
LAPORAN PENELITIAN 

KEMAMPUAN DASAR MENGAJAR GURU 
SMK DAN UPAYA MEMANDIRIKAN 

SISWA BELAJAR DI KELAS 

Oleh ,.-,. ... . _ ..--. 
I .? ." , . -. .--,- .----.. 
9 .  

' .  . ' , ~  - . . r r * ?  I Drs. Ramli Bakar, M.Pd . I  - . . _ .  . . 
. '  _ ' 

! ' ! , I  f . ! r . t . . ,  P . . -  .. :e 

. \ .  s .  : P ! .  - .  i Ketua Peneliti I - , . 4 
, . :,'r7 . 

c .  . - ' Z 

'-'------ -.-.-,..: 
a 3 

Penelitian ini dibiayai oleh 
Proyek SP4 Universitas negeri Padang tahun 2004 

Nomor Kontrak: 13 1 E/34 1.3 5/PUNP/2004 
Tanggal 17 Me 1 2004 

1 JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 

FAKUI,TAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2004 



PERSONALLA PENELITIAN 

Ketua : Drs. Rarnli Bakar, M.Pd 

Anggota : I .  Drs. Thahar Ramli 
2. Eniarsyah 



KATA PENGANTAR 

Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji clan syukur ke hadiarat Allah Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang be judul 

"Kemampuan Dasar Mengajar Guru SMK dan Upaya Memandirikan Belajar Siswa di 

Kelas" dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. 

- - Untuk dapat- menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah dibantu oleh banyak 

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Rektor UNP beserta pimpinan proyek yang telah memberikan kesempatan dan 

bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini. 

2. Kepada UPPL UNP beserta staf ahli/akademik dan karyawan yang telah 

membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. 

3. Para kepalaf wakil kepala SMK dan staf yang menjadi sample penelitian yang 

telah membantu mengumpulkan data penelitian. 

4. Semua pihak yang telah membantu, memberikan saran dan kritik dalam 

perbaikan laporan penelitian. 

Laporan penelitian ini masih banyak kekurangannya. Kepada pembaca yang 

berkenan memberikan saran dan kritik demi perbaikan di ucapkan terima kasih. 

Padang, Oktober 2004 

Peneliti 



BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan yang berlangsung pada lembaga 

pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan suatu bentuk kegiatan yang 

mempunyai proses dalam sistem persekolahan. Joni (1980) mengatakan kegiatan 

belajar menga~ar merupakan pewujudan dari implementasi . .hkulum di kelas. Di 

dalam kegiatan belajar mengajar itu terjadi interaksi edukatif antara guru dengan 

siswa dalam rangka transmisi dan transformasi sejumlah materi kurikulum. 

Apabila dikaji lebih lanjut, maka proses belajar mengajar sebagai suatu 

proses edukatif pada dasamya merupakan upaya merangsang siswa untuk belajar 

secara aktif guna mengembangkan segenap potensinya secara optimal. Sudjana 

(1989) mengatakan bahwa proses belajar mengajar itu sebagai suatu proses mengatur 

dan mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Dengan demikian, 

apabila ada anggapan bahwa kadar keaktifan siswa dalam belajar itu sebagai tolok 

ukur kualitas proses belajar mengajar di kelas adalah sah dan dapat dibenarkan. 

Dalam ha1 ini keaktifan belajar yang dilakukan siswa .itu dapat diwujudkan dengan 

melakukan aktivitas yang beragam dan salah satunya adalah kemandirian belajar. 

Sebagaimana yang dikatakan Davies (1986) bahwa ada indikasi kalau siswa belajar 

secara mandiri itu lebih bergairah mempelajari sesuatu, lebih besar dalam berfikir, 

dan lebih banyak mengajukan usul-usul. 

Adanya keaktifan siswa yang diwujudkan dalam kemandirian belajar 

sewaktu kegiatan belajar mengajar di kelas dimaksudkan agar dapat membiasakan 

diri bersikap mandiri dalam belajar. Hal ini adalah logis, mengingat kemampuan 

belajar mandiri akan mengembangkan pula kemandirian berfikir. Pada gilirannya, 

kemandirian berfikir akan membentuk kemandirian dalam menjawab tantangan 

kehidupan masa depannya sendiri. Yang menjadi masalah kemudian adalah 

"bagaimana menciptakan kegiatan belajar mengajar yang dapat mendorong siswa 

belajar secara mandiri?" 



Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan siswa dapat 

belajar secara aktif, dalam artian belajar secara mendiri bukan merupakan suatu 

peke rjaan yang mudah tetapi membutuhkan adanya pemikiran dan ke rja keras untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas itu. Namun dari sejurnlah aspek yang 

membentuk proses belajar mengajar itu, kiranya aspek kemampuan gurulah yang 

perlu diperhatikan. Sudjana (1989) mengatakan bahwa kualitas kemamp&n guru 

sangat menentukan kulitas pengajaran di kelas. Meskipun demikian, bukan berarti 

bahwa guru yang bersangkutan itu mendominasi kegiatan pengajaran tersebut. Di 

sini, guru akan berperan sebagai seorang sutradara dan sekaligus sebagai aktor dalam 

proses belajar mengajar di kelas yang mendorong siswa belajar mandiri. 

