisiplinan, sehingga penerapan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa 

bisa cepat terlaksana dan diterapkan pada 

semua siswa.  

Ada yang menarik pada sekolah 

kelompok bisnis tersebut, bahwa   peranan 

guru sangat besar. Guru pada kelompok 

ini, bertindak dan bersikap dipengaruhi 

dengan latar belakang pendidikannya, 

punya perhitungan yang baik dalam 

melakukan tindakan dan kebijakan pada 

peserta didiknya, tidak bertindak aktraktif 

tetapi menghitung untung ruginya suatu 

kebijakan yang diambilnya. Resiko dalam 

suatu kebijakan menjadi hitungan 

tersendiri bagi guru-gurunya, ada sela-sela 

waktu untuk berfikir sebelum mengambil 

sikap. 

Sekolah sebagai lembaga formal 

untuk pembentukan kepribadian anak , 

agar anak sebagai peserta didik menjadi 

manusia dewasa dari sudut usia dan 

intelektualnya serta trampil dan 

bertanggungjawab sebagai upaya 

mempersiapkan generasi pengganti yang 

mampu mempertahankan eksistensi 

kelompok atau masyarakat bangsanya 

dengan budaya yang mendukungnya. 

Sekolah melaksanakan fungsi sosial yang 

penting dalam bentuk dan kombinasi 

tertentu yang selalu harus dilaksanakan. 

Sekolah sebagai pencipta realitas sosial, 

tidak cukup dengan peserta didik, tetapi 

juga menciptakan kinerja yang berkualitas 

bagi guru-guru di sekolah. Tugas pokok 

dan fungsi sekolah, adalah meneruskan, 

mempertahankan, dan mengembangkan 

kebudayaan masyarakat melalui 

pembetukan kepribadian peserta didik 

dengan memberikan ilmu pengetahuan dan 

penanaman nilai-nilai yang 

mendukungnya. Menurut Reimer, ―tidak 

ada seorang  pun yang berpendapat bahwa 

belajar itu tumbuh dari mengajar, 

sedanhgkan sekolah memperlakukan 

belajar sebagai hasil dari mengajar (lihat, 

Sagala, Syaiful, Dr, Manajemen Strategik 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

Bandung, 2009, Alfabeta). Peranan guru 

disekolah adalah peranan rangkap yang 

menggambungkan fungsi wasit, hakim, 

dan konselor. Sebagai wasit guru mengatur 

jawaban mana yang benar atau yang salah, 

menetapkan angka-angka dan memutuskan 

soal kenaikan. Sebagai hakim, guru 

menyimpulkan kesalahan-kesalahan 

kepada mereka yang berbohong, 

melalaikan pekerjaan rumah, atau yang 

tidak mengikuti norma-norma moral 

sekolah. Sebagai konselor, guru 

mendengarkan alasan-alasan mengapa 

mereka tak dapat memenuhi standar 

akademis atau standar moral, dan 

memberikan penyuluhan kepada murid 

mengenai pilihan yang harus dilakukan di 

dalam maupun di luar sekolah.  

 Kelompok Teknologi, Siswa pada 

kelompok ini cenderung tidak taat 

aturan yang ada. Walaupun sudah 

disepakati bersama karena kelompok 

ini mempunyai watak yang sangat 

dinamis—artinya konsep yang sifat 

sangat teoritis cenderung tidak 

dimengerti atau tidak mau tahu. 

Makanya, pada setiap aturan yang 
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sudah dibuat dan ingin diterapkan 

harus diikuti dengan sanksi yang tegas 

dan keras. Keras dalam artian bahwa 

sekolah harus betul-betul 

melaksanakan sanksi yang ada itu, 

tidak bisa setengah-setengah, misalnya 

pelanggaran harus dihukum sesuai 

dengan pelanggarannya.  

Siswa pada kelompok ini hanya 

ingin berubah setelah mendapatkan 

pelatihan langsung pada apa yang harus 

diperbuat. Misalnya, apa pendidikan 

karakter itu? dan nilai apa yang harus 

diperhatikan dalam penerapan pendidikan 

karakter- sesorang yang berakter itu harus 

jujur, bertanggungjawab,hidup 

sehat,disiplin,kerja keras,percaya 

diri,berjiwa interpreneur, kreatif /inovatif, 

ingin tahu dan cinta ilmu. Ke duabelas 

poin tersebut memberikan  contoh konkrit 

bagaimana praktiknya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

Bagaimana penerapannya pendidikan 

karakter bangsa yang diterapkan di 

SMKN 1 Pallangga 

Lingkup Karakter Bersih 

Kami buatkan aturan yang ada 

sanksinya. Aturan itu tertuang kedalam 

format tatatertib sekolah (lihat lampiran 1). 

SMKN 1 Pallangga menerapkan 

pendidikan karakter bangsa pada 

kebersihan lingkungan sekolah—semua 

stakeholder sekolah harus mendukung 

program sekolah tersebut. Setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa 

dalam hal ini sebagai objek pendidikan 

berkarakter akan diberi sanksi berupa 

pengurangan nilai Pendais, Penjaskes, dan 

PPKn. Contoh, membuang sampah yang 

tidak sesuai dengan tempatnya, maka ini 

adalah kategori pelanggaran—dan sudah 

dapat diberi sanksi pengurangan nilai pada 

salah bidang studi tersebut diatas.    

