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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sarna dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Analisis Iklim Pembelajaran di SMK Jurusan Teknik 
Mesin di Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Profesor 
Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 12 Nomor: 74 1 /UN3 5.21PGI20 12 Tanggal 
3 Desember 2012. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umurnnya. Di samping itu, hasil 
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat 
Universitas. Mudahimudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutarna kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan 
terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi 
bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang 
terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang 
diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 

Terima kasih. 

Padang, Desember 2012 
embaga Penelitian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan. Hal ini juga mengandung serangkaian aktivitas guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rangkaian kegiatan 

baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah merupakan unsur-unsur 

pendukung penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Kenyamanan, suasana 

saling mendukung dan interaksi antar unsur sekolah dalam pendidikan adalah 

suasana pembelajaran yang kondusif dm menjamin keberlangsungan proses 

pembelajaran yang akan menciptakan ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Kerjasama antar komponen sistem di sekolah akan menimbulkan iklim 

pembelajaran yang kondusif. Hal ini juga akan dapat mewujudkan lingkungan 

belajar atau kelas yang efektif. Dalam rangka mewujudkan hasil yang efektif 

dalam pembelajaran perlu adanya pengelolaan kelas dengan baik. Ciri ciri 

kelas yang efektif adalah: (1) suasana kelas yang tertib, (2) kebebasan belajar 

anak yang maksiial, (3) berkembangnya tingkah laku anak sesuai dengan 

tingkah laku yang diinginkan, (4) iklirn sosio-emosional kelas yang positif, 

dan (5) organisasi kelas yang efektif (Mustaji. 2005) 

Merujuk dari hasil beberapa kunjungan peneliti di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) terlihat beberapa fenomena iklim pembelajaran dalam kelas 

masih menimbulkan berbagai macam permasalahan, di antaranya siswa sering 

terlihat ribut, guru tidak menjelasakan materi pembelajaran dengan 

komperhensif, siswa cenderung acuh talc acuh dan banyak siswa yang keluar. 

Di balik semua itu, banyak sebagian guru yang berhasil membuat 

pembelajaran menjadi menarik, banyak animasi pembelajaran yang di 

tampilkan. 

Berdasarkan hasil Lomba Keterampilan Siswa (LKS) yang setiap 

tahunnya dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, juara 

lomba selalu di dominasi oleh sekolah-sekolah tertentu. Setelah dilakukan 



beberapa observasi, didapatkan bahwa tidak semua sekolah mengirimkan 

utusan di tingkat kabupaten, sehingga tingkat kompetisi di tingkat kabupaten 

tidak kompetitif. Melihat beberapa fasilitas yang dimiliki di laboraturiurn, 

hampir semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Hampir semua mesin 

bubut, las, labor gambar mesin dan labor komputer telah dimiliki oleh sekolah. 

Hal ini menjadi menarik untuk di lakukan kajian secara mendalam dalam 

upaya memecahkan permasalahan lapangan sebagai upaya membantu 

memberikan solusi untuk pembelajaran yang lebih bermakna dan 

meningkatkan kompetensi siswa. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dapat di identifikasikan 

masalah-masalah yang muncul diataranya adalah sebagai berikut: 

1. Siswa sering terlihat ribut, guru tidak menjelasakan materi pembelajaran 

dengan komperhensif, siswa cenderung acuh tak acuh dan banyak siswa 

yang keluar masuk kelas saat pembelajaran. 

2. Tidak semua sekolah mengirimkan utusan pada lomba LKS ditingkat 

kabupaten, sehingga tingkat kompetisi di tingkat kabupaten tidak 

kompetiti f. 

C. Perurnusan Masalah 

Merujuk dari banyaknya permasalahan pada latar belakang masalah di 

atas, untuk lebih mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dengan kajian 

yang mendalam, maka rumusan masalah yang menjadi penuntun untuk di 

jawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagairnanakah iklirn pembelajaran dalam kelas di SMK se-Surnatera 

Barat? 

2. Permasalahan-permasalahan yang timbul saat pembelajaran dalam kelas? 

3. Bagaimanakah solusi iklim pembelajaran dalam kelas agar pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan bermakna? 



D. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan iklim pembelajaran dalam kelas di SMK se-Surnatera 

Barat sehingga iklim pembelajaran dalam kelas dapat teridentifikasi untuk 

memberikan solusi permasalahannya. 

2. Mendeskripsikan pernasalahan-permasalahan yang timbul saat 

pembelajaran, sehingga permasalahan-permasalahan iklim pembelajaran 

dapat teridentifikasi dengan baik untuk memberikan solusi secara kongrit 

dan komperhensive. 

3. Mendeskripsikan solusi-solusi pennasalahan iklim pembelajaran sehingga 

secara berangsur-angsur suasana pemebalajaran menjadi lebih baik dan 

dapat menciptakan kompetensi siswa secara lebih baik. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepala sekolah 

Bagi kepala sekolah, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk lebih 

memperbaiki iklim belajar di sekolah dalam rangka meningkatkan iklim 

sekolah yang kondusif. Iklim sekolah yang kondusif akan membawa 

suasana pembelajaran yang 'lebih mendukung peningkatan kompetensi 

siswa. 

2. Bagiguru 

Bagi guru hasil penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari dan 

mengembangkan suasana iklim kelas yang lebih baik dalam rangka 

mengoptimalkan penyampaian materi pembelajaran di kelas. 

3. Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini bermanfaat untuk lebih meningkatkan 

kajian iklim pembelajaran kelas, sehingga dapat memberikan gambaran- 

gambaran yang lebih jelas tentang iklirn pembelajaran di kelas saat 

memberikan materi perkuliahan. Gambaran iklim belajar bagi mahasiswa, 

mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan daya analisa akan sistem 

pernbelajaran di kelas saat ini. 