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka di dalam kegiatan belajar mengajar 

yang tejadi  di kelas itu, apakah telah mengarahkan dan membiasakan siswa belajar 

secara mandiri atau belum, tentu sangat tergantung pada kemampuamya dalam 

mengelola proses belajar mengajar itu sendiri, di samping aspek-aspek lain yang 

terkait dengan guru. Oleh karena itu, saat ini banyak disinyalir bahwa kegiatan belajar 

mengajar yang terjadi di kelas masih kurang atau bahkan sama sekali belum 

menunjukkan adanya kemandirian siswa dalam belajamya, sebagaimana temuan 

beberapa ahli pendidikan. Natawidjaja (1992) mengatakan bahwa kritik masyarakat 

terhadap kualitas guru antara lain karena kemampuan guru yang tidak memadai 

dalam menyesuaikan terhadap perubahan dan perkembangan yang te jadi di bidang 

pendidikan. Kantao (1992) mengatakan adanya kecendrungan sejumlah guru yang 

kurang memenuhi peranannya sebagai pengembang kurikulum yang berlaku di 

sekolah. Oleh karena itu, adanya berbagai kritik tersebut maka yang terlebih dahulu 

perlu dipersoalkan adalah "kemampuan gurunya". Hal ini diduga karena 

kekurangmampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar atau disebabkan 

"ketidakmampuamya" dalam memandirikan siswa dalam belajar, ataukah disebabkan 

oleh hal-ha1 lain yang dapat menghambat guru dalam mengarahkan dan membiasakan 

siswanya belajar secara mandiri. 

Berdasarkan uraian di atas, di mana kemandirian belajar siswa itu 

semestinya dilakukan supaya mereka dapat mengembangkan segenap potensinya 

sesuai tujuan pendidikan akan tetapi dalam kenyataannya belum dapat berlangsung 



secara optimal, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin mengungkapkan sejauh 

mana guru SMK Sumatera Barat dalam memandirikan belajar 'siswa sewaktu 

kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya jika dikaitkan dengan keterampilan 

dasar mengajar yang hams dimili ki guru. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi inti pernasalahan 

penelitian ini adalah "sejauh mana upaya guru SMK Sumatera Barat memandirikan 

belajar siswa sewaktu kegiatan belajar mengajar di kelas". Secara rinci dapat 

dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Seberapa besar kemampuan mengajar guru SMK Sumatera Barat dalam upaya 

memandirikan siswa belajar di kelas. 

2. Seberapa besar kemandirian siswa SMK Sumatera Barat dalam belajar di kelas. 

3. Sejauh mana hubungan antara kemampuan dasar mengajar guru SMK Sumatera 

Barat dengan kemandirian belajar siswa di kelas. 

C. Tujuan Penelitian 

1 .  Tujuan Umum 

Tujuan urnum penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan guru 

SMK hrnatera Barat mengambangkan kegiatan belajar mengajar yang dapat 

mendorong dan merangsang siswa belajar mandiri di kelas dan kaitannya dengan 

sejumlah kemampuan dasar mengajar yang digunakan dalam mengelola proses 

belajar mengajar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kemampuan dasar mengajar yang dimiliki guru SMK Sumatera Barat yang 

dapat memandirikan belajar di kelas. 

b. Kemandirian belajar siswa SMK Sumatera Barat di kelas 

. c. Hubungan antara kemampuan dasar mengajar guru SMK Sumatera Barat 

dengan kemandirian belajar siswa di kelas 



D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk 'memberikan bahan masukan kepada 

pengelola dan pelaksana pendidikan dalam memecahkan persoalan-persoalan PBM di 

dalam kelas dalam upaya meningkatkan mutu lulusan pendidikan. 



BAB I1 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Dasar Mengajar 

Istilah kemarnpuan dasar mengajar di sini dimaksudkan sebagai 

sejumlah keterampilan minimal yang hams dimiliki guru untuk mengelola 

kegiatan belajar mengajar di kelas. .Keterampilan dasar mengajar ini meliputi; (a) 

penggunaan metode, media dan bahan latihan yang sesuai - dengan tujuan 
X 

pengajaran, (b) berkomunikasi dengan siswa, (c) mendemonstrasikan khsinah 

metode mengajar, (d) mendorong dan menggalakkan keterampilan siswa dalam 

pengajaran, (e) mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan 

relevansinya, (f) mengorgansiasikan waktu, ruang, bahan dan perlengkapan 

pengajaran, dan (g) melaksanakan evaluasi keberhasilan siswa dalam proses 

belaj ar mengaj ar. 

Kegiatan belajar mengajar sebagai salah satu aspek penting dalam sistem 

pendidikan yang berlangsung di sekolah diharapkan dapat memainkan 

peranannya dalam pengembangan dan peningkatan kemaxnpuan individu, baik 

kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Di dalam proses belajar 

mengajar terjadi interaksi edukatif antara pengajar dengan pelajar. Dan intemksi 

inilah proses transmisi dan transformasi sejumlah materi kurikulum itu te rjadi. 