Apakah efektif terlaksana seperti 

yang dimaksud tersebut diatas? Sangat 

efektif, karena pemberian sanksi tidak 

bertentangan dengan proses pendidikan 

karakter siswa. Pada awalnya memang cara 

ini tidak berjalan dengan baik, tetapi 

setelah beberapa lama aturan ini sudah 

dimengerti oleh siswa. Masalahnya, 

SMKN 1 Pallangga mempunyai jumlah 

siswa kurang lebih 2000 orang siswa, dan 

arealnya 4 hektar tanah. Maka, dibuatkan 

sistem pengawasan pada sipelanggar—

salah sistemnya melibatkan OSIS untuk 

membuat program kebersihan lingkungan. 

OSIS  bekerja menyusuaikan dengan 

program sekolah dan program osis itu 

sendiri.  

Dalam penerapan kedisiplinan 

membuang sampah pada tempatnya, 

sekolah menyiapkan kantong-kantong 

tempat pembuangan sampah, sampah 

kering dan sampah basah. Sistem kedua, 

yang akan diterapkan adalah membuat 

rencana kerja OSIS –SMKN 1 Pallangga, 

dengan membuat pemetaan ruang yang 

akan dilombakan. Setiap kelas mempunyai 

kapling  untuk dikerja dan ditata sampai 

membentuk ruang yang apik dan bersih 

serta indah. Kelas yang dapat juara akan 

diberi hadiah, hadiahnya berupa pemberian 

baju praktik bengkel pada semua siswa 

yang ada dikelas tersebut. Award ini 

sekaligus mendidik , karena yang diberikan 

adalah kebutuhan siswa itu sendiri. 

Lingkup Pendidikan Karakter 

Lingkungan Hidup 

Sesuai dengan salah satu ciri 

kehidupan, maka semua makhluk hidup 

terus berkembang dan bereproduksi. 

Lingkungan mempunyai daya dukung 
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terbatas dan tidak dapat diperluas lagi, 

artinya ruang lingkup/lahan di bumi yang 

dapat mendukung kelangsungan hidup 

manusia terbatas. Karena keterbatasan itu 

pula, maka jumlah penduduk yang dapat 

tinggal di bumi juga terbatas. 

Dua contoh berikut dapat menunjukkan 

keterbatasan daya dukung lingkungan: 

 Lahan Pertanian (Penyedia Pangan) 

Kebutuhan pangan (kalori dan nutrisi) 

sebagian besar penduduk Indonesia 

telah terpenuhi saat ini. Apalagi 

pertambahan penduduk berkembang 

sangat cepat, akibatnya lahan yang 

dapat memproduksi pangan untuk 

kebutuhan penduduk terus berkurang. 

Lahan digunakan, antara lain untuk 

membangun perumahan, dan industri. 

Hal tersebut dapat mengakibatkan 

penurunan produksi pangan sehingga 

tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik 

manusia. 

 Udara Bersih 

Semua makhluk hidup memerlukan 

udara bersih untuk kehidupan dan 

kesehatan. Udara bersih memiliki 

komposisi gas-gas tertentu, salah 

satunya adalah gas karbon dioksida 

(CO2) yang secara alami 

mempengaruhi kondisi iklim. Sebelum 

digunakan bahan bakar fosil, 

kandungan CO2 di udara jumlahnya 

hanya sedikit. Namun setelah era 

industrilisasi dimulai yang ditandai 

dengan penggunaan minyak bumi, batu 

bara, gas bumi secara besar-besaran 

(apabila dibakar akan melepaskan gas 

CO2 ke udara), maka terjadilah 

penambahan kandungan gas CO2 di 

udara. Hal tersebut berubah komposisi 

udara, akibatnya suhu udara meningkat 

(PPPGT/VEDC Malang, 1998, 

Lingkungan Hidup, Malang, VEDC 

Malang). 

Dasar pemikiran diatas itulah 

SMKN 1 Pallangga membuat program 

pendidikan karakter yang berwawasan 

lingkungan. Adapun ruang lingkup 

kegiatannya antara lain penanaman 

pohon, penataan lingkungan hidup 

sekolah. Penataan lingkungan hidup ini 

akan mencoba kerjasama dengan 

beberapa lembaga yang peduli dengan 

keberadaan lingkungan yang sehat dan 

asri. PERTAMINA, sebagai BUMN 

sudah menawarkan membuat lokasi 

pembibitan di SMKN 1 Pallangga, 

hasil pembibitan tersebut akan 

dibagikan kemasyarakat di wilayah 

Kabupaten Gowa—khususnya sekolah 

yang membutuhkan bibit pohon. Bibit 

pohon tersebut diambil dari yang 

menghasilkan buah. Pada prinsipnya 

semua siswa SMKN 1 Pallangga akan 

tertanam dalam jiwanya akan 

pentingnya memelihara lingkungan 

yang hijau dan asri. Sebagai sekolah 

teknologi, mengerti betul betapa 

berdosanya kita kalau hanya 

memproduksi sebanyak-banyaknya 

CO2 tanpa diimbangi dengan 

menghasilkan gas oksigen (O2) yang 

merupakan zat terpenting untuk proses 

pernafasan  bagi makhluk hidup.  