F. Definisi Istilah 

lklim belajar adalah suasana yang dengan sengaja diciptakan para 

anggota suatu organisasi secara bersama-sama melalui sikap dan tingkah 

lakunya selama pembelajaran di lingkungan sekolah. Aspek-aspek iklim 

belajar meliputi aspek fisik dan aspek non fisik baik itu di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Melalui iklim belajar yang kondusif, hubungan yang 

baik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan suasana lingkungan 

belajar yang menyenangkan itulah siswa dapat mencapai keberhasilan belajar. 

G. Luaran Penelitian 

1. Hasil penelitian akan di terbitkan pada jurnal PAKAR PENDIKAN yang 

ada di UNP. Publikasi ini akan memberikan pengetahuan pada semua 

elemen pembelajaran dalam upaya mendapatkan referensi secara lebih 

komperhensif tentang iklirn pembelajaran yang lebih b e r m a h  

2. Bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Ilmiah Dan Penelitian 

Mahasiswa Universitas Negeri Padang (PPIPM-UNP) dalam upaya 

mengangkat seminar tentang iklim pembelajaran sebagai upaya publikasi 

secara terbuka dengan warga pembelajar. 

3. Buku ajar iklim pembelajaran. 



BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Iklim Belajar di Kelas 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi 

belajar antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid yang 

lainnya. Berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi 

oleh banyak faktor, baik faktor dari guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang, 

maupun suasana proses interaksi pembelajaran tersebut. Suatu proses 

pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi yang diajarkan atau 

pun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi tersebut diajarkan. 

Bagaimana guru menciptakan iklim kelas (Classroom Climate) dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

Iklirn kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalarn hubungannya 

dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai 

oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru dan 

siswa-siswa. Tinjauan tentang suasana kelas (classroom climate) 

dikemukakan oleh Nasution (2003: 1 19-120). Menmtnya ada tiga jenis 

suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah 

berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. 

Pertama, suasana kelas dengan sikap guru yang "otoriter". Suasana kelas 

dengan sikap guru yang otoriter, terjadi bila guru menggunakan kekuasaannya 

untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh mempertimbangkan akibatnya 

bagi anak, khususnya bagi perkembangan pribadinya. Dengan hukuman dan 

ancaman anak dipaksa untuk menguasai bahan pelajaran yang dianggab perlu 

untuk ujian dan masa depannya, Kedua, Suasana kelas dengan sikap guru 

yang "permisif". Suasana kelas dengan sikap guru yang pennisif ditandai 

dengan membiarkan an& berkembang dalam kebebasan tanpa banyak 

tekanan fiustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Pelajaran selalu dibuat 

menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk 

memberi bantuan bila dibutuhkan. Sikap ini mengutamakan perkembangan 



pribadi anak khususnya dalam aspek emosional, agar anak bebas dari 

kegoncangan jiwa dan menjadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Ketiga, Suasana kelas dengan sikap guru yang "riil". Suasana 

kelas dengan sikap guru yang riil ditandai dengan adanya kebebasan anak 

yang disertai dengan pengendalian. Anak-anak diberi kesempatan yang cukup 

untuk bermain bebas tanpa diawasi atau diatur dengan ketat. Dilain pihak 

an& diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan guru. 

Sementara, A. Sholah (1989: 25-26) yang mengutip pendapat Dreikurs 

dan Leron Grey yang menggunakan pendekatan sosio-emosional kelas, 

mengemukakan tiga jenis suasana yang dihadapi oleh siswa setiap hari. 

Pertama, suasana autokrasi. Dalam suasana outokrasi guru banyak 

menerapkan perintah, menggunakan kekerasan, penekanan, persaingan, 

hukuman dan ancaman untuk maksud pengawasan perilaku siswa, serta 

dominan guru yang sangat menonjol. Kedua, suasana Laissez-faire. Dalam 

suasana ini, guru terlalu sedikit bahkan sama sekali tidak memperlihatkan 

kegiatannya atau kepernimpinannya serta banyak memberikan kebebasan 

kepada siswanya. 

Guru melepaskan tanggung jawab kepada anggota kelompok; dan, 

Ketiga suasana demokratis. Guru memperlakukan siswanya sebagai individu 

yang dapat bertanggung jawab, berharga, mampu mengambil keputusan dan 

dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Darnpak yang ditimbulkan dari 

suasana demokratis adalah tumbuhnya rasa percaya diri, saling menerima dan 

percaya satu sama yang lain, baik antara guru dengan siswa maupun antar 

siswa. Guru membimbing, mengembangkan, dan membagi tanggung jawab 

untuk semua warga kelas termasuk guru. Dengan demikian suasana kelas 

yang demokratis ini akan memberikan dampak positif, karena guru dan siswa 

mempunyai kesempatan untuk saling memaharni, membantu, mengemukakan 

segala sesuatu yang dirasakan secara terbuka. Guru akan memaharni keadaan 

siswa, dan di sisi lain siswa akan melihat keteladanan dan merasa ada contoh 

yang dapat dilihat. Berkaitan dengan ha1 tersebut Nana Sudjana (2002: 42), 

mengemukakan bahwa suasana belajar yang dernokratis akan memberi 



peluang mencapai hasil belajar yang optimal, dibandingkan dengan suasana 

belajar yang kaku, disiplin yang ketat dengan otoritas pada guru. 

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pendapat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa suasana yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di 

sekolah dapat dibedakan tiga jenis yaitu pertama suasana autobatis dengan 

sikap guru yang otoriter, kedua, suasana Laissez-faire dengan sikap guru yang 

permisif, dan ketiga, suasana dernokratis dengan sikap guru yang nil. Dari 

ketiga jenis suasana pernbelajaran tersebut, suasana demokratis dengan sikap 

guru yang riil lebih memungkinkan untuk memberi peluang dalam mencapai 

hasil belajar yang optimal. 

B. Menciptakan iklim kelas yang kondusif dan berkualitas dalam proses 

pembelajaran 

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalarn menciptakan iklim kelas 

yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara lain, yaitu: 

pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana 

siswa belajar (student centered); Kedua, adanya penghargaan guru terhadap 

partisipasi aktif siswa dalarn setiap konteks pembelajaran. Ketiga, guru 

hendaknya bersikap demokratis dalarn memeneg kegiatan pembelajaran. 

Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran 

sebaiknya dibahas secara dialogis. Kelima, lingkungan kelas sebaiknya 

disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong 

te jadinya proses pembelajaran. Keenam, menyediakan berbagai jenis sumber 

belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang 

dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. 

Pada faktor yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada 

bagaimana siswa belajar (student centered), mengandung pengertian bahwa 

proses pembelajaran hendaknya diarahkan pada siswa yang &if 

mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan hendaknya berusaha memberi 

peluang terjadinya proses aktif siswa dalam mengkonstruksi atau membangun 



sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator, 

dan dinamisator dalam pembelajaran. Pendekatan ini biasa disebut dengan 

pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan ini yang perlu dilakukan guru 

adalah membantu siswa membangun pengetahuan sendiri di dalam benaknya, 

dengan cara membuat informasi pembelajaran menjadi sangat bermakna dan 

relevan bagi siswa. 

Mustaji (2005) menjelasakan hal-ha1 yang dapat dilakukan guru 

dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan sendiri ide-idenya dan mengajak siswa agar menyadari dan 

secara sadar menggunakan cara-cara mereka sendiri untuk belajar. Dengan 

pendekatan pembelajaran ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih 

berkualitas dan bermakna bagi siswa yang pada akhimya diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi dan prestasi belajar siswa. Faktor kedua, adanya 

penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran akan mendorong siswa untuk berani mengemukakan 

pendapatnya, dan berani mengkritisi materi pembelajaran yang sedang 

dibahas. Dengan dernikian siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, 

dan terlatih untuk mengemukakan pendapatnya tanpa adanya perasaan minder 

atau rendah diri. 

Dalam kaitannya dengan penghargaan terhadap partisipasi aktif siswa 

ini, hendaknya tidak sekedar dinilai dari segi keaktifannya saja, tetapi juga 

perlu diperhatikan sikap penghargaan siswa terhadap aktivitas teman- 

temannya dan kemampuannya didalarn bekerja sama dengan orang lain. Oleh 

karena itu, guru hendaknya mampu mengarahkan siswa untuk dapat 

bekerjasama dengan anggota kelompok yang lain dan selalu bersikap positif 

terhadap teman-temannya serta selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap 

kesempatan yang diberikan saat interaksi pembelajaran berlangsung. 

Shindler (2001: 2) menjelaskan bahwa partisipasi siswa yang 

tergolong baik dalam proses pembelajaran secara garis besar antara lain 

diindikasikan sebagai berikut: siswa dapat bekerjasama dengan anggota 

kelompok yang lain, siswa selalu bersikap positif terhadap teman-temannya 

dan selalu berusaha sebaik mungkin dalam setiap kesempatan. Berikut 



indikasi iklim kelas dengan partisipasi siswa yang tergolong baik yang 

dikemukakan oleh Shindler (200 1 : 2) : 

Being cooperative. Good participants cooperate with the other 
groupmembers. They share ideas and materials. They take 
turns talking. Theylisten to one another and expect to be 
listened to. They perform their role in the group. 
Having a positive attitude. Good participants approach the task with 
a positive expectation. They bring others in the group up not down. 
Theysay only positive things to their classmates and themselves. They 
look forways to solve problems cooperatively and do not blame or 
quit. 
Trying your best. Good participants make their best eflort when 

thingsure going well and when they are not. They work hard 
regardless of thesituation or the behavior of the other members of the 
group. Their efort isconsistent fiom the beginning of the period until 
the end 

Faktor ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam kegiatan 

pembelajaran. Mengapa demikian? Hal ini karena kepernimpinan guru yang 

demokratis dalam mengelola proses pembelajaran akan dapat menjadikan 

siswa merasa nyarnan untuk dapat belajar semaksimal mungkin. Hal ini sesuai 

dengan pandangan Goodlad @ede Rosyada, 2004: 19) yang menyatakan 

bahwa setting demokrasi merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya 

pada siswa untuk belajar, yaitu bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman 

bagi siswa untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Kemampuan guru 

dalam menanamkan setting demokrasi pada siswa sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian misi pendidikan. Dengan demikian suasana pembelajaran 

yang disetting secara demokratis sangat penting untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif, berkualitas dan bermakna. 

Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran hendaknya dibahas secara dialogis. Hal ini karena proses 

dialogis dalam interaksi pembelajaran lebih mendudukkan siswa sebagai 

subyek didik yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam 

setiap interaksi pembelajaran. Proses dialogis juga akan mampu 

mengembangkan pernikiran kritis siswa dalam membahas clan menyelesaikan 

setiap pennasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Sebagaimana 

pandangan Freire (1972: 80), seorang praktisi pendidikan yang banyak 



menggagas pendidikan liberatif menyatakan bahwa dengan dialog akan 

memungkinkan munculnya pemikiran kritis, karena hanya dialoglah yang 

memerlukan pemikiran kritis. Lebih lanjut Friere, menyatakan bahwa tanpa 

dialog tidak akan ada komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak mungkin ada 

pendidikan sejati. Dengan demikian proses dialogis cukup penting peranannya 

dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkualitas. 

Kelima, lingkungan kelas sebaiknya disetting sedernikian rupa 

sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menyetting 

lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar siswa yaitu dengan cara 

mengatur tempat duduk atau meja-kursi siswa secara variatif dan pengaturan 

perobot sekolah yang cukup artistik, serta pemanfaatan dindingdinding 

rungan kelas sebagai media penyampai pesan pembelajaran. Pengaturan 

setting tempat duduk hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan clan strategi 

pembelajaran yang digunakan. Pesan yang ditempel di dinding hendaknya 

kontekstual dengan materi pembelajaran. Oleh karena itu, icon-icon, grafis- 

grafis di dinding yang memuat pesan pembelajaran hendaknya selalu di 

perbaharui atau diganti-ganti setiap bulannya. 

Belajar dan Pembelajaran 

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari proses belajar, karena belajar 

merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses 

pembelajaran tersebut. Bagi seorang siswa belajar merupakan suatu 

kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang siswa dalam pendidikan tergantung 

pada proses belajar yang dialami oleh siswa tersebut. 