Konsekuensinya, maka kegiatan belajar mengajar hendaknya diarahkan dan 

dilaksanakkan pada upaya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta 

didik untuk mengaktualkan segenap potensinya sehingga menjadi kemampuan 

nyata sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah . Semiawan (1991) mengatakan 

bahwa kualitas pengajaran yang terjadi di kelas akan menentukan kualitas 

pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas pendidikan 

sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas kegiatan belajar mengajar yang 

te rjadi di kelas perlu dibenahi dan ditingkatkan lebih dahulu. 

Dalam kenyataan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar diwarnai oleh 

adanya bentuk pengajaran yang berpusat pada guru dan pengajaran yang berpusat 



pada siswa. Pada kutub mana yang paling baik dan menunjang dalam upaya 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, tentu saja sangat bergantung pada ' 

sudut pandang mana ha1 tersebut dinilai. Namun para ahli pendidikan sepakat 

bahwa pada saat ini proses belajar mengajar yang berpusat pada siswalah yang 

lebih sesuai. Salim (1991) mengatakan bahwa dalam proses pendidikan, cara 

belajar secara aktif perlu dikembangkan untuk mendidik anak berfikir mandiri. 

Demikian juga Tilaar (1991) mengatakan bahwa di era reformasi ini cara belajar 

yang tepat adalah cara belajar yang dilakukan secara mandiri. 

B. Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar adalah aktifitas belajar yang dilakukan siswa 

menurut kemampuan dan kehendaknya sendiri serta bertanggungjawab atas akibat 

perbuatan belajamya. Dengan demikian, kemandirian belajar di sini mencakup 

kemandirian dalam aspek-aspek; kemampuan dalam melaksanakan tugas belajar, 

keteraturan dalam mengikuti langkah-langkah mengajar gury dan penggunaan 

waktu belajar yang tersedia. 

Kemandirian juga merupakan unjuk kerjal penampilan melaksanakan 

aktivitasnya lebih didasarkan pada potensi diri sendiri tanpa tergantung kepada 

kekuatan orang lain dan yang bersangkutan mampu mempertanggungjawabkan 

resiko yang timbul dari aktivitasnya (Gie: 1984). Dengan demikian, kemandirian 

dalarn belajar dapat dikatakan aktivitas belajar bergantung pada orang lain dan 

lebih mendasar pada potensi diri serta yang bersangkutan mampu 

mempertanggmgjawabkan atas aktivitas belajamya. 

Kemandirian dalam belajar yang ada pada diri peserta didik merupakan 

, sesuatu yang dinamis dan terjadinya melalui suatu proses yang membutuhkan 

waktu yang relatif lama serta tak secara kebetulan. Oleh karena itu pada diri setiap 

peserta didik yang normal tentu memiliki kemandirian belajar, antara lain dapat 

dilihat dari cara mengatasi masalah, kadar kreativitas dan inisiatifnya, keseriusan 

dalam melaksanakan tugas belajar, memiliki motivasi yang kuat dalam belajar, 

serta lebih mengandalkan kemampuan diri dalam belajar dan tak bergantung pada 

orang lain. 



Secara kompensial, kemandirian siswa dalam belajar dapat dilihat dari 

segi: (a) kemandirian dalam melaksanakan tugas belajar, yang meliputi; dapat 

melaksanakan tugas tanpa mengalami kesulitan yang berarti, melaksanakan tugas 

dengan semangat, melaksanakan tugas secara teliti clan tepat, melaksanakan tugas 

sesuai pokok bahasan yang sedang dibahas, dan selalu ingin menambah wawasan 

pengetahuan, (b) keteraturan dalam mengikuti langkah-langkah belajar mengajar 

secara mandiri, yang meliputi: memiliki rencana belajar secara memadai, 

memahami tingkat penguasaan bahan setelah tatap muka di kelas, memahami 

tujuan setiap bahan pelajaran, meminta bimbingan setiap kali ada kesulitan, 

belajar bersama dalam memecahkan masalah, dan menggunakan cara belajar 

tertentu untuk menguasai bahan pelajaran, serta, (c) menggunakan waktu belajar 

tertentu secara teratur, yang meliputi: mendistribusikan waktu untuk belajar setiap 

mata pelajaran, disiplin waktu, dan menggunakan waktu luang untuk belajar. 

Bagaimanakah menciptakan proses belajar mengajar yang dapat 

menumbuhkan dan mendorong siswa belajar secara mandiri?. Hal inilah yang 

perlu segera mendapat jawabnya dengan segera karena bukanlah merupakan suatu 

peke jaan yang mudah dan membutuhkan sejumlah pemikiran, pertimbangan, dan 

perencanaan yang serius. Dalam ha1 ini, segenap aspek yang membutuhkan 

kegiatan belajar mengajar di kelas perlu ditata dan dikelola secara optimal, 

seperti; guru, siswa, materi pelajaran, strategi belajar mengajar, sejumlah 

keterampilan mengajar, dan lain-lain. 

C. Hubungan antara Kemampuan Dasar Mengajar dengan Kemandirian 

Belajar 

Dewasa ini telah banyak upaya yang ditempuh dalam rangka 

meningkatkan keaktifan guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, dalam 

artian siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri. Namun dari sejurnlah 

kegiatan yang dimaksudkan itu, kiranya aspek kemampuan guru itulah yang 

paling penting ditekankan. Guru memiliki posisi sentral dalam upaya proses 

transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. 