Di dalam penerapan cinta 

lingkungan , akan kita masukkan di 

kurikulum muatan lokal, tentang 

bagaimana mengembangkan pola 

pembibitan , untuk menghasilkan 

suatu pohon yang berproduktif 

nantinya—misalnya, pohon mangga, 

rambutan, sirsak, daun salam, alpokat, 

jambu dan pohon lainnya bernilai 

ekonomis. Adapun kurikulum tersebut, 



95 

 

Memaksimalkan Pendidikan Karakter....... 

Jurnal Media Komunikasi Pendikan Teknologi dan Kejuruan 

kita uji coba untuk beberapa kelas –

dimana siswanya berasal dari keluarga 

petani, karena memang SMKN 1 

Pallangga mempunyai lokasi dekat 

dengan para petani-petani.  

Pola lain yang akan dikembangkan 

SMKN 1 Pallangga adalah pembuatan 

herbal dari beberapa sumber pohon 

yang kandungan sangat baik untuk 

pengebatan herbal. Contoh, teh yang 

bersaset dari daun sirsak, daun salam, 

dan lain-lain. Bagaimana 

melaksanakannya program 

pemamfaatan sumber tanaman ini. 

Teknisnya, semua pelajaran kimia akan 

diarahkan kesitu-artinya sumber alam 

yang akan dipraktekkan ,bahan praktek 

adalah dibawa oleh semua siswa yang 

akan berpraktek. Kita berikan siswa 

target berapa banyak persemester siswa 

akan diproduksi untuk obat herbal 

tersebut.  

Bagaimana dengan hasil 

produksi siswa tersebut? Kita akan 

tawarkan dan menjualnya,namun hal 

ini harus mendapatkan persetujuan dari 

BPOM. Hal inilah yang belum kita 

laksanakan, yang paling penting adalah 

mengajari siswa bagaimana 

menghasilkan sesuatu dan bermanfaat 

untuk diri sendiri dan orang lain 

disekitarnya. Hasil yang baik pasti 

akan bermanfaat untuk kita sendiri.  

Jadi pendidikan lingkungan 

hidup ini, menjadi solusi bagi lulusan 

SMKN 1 Pallangga untuk membantu 

ekonomi rumah tangga atau memang 

dapat dijadikan solusi berwirausaha. 

Hidup ini memang harus dimulai 

dengan berpikir bagaimana kita bisa 

bertahan hidup dengan kondisi 

lingkungan yang begitu parah. 

―Perinsip hidup, bahwa jangan terlalu 

banyak berpikir untuk diri sendiri 

karena kamu akan terlena, tapi 

pikirkan hidupnya orang yang ada 

disekitar kamu, karena kamu akan 

bahagia bersama mereka‖ (Karnedy 

Bolong, 2013). 

 

KESIMPULAN 

 Pendidikan karakter bangsa harus 

dilakukan secara terencana dengan 

baik 

 Pendidikan karakter Bangsa yang akan 

diterapkan disekolah-sekolah perlu 

pendekatan budaya lokal, agar 

implementasinya tidak banyak 

hambatannya. 

 Perlu dibuatkan aturan tertulis dalam 

penerapannya, misalnya , dimasukkan 

didalam tatatertib siswa, sebagai suatu 

kewajiban yang mutlak harus 

dilakukan 

 Perlu ada sanksi bagi yang melangga 

yang bersifat mendidik, misalnya 

pengurangan nilai mata pelajaran , 

Pendais, Olah raga, dan Penjaskes. 

 Perlu adanya kesepakatan bersama 

untuk mengimplementasikan setiap 

aturan yang dibuat. Kesepakatan 

tersebut dibuat menjadi suatui 

komitmen yang harus dilaksanakan. 

 Perlu adanya penyadaran akan 

pentingnya pendidikan berwawasan 

lingkungan, dengan menerapkan 

pendidikan karakter yang berwawasan 

lingkungan. 

 Lingkungan hijau di sekolah, juga 

dibuatkan program yang 

berkelanjutan, serta aturan mencegah 

pengrusakan lingkungan disekitar 

sekolah. 
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  Pelibatan penuh dalam rangka 

mencapai sekolah yang berkarakter 

dan berwawasan lingkungan. 

 Pelibatan guru-guru untuk membuat 

program pengajaran yang berwawasan 

pendidikan kewirausahaan yang 

berkarakter. 

 Memasukkan dikurukulum , pada 

pelajaran muatan lokal bagaimana 

peserta didik turut melestarikan 

lingkungan yang hijau , dimana 

orientasinya pada pembibitan dan 

penanaman pohon. 
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