Pada hakikatnya belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu 

ke arah sudah mampu, dan proses perubahan itu te rjadi selama jangka jangka 

waktu tertentu. Perubahan-perubahan tersebut bisa dalam bentuk pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan keterarnpilan (psikomotor). Semua perubahan di 

bidang-bidang itu merupakan suatu hasil belajar dan mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya (Wiel(1997:  34). Hal ini senada 

dengan pendapat Abdul Majid (2006: 225) yang menyatakan bahwa belajar 



adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku 

(Behavioral Change) pada individu yang belajar. 

Gulo (2002: 73), mengungkapkan bahwa belajar adalah seperangkat 

kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang 

paling sederhana sampai kegiatan yang nunit. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan bahwa belajar adalah semua aktivitas manusia di mana semua 

potensi manusia dikerahkan. 

Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang marnpu mengulangi 

kembali materi yang telah dipelajarinya dan marnpu menyampaikan dan 

mengekspresikan dalam bahasanya sendiri. Selanjutnya, di dalam proses 

belajar siswa akan mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu. 

Menurut Cronbach (Sumadi Suryabrata, 1998: 23 I), menyatakan bahwa 

"Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan mengalami dan dalam 

mengalami itu, pelajar mempergunakan pancainderanya. Pancaindera tidak 

terbatas hanya indera pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi indera yang 

lain". 

Muhibbin Syah (2000: 116), proses belajar dapat dikatakan berhasil jika 

terjadi perubahan dalam diri siswa, akan tetapi tidak semua perubahan 

perilaku tersebut dapat dikatakan belajar. Karena perubahan tingkah laku 

akibat proses belajar merniliki ciri-ciri perwujudan yang khas, yaitu: 

1) Perubahan Intensional 

Perubahan dalam proses berlajar adalah karena pengalaman atau 

praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada ciri ini siswa 

menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti penambahan 

pengetahuan, kebiasaan dan keterampilan. 

2) Perubahan Positif dan Aktif 

Positif berarti perubahan tersebut baik dan bermanfaat bagi 

kehidupan serta sesuai dengan harapan karena memperoleh sesuatu yang 

barb yang lebih baik dari sebelurnnya. Sedangkan aktif artinya perubahan 

tersebut te rjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan. 

3) Perubahan Efektif dan Fungsional 



Perubahan dikatakan efektif apabila membawa pengaruh dan manfaat 

tertentu bagi siswa. Sedangkan perubahan yang fungsional artinya 

perubahan dalam diri siswa tersebut relatif menetap dan apabila 

dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan lagi. 

Senada dengan pendapat tersebut, Sardiman (201 0: 21) mengungkapkan 

bahwa belajar merupakan rangkaian jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur 

cipta, rasa, karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya di 

dalam proses belajar tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang 

mencirikan pengertian belajar, yakni: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan yang tejadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

b. Untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap. 

c. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan 

dalam berfikir, keterampilan, kebiasaan maupun sikap. 

Selanjutnya pendapat-pendapat diatas dipertegas lagi oleh Oemar (2003: 

154) yang menyatakan "belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui 

interaksi antara individu dan lingkungan. Proses dalam hal ini merupakan 

kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, bertahap, bergilir, 

berkeseimbangan dan terpadu secara keseluruhan mewarnai karakteristik 

terhadap belajar mengajar itu". Pengertian ini menitik beratkan terhadap 

interaksi antara individu dengan lingkungan, di dalam interaksi akan terjadi 

serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. Pengalaman adalah sebagai 

sumber pengetahuan clan keterampilan, bersifat pendidikan, yang merupakan 

satu kesatua. di sekitar tujuan murid, pengalaman pendidikan bersifat 

kontinyu dm interaktif, membantu integrasi pribadi murid. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang belajar dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh 

suatu perubahan (baik fisik maupun psikis) yang baru secara keseluruhan, 

disengaja, disadari dan perubahan tersebut relatif menetap serta membawa 

pengaruh dan manfaat yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan 



lingkungannya yang selanjutnya memberikan pengalaman baru berupa 

perubahan tingkah laku dan hasil belajar. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok, ha1 ini berarti bahwa kegiatan belajar 

akan sangat mempengaruhi ha i l  atau output dari proses pendidikan. Proses 

belajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan guru dan siswa. Pada 

hakekatnya belajar adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan 

tingkah laku (Behavioral Change) pada individu yang belajar (Majid, 2006: 

225). Perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena adanya usaha individu 

atau peserta didik untuk berubah, selain itu juga dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Menurut Gulo (2002: 73), belajar 

adalah seperangkat kegiatan, terutarna kegiatan mental intelektual, mulai dari 

kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rurnit. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bahwa belajar adalah semua aktivitas manusia . 
Kegiatan belajar siswa dipengaruhi oleh kegiatan mengajar guru. Ciri 

p e n g a j m  yang berhasil salah satu diantaranya dilihat dari kadar kegiatan 

siswa belajar, makin tinggi kegiatan belajar siswa makin tinggi peluang 

berhasilnya pengajaran (Sudjana, 2000: 72). Dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan guru dalam mengajar hams merangsang siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar. Menurut Sudjana (2000: 73) kegiatan belajar dapat 

dibedakan menjadi tiga: 

a. Kegiatan belajar mandiri. 

Kegiatan belajar mandiri artinya setiap siswa yang berada di dalam kelas 

mengerjakan atau melakukan kegiatan belajar masing-masing. Kegiatan 

belajar tersebut dapat sarna atau berbeda antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain. 

b. Kegiatan belajar klasikal. 

Kegiatan belajar klasikal artinya semua siswa dalam satu waktu yang 

sama melakukan kegiatan belajar yang sarna 

c. Kegiatan belajar kelompok. 