Bahkan Joni (dalam Semiawan, dkk. 1991) menegaskannya dengan mengatakan 

"secara makro tugas guru itu berhubungan dengan pengembangan surnber daya 

manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan 

kehidupan bangsa". Apabila kualitas pendidikan persekolahan ditingkatkan maka 

terlebih dahulu yang perlu ditingkatkan maka adalah kulitas kemampuan guru. 

Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan persekolahan rendah, maka yang 

disalahkan terlebih dahulu adalah guru. 

Apabila guru dikatakan sebagai figur penting yang menentukan ada 

tidaknya kemandirian belajar siswa dalam proses belajar mengajar di kelas, maka 

dalam rangka memandirikan siswa belajar di kelas yang terlebih dahulu dikaji 

adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan guru yang dapat mempengaruhi 

kemandirian siswa dalam belajar. Kiranya, dari sejumlah aspek yang terkait 

dengan upaya yang masih dilakukan guru dalam rangka memandirikan siswa 

dalam belajarnya yang sangat penting diperhatikan adalah "perlunya guru 

memiliki dan menggunakan sejumlah keterampilan dasar mengajar". Apalagi 

dalarn peranannya sebagai pengemban kunkulum pada kelasnya, guru dituntut 

hadir di tengah-tengah peserta didik dalam rangka proses pengajaran pengalaman 

belajar, yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

Jadi yang dimaksud unjuk ke j a  di sini adalah perilaku yang ditampilkan 

guru dalam mengelola proses belajar mengajar sebagai upaya transforasi program 

pendidikan kepada peserta didik. Pembentukan perilaku yang demikian itu 

dibutuhkan adanya sejurnlah kompetensi sesuai perannya sebagai guru, yaitu 

kompetensi personal, kompetensi profesional dan kompetensi sosial 

(Damodi hardjo. Dalam pernyataannya, 1983). 

Dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, 

kompetensi menunjuk pada perbuatan (profesional) yang bersifat rasional dan 

memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan 

(Joni, 1980). Dikatakan bersifat rasional karena perbuatan yang dimaksud selalu 

dilakukan dengan kesadaran penuh akan mengapa di samping bagaimana 

perbuatan itu dilaksanakan (Hadisusanto, 1992). 



Di dalam Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan 

disebuthn bahwa perangkat kompetensi yang perlu dipersyaratkan bagi guru 

meliputi tiga dimensi yang secara hit-mangait dan tunjangan-menunjang akan 

membentuk profil kompetensi guru, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi 

profesional, dan kompetensi kemasyarakatan (Hadisusanto, 1992). Kompetensi 

pribadi berkenaan dengan sikap pribadi yang dijiwai oleh falsafat Pancasila dalam 

menghadapi berbagai hal, bai k dalam kehidupan pri badi, dalam kedinasan, 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dengan 

kompenetnsi profesional setiap guru diharapkan menguasai bidang studi yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada siswa serta diharapkan mampu pula 

mengambil berbagai keputusan situasional maupun mengadakan penyesuaian- 

penyesuian serta transaksional. Kemampuan kemasyarakatan akan membekali 

guru dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah maupun di dalam masyarakat yang lebih luas, baik secara formal maupun 

informal. 

Menurut Joni (1991) kompetensi profesional perlu dikembangkan guru 

secara terus menerus sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman praktis 

yang bersangkutan maupun dengan berkembang majunya ilrnu serta teknologi 

yang relevan. Hal ini amat perlu dijaga dan dilakukan supaya akhirnya seorang 

guru mampu mengambil keputusan secara profesional yaitu keputusan yang 

mengandung wibawa akademik maupun praktis kependidikan. Adapun dimensi 

kompetensi profesional ini, khususnya kemampuan mengajar, meliputi unsur- 

unsur kemampuan; (a) menggunakan metode, media dan bahan latihan yang 

sesuai dengan tujuan pengajaran, (b) berkomunikasi dengan siswa, (c) 

mendemonstrasikan khasanah metode mengajar, (d) mendorong dan 

menggalakkan keterampilan siswa dalam pengajaran, (e) mendemonstrasikan 

penguasaan materi pelajaran dan relevansinya, (f) melaksanakan evaluasi 

pencapaian siswa dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, diajukan beberapa kesimpulan sebagai 

beri kut: 



1. Kegiatan belajar mengajar dikatakan berkualitas apabila kegiatan tersebut 

mampu mengembangkan segenap potensi siswa secara optimal melalui belajar 

mandiri. 

2. Untuk dapat menciptakan atau mengarahkan siswa belajar secara mandiri 

dalam suatu kegiatan belajar mengajar malia peranan guru sangat menentukan. 

3. Salah satu kemampuan guru yang dibutuhkan dalam mengelola belajar 

mengajar yang dapat menimbulkan kemandirian siswa dalam belajar, adalah 

dimilikinya sejumlah kemampuan atau keterampilan dasar mengajar. 

Pengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemandirian siswa dalam belajar 

itu berkaitan dengan upaya-upaya yang ditempuh guru pada saat mengelola kegiatan 

belaj ar mengajar dan penguasan guru dan atau penggunaan sej urnlah keterampilan 

dasar mengajar pada saat mengelola kegiatan belajar mengajar di kelas memberi 

sumbangan yang berarti dalam upaya memandirikan siswa dalam belajar. 