Kagiatan belajar kelompok artinya siswa melakukan kegiatan belajar 

dalarn situasi kelompok. Dalam mengembangkan kegiatan belajar 



kelompok guru hams mengajukan beberapa masalah yang hams 

dipecahkan siswa dalarn satuan kelompok. Sehingga kelas juga hams 

dibagi menjadi beberapa kelompok siswa yang terdiri atas 6-7 orang. 

Kegiatan guru akan lebih banyak mengawasi dan memantau kelompok 

belajar, sehingga setiap siswa dalam kelompok turut berpartisispasi 

dalam memecahkan masalah. 

Menurut Corey dalam Sagala (2003: 61), pembelajaran adalah suatu 

proses dinarnis lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk 

memungkinkan untuk turut serta dalam tingkah laku tertentu, pembelajaran 

merupakan salah satu bagian khusus dari pendidikan. Jadi dalam 

pembelajaran akan tergarnbar prosedur kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan dan b e h g s i  sebagai pedoman dalarn perencanaan clan pelaksanaan 

pengajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran 

adalah upaya pembimbingan terhadap siswa secara sadar dan terarah yang 

berkeinginan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap seoptimal mungkin sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. 

Dengan adanya proses belajar mengajar maka akan ada perubahan yang 

terjadi dalam diri siswa sebagai hasil dari proses belajar mengajar. 

D. Penelitian yang relevan 

1. Ali Muhtadi. Dalam penelitiannya menjelaskan iklim kelas sangat 

berpengaruh dengan proses pembelajaran sehingga menciptkan suasana 

pembelajaran yang kondusif dalam rangka mengembangkan kemampuan 

siswa dalam belajar. 

2. Asril yang meneliti mengapa iklirn kelas berpengaruh terhadap motivasi 

belajar : critical review terhadap pengaruh iklim kelas terhadap motivasi 

belajar, menjelaskan akan pentingnya mencitpakan lingkungan kelas yang 

berpihak pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar motivasi 

belajar semakin meningkat. 



E. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini didasarkan pada proses pembelajaran yang terjadi di 

sekolah. Proses pembelajaran tersebut yang akan di lihat dan di analisis untuk 

menentukan kelemahan dan kelebihan serta bagaimana kondisi pembelajaran 

tersebut dapat diberikan solusi sesuai dengan kondisi siswa dalam 

pembelajaran. Adanya masukan dalam pembelajaran akan memberikan 

memungkinkan adanya perubahan situasi, metode dan proses yang terjadi 

hingga pengoptirnalan perkembangan kemampuan siswa dapat terjadi dengan 

baik. Strategi penerapan pembelajaran di sekolah terjadi bila guru memahami 

karakteristik siswa, clan siswa sadar akan pentingnya pembelajaran clan kerja 

keras. Situasi pembelajaran yang tirnbal balik memungkinkan terjadinya 

proses pembelajaran kondusif. Tetapi pembelajaran yang kondusif juga 

merupakan perwujudan dari sinkronisasi dan kesamaan visi dalam 

pernbelajaran pada semua elemen pembelajaran. Kesepahaman semua elemen 

sekolah di dapat melalui berbagai kondisi terutama pandangan ke depan yang 

sama pada mekanisrne pembelajaran. Secara lengkap kerangka penelitian ini 

adalah : 

r \ 
Iklim pembelajaran di 

sekolah 

\ J 

f 
Analisis kelebihan dan 

\ 

kelemahan Iklim 
pembelajaran 

\ J 

r \ 
Perbaikan sistem 

pembelajaran di sekolah 

\ J 

Gambar 1. Kerangka konseptual 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Nasution (Sugiyono, 

2008: 205) penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 

bahasa, dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam konteks kajian ilmu sosial 

antropologi, fenomenologi berarti suatu deskripsi atau paparan mengenai 

fenomena-fenomena yang te rjadi pada lingkungan. Pendekatan fenomenologi 

secara urnurn adalah pengamatan berperan serta sebagai bagian dari penelitian 

lapangan (Moleong, 2008: 26). fenomenologi sebagai suatu metode dimaknai 

sebagai upaya membuat deskripsi tentang budaya suatu masyarakat 

menggunakan panca indra peneliti sebagai instrument penelitian. 

Penelitian ini yang akan diamati adalah iklim pembelajaran yang 

meliputi iMim pembelajaran di dalam kelas dan iklim pembelajaran di luar 

kelas pada beberapa SMK di Surnatera Barat. Jenis penelitian kualitatif 

dipilih untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebii mendalam, clan 

bermakna sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMK yang memiliki pada semua 

jurusan di sumatera barat. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan November 

201 2 sarnpai November 20 13, secara terperinci sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan mencakup pengajuan judul, pembuatan proposal, serta 

survey di sekolah yang direncanakan sebagai tempat penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan november 20 12. 

2. Tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah 

yang berupa pengambilan data-data yang dilaksanakan pada bulan 

November 20 12 sampai November 20 1 3. 



3. Tahap analisis data, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil penelitian. 

4. Tahap pelaporan dan buku, yang dilaksanakan bulan Desember 201 2 dan 

proses pembuatan buku teks direncanakan sampai bulan November 201 3. 

C. Data, Sumber Data dan Narasumber 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder 

(Sutama, 201 0: 197). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian yaitu tentang iklim pembelajaran. Data primer ini diambil 

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Dalarn penelitian ini data sekundernya adalah berupa dokumen- 

dokumen atau data laporan yang telah tersedia yang mendukung dalam 

penelitian. 

Sumber data adalah asal data tersebut didapatkan atau diperoleh dapat 

berupa perilaku, tindakan maupun catatan-catatan (Sukrnadinata, 2009: 93). 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari siswa, guru yang mengajar, dan 

kepala sekolah. Narasumber atau informan adalah orang yang tahu persis 

tentang informasi (data) yang ingin didapatkan berkaitan dengan fokus yang 

akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini juga barasal dari siswa, guru 

yang rnengajar, dan kepala sekolah. Obyek penelitian ini adalah iklim 

pembelajaran di jurusan mesin di SMK. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengurnpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus 

dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2008: 206). Dalam penelitian kualitatif, 

sampel sumber data dipilih dan mengutamakan perspektif emic, artinya 

mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka memandang 

dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak dapat memaksakan 

kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan. 



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. In depth interview (wawancara mendalam) 

Menurut Sugiyono (2008: 1 57) wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang hams diteliti. 

Wawancara juga dilakuakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-ha1 dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit sekali 

atau kecil. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan inforrnasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertayaan kepada responden. Wawancara mempunyai definisi 

suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Cara pertukaran 

yang digunakan adalah cara verbal dan non verbal dan mempunyai tujuan 

tertentu yang spesifik. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah 

siswa, guru, dan kepala sekolah. Metode wawancara digunakan peneliti 

untuk mendapatkan informasi-informasi tentang iklirn pembelajaran di 

SMK yang meliputi iklirn pembelajaran di dalam kelas dan iklim 

pembelajaran di luar kelas dan informasi-informasi lain yang mendukung 

dalam penelitian. 

b. Obsewasi 

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. 

Menurut Arikunto (2002: 197) metode obsevasi adalah suatu usaha sadar 

untuk mengurnpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan 

prosedur yang terstandar. Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah 

turut mengawasi berlangsungnya proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Proses pembelajaran yang diamati meliputi pembelajaran di dalam kelas 

dan di luar kelas. Pada waktu obsewasi dilakukan, penelitian mengamati 

proses pembelajaran dan mengumpulkan data mengenai segala sesuatu 

yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut baik yang terjadi pada 

guru, siswa maupun situasi kelas. 



E. Teknik Analisa Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, yang mengikuti konsep yang diberikan Miles and 

Huberman. Aktifitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, clan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah-langkah 

analisis data ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 1. Komponen dan analisis data 

Pengumpulan data 

1. Pengumpulan data 

Data-data yang diperoleh di lapangan dicatat atau direkam dalam 

bentuk naratif, yaitu uraian data yang diperoleh dari lapangan apa adanya 

tanpa adanya komentar peneliti yang berbentuk catatan kecil. Dari catatan 

deskriptif ini, kemudian dibuat catatan refleksi yaitu catatan yang berisi 

komentar, pendapat atau penafsiran peneliti atas fenomena yang ditemui 

dilapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus 

selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data dilakukan terus-menerus 

selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data merupakan wujud analisis 

yang menajamkan, menglarifikasikan, mengarahkan, membuang data yang 

tidak berkaitan dengan pokok persoalan. Selanjutnya dibuat ringkasan, 

pengkodean, penelusuran tema-tema, membuat catatan kecil yang 

+ Penyajian data 

Reduksi data + , Kesimpulan dan 
varifikasi data 



dirasakan penting pada kejadian seketika yang dipandang penting 

berkaitan dengan pokok persoalan. 

3. Penyajian data 

Pada tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalarn 

bentuk teks deskriptif naratif. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya memaknai 

data yang disajikan dengan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, 

konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian 

data dan catatan di lapangan melalui diskusi tim peneliti, Miles and 

Hubeman (Sugiyono, 2008: 207). 

F. Keabsaban Data 

Keabsahan data kualitatif menurut Sukmadinata (2005: 104) dapat 

dilakukan melalui (1) obsemasi secara terus menerus, (2) triangulasi sumber, 

meiode dan peneliti lain, (3) pengecekan anggota (member check), diskusi 

teman sejawat dan pengecekan referensi. Data dalam penelitian ini disahkan 

melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006: 256). Triangulasi 

yang digunakan adalah triangulasi sumber, metode, dan member check. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kernbali infomasi dari informan satu dengan informan lain. Triangulasi 

metode dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa metode 

berbeda untuk memperoleh informasi. Member check dilakukan pada subjek 

wawancara, yaitu pada saat wawancara dan melalui rangkuman hasil yang 

telah dibuat peneliti. Penelitian ini sumber datanya adalah siswa, guru, dan 

kepala sekolah SMK (Sutama, 201 0: 233). 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian 

1. Gambaran umum SMK di Sumatera Barat 

Di provinsi Surnatera Barat terdapat tidak kurang dari 170 Sekolah 

Menengah Kejuruan SMK, tercatat pada Tahun 2009 terdapat 60 SMK 

Negeri dan 108 SMK swasta. Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk 

menghasilkan tenaga terdidik dan terlatih yang diharapkan siap terjun di 

berbagai lini teknologi. Keterampilan yang didapatkan di jenjang sekolah 

menengah kejuruan diharapkan menjadi dasar untuk berbuat, serta bekerja 

jika tidak dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Peranan SMK dalam menyedialcan keterampilan lulusan sangat 

tinggi. Pola pikir terampil dan cakap dalam melaksanakan aktivitas sehari- 

hari oleh lulusan SMK merupakan ha1 penting yang harus di wujudkan. 

Pengembangan kemampuan siswa tidak dapat hanya dilakukan oleh guru 

beserta elemen sekolah lainnya. Selama ini SMK di Sumatera Barat 

berfokus pada keterampilan dan kemampuan siswa, sehingga pola pikir 

kritis, dinamis clan religius. Harnpir 70% sekolah telah merniliki berbagai 

perlengkapan praktii serta workshop praktikum. Peralatan yang 

menunjang pembelajaran telah hampir 65% tercukupi. Hanya beberapa 

SMK swasta belum memiliki banyak peralatan pendukung. Hampir 

seluruh sekolah telah menerapkan media pembelajaran di dalam kelas 

telah mengunakan LCD. Hal ini &pat dengan mudah memberikan materi 

pembelajaran pada siswa dengan menunjukkan berbagai animasi tentang 

topik pembelajaran yang di pelajari. 

Untuk mendukung terciptanya pembelajaran di kelas dan kondisi 

pekerjaan di perusahaan, telah banyak kerjasama yang dilakukan sekolah 

dengan pihak-pihak perusahaan yang dapat membelajarkan siswa terutama 

soft skiZZ yang tidak didapat di sekolah. Nota kesepahaman antara sekolah 

dan perusahaan oleh sekolah-sekolah SMK, diarahkan menjadi kegiatan 

praktii rutin oleh siswa. Bahkan lebih lanjut ada beberapa sekolah yang 



telah mengatur jadwal praktikum atau kelas wajib secara berkesiambungan 

saat praktikurn di bengkel dan bengkel di sekolah. Di beberapa sekolah 

telah di terapkan satu rninggu siswa belajar di kelas seminggu berikutnya 

siswa belajar di bengkel perusahaan yang telah menjalin kerjasama. 