I A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMK Teknologi Industri di Sumatera 

Barat. 

B. Variebel Penelitian, 

I Ada dua (2) variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: (1) 

II kemampuan dasar mengajar guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di 

kelas, clan (2) kemandirian siswa dalam belajar di kelas menurut persepsi guru. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah para guru SMK Teknologi Industri 

l!l Negeri di Sumatera Barat yang rnengajar mata pelajaran kejuruan . Pengambilan 

sampel dilakukan secara acak berstrata, sebagaimana ditunjukkan pada table1 1 

berikut ini. 

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian 

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data penelitian digunakan "APKG (Alat Penilaian 

Kemampuan Guru) yang mengungkapkan kemampuan guru mengelola proses 

belajar mengajar di kelas. Di samping itu untuk mengungkapkan kemandirian 

belajar siswa di kelas digunakan angket. 

1 I 

No 

1 

2 

2 

Sekolah 

SMK Negeri 1 Padang 

SMK Negeri 1 Bukitttinggi 

SMK Negeri 2 Payakurnbuh 

Jumlah 

Populasi 

154 orang 

178 orang 

146 orang 

478 orang 

Sampel 

50 orang 

59 orang 

50 orang 

159 orang 



E Uji Coba Instrumen 

1 .  Uji Validitas 

Instrumen kemampuan dasar mengajar yang digunakan diambil dari buku 

penilaian APKG ( Alat Penilaian Kemampuan Guru) yang disusun oleh Proyek 

Pengembangan Guru Sekolah Menengah Dirjen Dikti Depdiknas (1997) dan 

digunakan oleh seluruh UPPL se Indonesia. 

Instrumen kemandirian belajar siswa di kelas yang berupa angket dibuat 

oleh peneliti, disusuun dengan cara mengidentifikasikan seluruh aspek yang 

merupakan komponen dari variabel kemandirian belajar siswa di kelas. Angket 

yang berupa draf didiskusikan dan dibahas dengan teman sejawat, sehingga 

diperoleh beberapa kritik dan saran untuk perubahan, baik yang menyangkut isi 

maupun jenis angketnya. Setelah benvujud instrumen meskipun dalam bentuk 

draf disebarkan ke sejumlah guru SMK untuk dimintakan pendapatnya tentang isi 

maupun model angketnya. Menurut para guru SMK ada beberapa butir angket 

yang sama arah clan tujuannya. Dengan memperhatikan pendapat dan saran dari 

para guru SMK tersebut, maka butir yang meragukan tersebut dimodifikasi dan 

diperbaiki kembali. Dengan demikian peneliti menetapkan bahwa instrumen yang 

berupa angket dianggap memiliki validitas isi yang tinggi (instrumen penelitian 

lihat pada lampiran 1) 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menghitung koefisien "alpha" 

dengan menghitung koefisien reliabilitas setiap faktor. Dalam ha1 ini butir-butir 

yang terandalkan diambil untuk analisis lebih lanjut. Kriteria yang digunakan 

untuk menetapkan reliabilitas instrumen adalah jika koefisien reliabilitas besar 

atau sama dengan 0,50 (Gay, 1980). 

Dengan bantuan program komputer yang mnggunakan SPSSPC, hasil 

analisis menunjukkan bahwa, keseluruhan butir yang mengungkap kemampuan 

dasar mengaj ar guru memili ki koefisien reliabilitas sebesar 0,90 yang berarti 

secara keseluruhan butir-butir instrumen memiliki reliabilitas tinggi. Demikian 

juga hasil analisis terhadap butir-butir instrumen yang mengungkap kemandirian 

belajar siswa di kelas, menunjukkan bahwa kesemua butir memiliki reliabilitas 



0,85 berarti secara keseluruhan butir-butir instrumen tersebut memililu reliabilitas 

tinggi (perhitungan lihat pada lampiran 2) 

F. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistik deskriptif yaitu posentase. Untuk melihat hubungan antara keterampilan 

dasar mengajar guru dan upaya memandirikan siswa belajar di kelas dilakukan 

teknik koefisien korelasi. 



rl 
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BAB IV 

HAS& PENELITIAN DAN PEMBAEIASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kemampuan Dasar Mengajar Guru SMK 

Berdasarkan data yang terkumpul berkenaan dengan kemampuan dasar 

rnengajar guru SMK (lihat lampiran 2 halaman 25), diperleh hasil sebagai berikut: 

Rentangan sekor yang ditetapkan adalah dari 20 sampai 80. Hasil penelitian 

menunjukkan sekor terendah 29 dan tertinggi 78, sekor rata-rata 63,66, standar 

deviasi 9.16, modus 59 dan median 64. Distribusi frekuensi kemampuan dasar 

mengajar guru SMK dapat dilihat pada tael2 berikut. 

Tabel 2. Distribusi frekuensi kemampuan dasar rnengajar guru SMK 

Berdasarkan tabel 2 nampak bahwa kemampuan dasar mengajar guru SMK 

yang berada di atas rata-rata sebanyak 54 orang atau 33,96%, dan di bawah rata- 

rata sebanyak 42 orang atau 26,42% ( 22,64% + 1,89% + 1,89%).. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMK memiliki kemampuan mengajar 

yang tinggi untuk memandirikan siswa belajar di kelas. Meskipun demikian masih 

ada 22,42% guru yang perlu ditingkatkan kemampuan dasar mengajarnya. 