Kegiatan tersebut mendukung meningkatnya keterampilan siswa pada 

bidang yang di tekuninya. Satu sisi perusahaan terbantu dan lain sisi siswa 

dapat belajar bagairnana pola bekerja, berinteraksi, dan bekerja keras di 

perusahaan. 

Kegiatan praktikurn di bengkel perusahaan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang telah dibelajarkan di 

sekolah. Adanya saling melengkapi dalam pembelajaran inilah yang dapat 

menanarnkan sebuah kompetensi pada siswa sehingga siswa dengan sadar 

dapat belajar dan mengembangkan daya analisa akan meteri yang telah di 

pelaj arinya. 

Beberapa SMK terutama di daerah merniliki keterbatasan untuk 

dapat bekerja sama dengan perusahaan. Keterbatasan ini yang selama ini 

di sikapi dengan sebaik-baiknya oleh sekolah dalam mengembangkan 

kompetensi siswa dengan memperpanjang kegiatan siswa dalam praktik 

lapangan industri (prakerin atau magang). Di beberapa sekolah prakerin 

dilakukan dua kali yaitu pada kelas X selama 3 bulan dan di kelas XI 

selama 3 bulan atau bahkan di beberapa sekolah 6 bulan. Beberapa sekolah 

SMK Sumatera Barat terutama keahlian tekstil, mengirirnkan siswa- 

siswinya untuk prakerin di Batam terutama pada perusahaan-perusahaan 

garmen. 

Perkembangan sekolah dalam upaya meningkatkan keterampilan 

siswa menjadi ha1 yang mutlak di rencanakan dan dilaksanakan, dengan 

termen waktu yang sesuai dengan perencanaan, agar berkembangnya 

kemampuan lulusan secara dinamis sesuai dengan perkembangan 

teknologi dapat terjadi. Bagairnanapun lulusan SMK adalah lulusan yang 

telah merniliki keterarnpilan dan siap bekerja dengan berbagai peke jam.  



2. Cara siswa masuk kelas 

Megawali kegiatan pagi sebelwn siswa memasuki kelas adalah 

rata-rata berkisar antara pukul 0715 sampai dengan 07.~' WJB, di setiap 

sekolah SMK dilakukan apel pagi. Di sepanjang apel pagi, terdapat rata- 

rata 2-5 orang siswa yang terlambat datang. Kegiatan apel pagi dilakukan 

untuk mendata siswa yang hadir tepat waktu sebelum masuk kelas. Tujuan 

apel pagi selain untuk mendata siswa juga untuk menerapkan kedisiplinan 

siswa sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kegiatan apel pagi juga 

berupa pengarahan dan nasihat bila siswa sering datang terlarnbat atau 

kemarin terdapat masalah. Sedangkan beberapa sekolah swasta tidak 

menerapkan apel pagi, tetapi lebih menekankan pada kehadiran guru tepat 

waktu yaitu jam 07~' clan langsung mengabsen siswa. Jika siswa yang 

sering tidak hadir maka langsung dilakukan pengambilan tindakan dan 

menganalisis mengapa siswa sering tidak hadir. Jika berlebihan dan telah 

di lakukan pemangilan siswa sebanyak 3 kali dan siswa masih mengulangi 

kegiatannya tersebut, maka pihak sekolah melakukan pemangilan kepada 

orang tua untuk mengklarifikasi serta mengajak bersama orang tua dalam 

membirnbing siswa. 

Sistem apel juga di lakukan pengecekan kesiapan siswa dalam 

pembelajaran. Seperti seragam, sepatu, alat-alat tulis dan pakaian praktik 

bagi siswa yang akan melakukan praktikum pada jam pertama Jika tidak 

terdapat perlengkapan yang memadai maka siswa di kurnpulkan dan 

mendapatkan pengarahan dan bimbingan lebih intensif agar mereka sadar 

akan pentingnya kesiapan dan kedisiplinan dalam pembelajaran. 

Sistem apel memungkinkan untuk mendeteksi siswa yang tidak 

masuk kelas tepat waktu setelah di lakukan penyocokan jurnlah siswa 

setelah apel dan siswa pada saat apel. Guru mata pelajaran pagi selalu 

melihat jurnlah siswa yang hadir saat apel pagi terlebih dahulu sebelum 

masuk kelas. Hal itu untuk mendeteksi siswa yang masuk kedalam kelas 

dengan cara mengendap-endap, atau langsung masuk kelas tanpa apel 

terlebih dahulu. Sekolah &an memberikan tindakan bagi siswa yang 

masuk kedalam kelas dengan cara mengendap-endap dan tidak mengikuti 



pembelajaran. Biasanya sanksi yang berikan oleh sekolah kepada siswa 

adalah dengan cara membuat surat perjanjian. Dan jika dilakukan 

sebanyak 3 kali maka sekolah melakukan pemangilan orang tua siswa 

untuk bersama-sama memberikan bimbingan pada siswa. 

Terdapat beberapa siswa yang suka mengendap-endap untuk 

masuk kelas dalarn pembelajaran, mereka beralasan bahwa rumah jauh dan 

jalan menuju sekolah macet. Hal ini adalah pennasalahan yang tidak dapat 

di terima, dengan berbagai analisis bahwa jalan dan tingkat kelancaran 

transportasi menuju sekolah tidak ada yang macet. Letak sekolah dari 

pusat kota atau dari jalan besar di Sumatera Barat rata-rata tidak jauh 

terjauh adalah 1 km dari jalan utarna. Jalan masuk menuju sekolah telah 

ada transportasi urnum. 