2. Kemandirian Siswa Belajar di Kelas Menurut Persepsi Guru 

Berdasarkan data yang terkumpul berkenaan dengan kemandirian siswa 

belajar di kelas menurut persepsi guru (lihat lampiran 2 halaman 25), diperleh 

hasil sebagai berikut: Rentangan sekor yang ditetapkan adalah dari 19 sampai 76. 

Hasil penelitian menunjukkan sekor terendah 35 dan tertinggi 74, sekor rata-rata 



57,48, standar deviasi 7,78, modus 57 dan median 58. Distribusi fiekuensi 

kemandirian siswa belajar di kelas, dapat dilihat pada table 3 berikut ini. 

Tabel 3. Distribusi fiekuensi kemandirian siswa SMK belajar di kelas menurut 

Berdasarkan tabel 3 nampak bahwa kemandirian siswa belajar di kelas, di 

atas rata-rata sebanyak 69 orang atau 43,40% (12,58% + 30,82%), dan di bawah 

rata-rata sebanyak 29 orang atau 18,24% (13,21% + 5,03%). Artinya sebagian 

besar siswa telah memiliki kemandirian belajar yang tinggi menurut tingkatannya, 

karena kernandirian belajar yang dimiliki siswa beragam menurut tingkat 

perkembangannya. 

3. Hubungan antara kemampuan dasar mengajar guru SMK dengan kemandirian 

belajar siswa di kelas menurut persepsi guru. 

Dengan menggunakan teknik korelasi produk momen (lampiran 2 halaman 

28), diperoleh harga koifisien korelasi sebesar 0,67 dan harga koefisien 

determinasi 0,45. Setelah dilakukan uji keberartian diperoleh harga t hitung 

sebesar 6,546 (lampiran 2 halaman 30) dan t tabel sebesar 1,645. Karena t hitung 

lebih besar dari t tabel ( t hitung 6,546 > t tabel 2,58), berarati pada taraf 

kepercayaan 0,99 hubungan kedua variabel tekebut signifikan. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan dasar mengajar guru 

SMK di Surnatera Barat dalam upaya memandirikan siswa belajar di kelas berada 

dalam kriteria tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa para guru SMK di 

Sumatera Barat memiliki tingkat kemampuan tinggi dalam mengelola proses 



pembelajaran dalam upaya rnemandirikan siswa belajar di kelas. Sejalan dengan 

kemampuan dasar mengajar guru yang tinggi, kemandirian siswa belajar di kelas 

juga berada dalam kriteria tinggi. 

Tingginya kemampuan dasar mengajar yang dimiliki oleh para guru ini 

dalam rangka memandirikan siswa belajar di kelas dapat diterima dan merupakan 

salah satu temuan yang menarik untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan arah peningkatan kualitas kemampuan guru dalam melalaksanakan 

tugasnya sehari-hari. Aspek kemampuan dasar mengajar yang dimili ki guru SMK 

merupakan modal utama dalam menyelesaikan dan mensukseskan segenap tugas 

yang menjadi tanggung jawab guru, baik sebagai abdi negara, anggota 

masyarakat, maupun sebagai seorang gum secara individu, sebagaimana dikatan 

Conny R Semiawan (1 99 I), bahwa kemampuan professional di harapkan akan 

terus menerus berkembang sejalan dengan semakin bertarnbahnya pengalaman 

praktis yang bersangkutan. Meskipun demikian temuan ini, tidak sejalan dengan 

pendapat Rochman Natawijaya (1992) yang menyatakan bahwa kemarnpuan 

guru dalam mengelola proses pembe1ajara.n di kelas, khususnya dalam upaya 

memandirikan siswa belajar di kelas tetep rnasih rnemprihatinkan. 

Dengan temuan ini mestinya, perlu diikuti dengan sejumlah kemampuan 

lain, sehingga para guru SMK dapat melaksanakan tugas yang menjadi 

kewajibannya, sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. 



BAB V + 

'KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara keseluruhan kemampuan dasar mengajar guru SMK dalam upaya 

memandirikan siswa belajar di kelas berada dalam kriteria tinggi, di atas rata-rata 

sebanyak 54 orang atau 33,96%, sehingga dapat dikatakan bahwa para guru SMK 

telah memiliki tingkat kemampuan dasar mengajar yang baik. 

2. Secara keseluruhan kemandirian belajar siswa di kelas berada dalam kriteria 

tingggi, di atas rata-rata sebanyak 69 orang atau 43,40%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa siswa SMK telah memiliki tingkat kemandirian belajar di kelas 

yang baik. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dasar mengajar guru SMK 

dan kemandirian belajar siswa di kelas menurut persepsi guru. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut: 

1. Para guru SMK hendaknya tetap mempertahankan kemampuan dasar 

mengajarnya dalam upaya mernandirikan belajar siswa di kelas. Adanya 

kemampuan dasar mengajar yang tinggi ini dapat dijadikan sebagai modal dalarn 

melaksanakan dan mensukseskan setiap tugas yang menjadi tanggung'jawabnya 

sebagai seorang guru yang professional. 

2. Dengan adanya kemampuan dasar mengajar yang tinggi dalam upaya 

memandirikan siswa belajar di kelas, hendaknya diikuti dengan meningkatkan 

kegiatan lain yang dituntut dan merupakan persyaratan bagi guru sebagai jabatan . 
professional. 
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LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN GURU MENGAJAR 
I 
1 

E 

A. MengorganiPasi waktu, ruang, bahan dan perlengkapan pengajaran 

Petunjuk pengisian : 
1. Tidak perlu mencatumkan identitas diri 
2. Berilah tanda (X) pada huruf yang terdapat dalam kolom di sebelah kanan. 
3. Isilah sesuai menurut keadaan guru mengajar di kelas, dan tidak ada resiko apapun 

dalam pengisian ini, semua kerahasiaan data dishpan oleh peneliti 

I 
1. Menge jakan tugas rutin kelas; memeriksa ketersediaan alat tulis, 

kehadiran siswa, kebersihan, kesiapan alat pengajaran dan menyediakan 
media pembelajaran 

Keterangan: 
SL : Selalu : sekor 4 
SR : Sering : sekor 3 

2. Membuka pelajaran; melakukan kegiatan apersepsi untuk mengatur 
kegiatan baru, memotivasi, mengemukakan tujuan pembelajran, dan 
mengkait kan dengan kehidupan sehari-hari. 

11 KR :Kurang : sekor 2 
KS : Kurang Sekali : sekor 1 

B. Penggunaan metode, media den bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran 

3. Melaksanakan strategi pembelajaran dengan kegiatan yang sesuai 
dengan tujuan, materi, siswa dan lingkungan 

4. Menggunakan alat bantul media pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan 

5. Melakukan kegiatan pembelajaran dalarn urutan yang logis 

6. Menggunakan waktu pembelajaran secara efisien 

i 
C. Mendemonstrasikan Penguasaan Matcri Pembelajaran 

7. Mendemonstrasikan penguasaan materi pembelajaran efisien 



D. Mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan kernarnpuan siswa 
uotuk belajar 

8. Memicu dan rnemelihara keterlibatan siswa 

9. Mendorong te rjadinya interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa 

10. Meningkatkan kernarnpuan berfikir kritis 

1 1. Mengembangkan sikap mandiri pada siswa 

E. Berkomunikasi dengan siswa 

12. Menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat siswa 

13. Menunjukkan sikap luwes di dalam kelas 

14. Mengernbangkan hubungan antar pribadi yang sehat dan serasi 

'15. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan efektif 

F. Melaksanakan Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran 

16. Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

17. Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

18. Memberikan balikan pada siswa 

G. Menutup Pelajaran 

19. Mernbuat rangkuman rnateri pembelajaran 

20. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan PR tertulis 

- - 



LEMBAR PENILAIAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DI KELAS 

Petun juk pengisian : 
1. T i a k  pedu mencaturnkan identitas diri 
2. Berilah hnda (X) pada humf yang terdapat dalam kolom di sebelah kanan. 
3. Isilah menurut ktadaan kemandirian belajar siswa di kelas. 

Keterangan: 
SL : Selalu : sekor 4 
SR- : Sering : sekor 3 
KR : Kurang : sekor 2 
KS : Kurang Sekali : sekor 1 

A. Kemandirian siswa dalam melaksanakan tugas belajar di kelas 

1. Dapat melaksankan tugas belajar tanpa mengalami kesulitan 

2. Dapat melakukan tugas belajar dengan bersernangat dan bergairah 

I 

3. Dapat melaksanakan tugas belajar dengan penuh konsentrasi 

4. Dapat melaksanakan tugas belajar dengan teliti dan tepat waktu 

5. Dapat melaksanakan tugas belajar sesuai dengan TPK (Kompetensi) 

6. Dapat melibatkan din dalam bebagai kegiatan belajar 

B. Ketcraturan siswa dalam mengikuti langkah beiajar yang diberikan gum dalam 
kegiatan PBM di kelas 

1. Merniliki kesiapan dalam mengikuti pelajaran 

2. Memahami tujuan pembelajaran atau kompetensi yang disampaikan 

guru , 

3. Menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

4. Mengikuti proses belajar dengan disiplin atau sesuai aturan yang 
ditetapkan 

5. Merninta penjelasan guru jika belum memaharni materi pelajaran yang 
diajarkan 



6. Mampu menggunakan alat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 
pelajaran 

7. Mampu melaksanakan cara belajar yang disarankan guru 

8. Memiliki kemauan untuk berdiskusi dengan teman dalam 
memecahkan masalah materi pelajaran 

9. Dapat beke j a  sarna dengan teman dalam tugas kelompok di kelas 

C. Keteraturan siswa dalam penggunaan waktu belajar di kelas 

1 .  Tertib dan teratur dalam menggunakan waktu belajar di kelas 

2. Dapat mengikuti pelajaran sepenuhnya di kelas (dari awal sampai 
selesai) 

3. Dapat membuat catatan belajar dengan rapi dan teratur 

4. Dapat menggunakan waktu belajar secara efektif 



Lampiran 2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

- 

Reliability Variabel X 

* * * * * *  Method 1 (space saver) will be used for this analysis * * * * * *  

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

Reliability ~ o e f f  icients 

N of Cases = 30,O 

Alpha = ,9013 

N of Items = 20 

Reliability Variabel Y 

* * * * * *  Method 1 (space saver) will be used for this analysis * * * * * *  

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  - S C A L E  ( A L P H A )  

Reliability Coefficients 

N of Cases = 30,O 

Alpha= ,8487 

N of Items = 19 



Lampiran 3. Hasil Analisis Data 



DESCRIPTION DATA 

Statistics 

a. Multiple modes exist. The smallest valtie is shewn 

- 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Kemampuan 
mengajar(X) 

159 
0 

63,66 
64,OO 

5ga 
9,164 

83,973 
49 
29 
78 

10122 

Kemandirian 
belajar siswa 

0') 
159 

0 
57,48 
58,OO 

. 57a 
7,788 

60,656 
39 
35 
74 

9140 



Frequency Table 

Kemampuan rnengajar(X) 

Valid Percent 
,6 
,6 
,6 
,6 
,6 
,6 
$3 

3,1 
,6 

2,5 
1,9 
5,7 
2,s 
3,1 
2,5 
6,9 
6,9 
3,8 
I$ 
2,5 
4.4 
3,l 
4,4 
1,9 
3 8  
2,s 
3,1 
3-8 
3 8  
3,8 
2 3  
5,7 
5,7 
,6 

2 3  
100,O 

Percent 
,6 
,6 
,6 
,6 
-6 
,6 
,6 

3,1 
,6 

. 2,5 

1 3  
5,7 
2,s 
3,1 
2,s 
6 9  
6,9 
3,8 
1,9 
2 3  
4,4 
3,1 
4,4 
1 3  
3 3  
2,s 
3,1 
3 8  
3 8  
3,8 
2.5 
5,7 
5,7 

,6 
2 3  

100,O 

Valid 29 
32 
39 
42 
43 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 . 

6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Total 

Cumulative 
Percent 

,6 
1,3 
1,9 
2,s 
3,1 
3,8 
4,4 
7,5 
8 2  

10,7 
12.6 
18,2 
20,8 
23,9 
26,4 
33,3 
40,3 
44.0 
45.9 
48,4 
52,8 
56,O 
60,4 
62,3 
66,O 
68,6 
71,7 
753 
79,2 

, 83,O 
85.5 
91,2 
96,9 
,973 

100,O 

Frequency 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
5 

1. 
4 
3 
9 
4 
5 
4 

11 
11 
6 
3 
4 
7 
5 
7 
3 
6 
4 
5 
6 
6 
6 
4 
9 
9 
1 
4 

159 



Correlations 

c m w n s  

". Correlation is significant at h e  0.01 b e 1  @Wed). 

Kemampuan Pearson Correlation 
mengajar(X) Sig. (2-tailed) 

N 
Kemandirian Pearson Correlation 
belajar siswa C() Sig. (2-tailed). 

N 

Kemampuan 
mengajar(X) 

1 

159 
,67 1 ** 

,000 
159 

Kernandrim 
belajar siswa 

(v) 
,671 ** 
,000 
159 

1 

159 



Uji Linearitas 

ANOVA Table 

Kemandirian belajar siswa (Y) * Kemampuan mengajar(>o 

Uji Homogenitas 

Between (Combined) 
Groups Linearity 

Deviation from Linearity 
Within Groups 
Total 

Test of Homogeneity of Variances 

Kemandirian belajar siswa (Y) 

ANOVA 

Kemandirian belajar siswa (Y) 

Levene 
Statistic 

1,275 

Mean 
Square 
169,259 
4318,17 
43,535 
30,878 

F 
5,482 

139,845 
1,410 

Sum of 
Squares 
5754,818 
431 8,172 
1436,645 
3828,893 
9583,711 

Sig. 
,000 
,000 
,092 

df 
34 

1 
33 

124 
158 

df 1 
34 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

df2 
124 

Sig. 
,170 

Sum of 
Squares 
5754,818 
3828,893 
9583,711 

F 
5,482 

Sig. 
,000 

df 
34 

124 
1 58 

Mean Square 
169,259 
30,878 



Regression 

Variables ~nteredl~emoved~ 

Model Entered Removed Method 
Kemampua 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Kemandirian belajar siswa (Y) 

Model Summary 

a. Predictors: (Constant), Kernampuan mengajar()o 

AN OVA^ 

Model 
1 

a. Predictors: (Constant), Kernampuan mengajarf>o 

b. Dependent Variable: Kemandirian belajar siswa (Y) 

. 
R Square 

,451 
R 

,671a 

Model 
1 Regression 

Residual 
Total 

a. Dependent Variable: Kemandirian be&jar s i sw (Y) 

Adjusted R 
Square 

,447 

F 
128,753 

Model 
1 (Constant) 

Kemampuan 
mengajar(X) 

Std. E m r  of 
the Estimate 

5,791 

a 

Sig. 
,000a 

Sum of 
Squares 
4318,172 
5265,538 
9583,711 

df 
1 

157 
158 

Mean Square 
431 8,172 

33,538 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

,67 1 

t 
6,546 

11,347 

Unstandardized 
Coefficients 

Sig. 
,000 

,000 

B 
21,166 

,570 

Std. Error 
3,233 

,050 