Selain hukuman berupa surat pe rjanjian bagi siswa yang terlarnbat, 

di beberapa SMK siswa diberikan hukuman berupa push up, 

membersihkan ruang praktik, halaman, hingga yang keterlaluan sarnpai di 

berikan hukuman berupa membersihkan toilet. Hukurnan sederhana 

tersebut diberikan pada siswa untuk memberikan efek jera. Bagi yang 

tidak jera maka swat perjanjian untuk tidak terlambat lagi diberikan pada 

siswa. 

Pembelajaran oleh guru 

Pada saat mulai masuk kelas, langsung memberikan instruksi 

kepada siswa untuk berdoa bersama, setelah selesai berdoa guru 

mengabsen siswa. bila terdapat siswa yang tidak hadir beberapa kali, maka 

siswa akan di tandai untuk di lakukan pemangilan sebagai upaya 

klarifikasi mengapa siswa tersebut sering tidak hadir. Ketidak hadiian 

siswa akan merugikan siswa itu sendiri. Beberapa sekolah terlah 

rnenerapkan peraturan bila siswa telah tidak hadir sebanyak 3 kali maka 

diberikan surat perjanjian. Sedangkan bila telah dilakukan 4 atau 5 kali 

maka dilakukan pernangilan pada orang tua. 

Setelah mengidentifikasikan kehadiran siswa, guru mereview 

pembelajaran rninggu lalu, tujuannya untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa dalarn pembelajaran serta untuk mengetahui apakah 



siswa mengulang pembelajaran di rumah. Bila ada guru yang memberikan 

tugas rumah sebelum mengakhiri pembelajaran. Guru merninta agar siswa 

mengurnpulkan tugas tersebut. Masih banyak guru tidak mernberikan 

pekerjaan rumah kepada siswa secara berkesinambungan. Lebih banyak 

guru hanya mejelaskan materi dan tidak menyimpulkan materi dan 

memberikan tugas di akhir pembelajaran. 

Hanya berapa sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran yang 

mewajibkan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

mereview materi pembelajaran minggu lalu. Pada sekolah yang telah 

menerapkan sistem pembelajaran tersebut, terdapat banyak buku-buku 

referensi tentang mata pelajaran. Sedangkan pada sekolah-sekolah yang 

tidak terdapat buku referensi. Jarang sekali menerapkan tugas rumah pada 

siswa dan memberikan pertanyaan di awal pembelajaran. 

Sistem pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada sekolah- 

sekolah adalah sistem ceramah, artinya guru masih menjadi sumber utama 

dalam mempelajari. Hanya sedikit sekali sekolah yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mencoba belajar lebih mandiri dan 

terbimbing dalam upaya menguasai suatu materi pembelajaran. 

Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan mengunakan LCD. 

Beberapa sekolah yang memiliki jumlah LCD terbatas, papan tulis masih 

menjadi media utarna dalam pembelajaran. Sementara media-media 

pembelajaran lain seperti karton yang bergambar materi pembelajaran, 

atau bentuk nyata (rniniatur) alat yang akan dijelaskan tidak terdapat. Ada 

beberapa sekolah yang kreaktif dalam upaya menjelaskan materi dengan 

membuat gambar-gambar komponen yang akan di jelaskan dengan gambar 

berwarna. 

Dari hai l  analisis kelas di ketahui bahwa rata-rata setiap sekolah 

dalam satu kelas yang memberikan pertanyaan pada guru adalah 20%. 

Hampir semua siswa yang bertanya tersebut mau memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Bagi siswa yang hanya 

menjawab pertanyaan clan tidak bertanya pada guru tentang materi yang di 

jelaskan. Sikap siswa aktif dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan 



dari guru jumlah minimal di sekolah yang dilakukan observasi adalah 3% 

dan paling banyak adalah 50%. Artinya tidak semua siswa dalam satu 

kelas selalu bertanya dan menangapi pertanyaan dari guru. Jumlah siswa 

menangapi pertanyaan dari teman hanya berkisar 15%. Dan siswa yang 

memberikan argumen sebanyak 10%. Di setiap observasi dilakukan selalu 

terdapat siswa yang mengantuk saat pembelajaran berlangsung, dengan 

jumlah minimal 1 siswa dan jumlah maksimal4 siswa. Banyaknya siswa 

yang izin keluar, diperparah pada saat izin keluar dilakukan untuk 

menjawab telfon dari pacar. Ice breaking dalam kelas tidak terlalu banyak 

dan sifat pembelajaran berlangsung dengan kaku. Karena pada saat 

dilakukan ice breaking siswa terdapat beberapa siswa yang bercanda 

berlebihan ha1 ini membuat guru tidak banyak memberikan ice breaking 

pada saat pembelajaran berlangsung. 

Pada pembelajaran praktikurn, sedikit sekali guru memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan rnateri yang telah mereka 

pelajari satu persatu. Hanya 3 sekolah observasi yang menerapkan sistem 

presentasi materi yang telah siswa-siswa pelajari. Sebelum siswa 

melakukan praktikurn di sekolah tersebut, siswa-siswa telah diberikan 

jobsheet dan pertanyaan-pertanyaan pada siswa akan hal-hal penting yang 

harus mereka kuasai dalam pembelajaran dan di kemukakan pada saat 

mereka presentasi. Bahkan pada beberapa sekolah peralatan untuk praktii 

tidak digunakan seoptimal mungkin karena tidak ada guru yang mampu 

mengunakan peralatan yang tersedia. 

Pada akhir pembelajaran tidak sernua guru yang memberikan 

kesimpulan akan materi pembelajaran yang telah di terapkan, dan bahkan 

guru meningalkan kelas dan meminta siswa untuk mencatat materi 

pembelajaran. Sampai akhir pembelajaran guru tidak kembali kedalam 

kelas dan tidak memberikan kesimpulan materi bersama siswa dalam 

pembelajaran. Setelah materi pernbelajaran selesai dan bergantian mata 

pelajaran lain masuk, hampir rata-rata siswa keluar ruangan dm duduk- 

duduk di depan pintu. Beberapa siswa ada yang kekantin untuk minum 

atau &an sebelum jam pembelajaran selesai. Beberapa sekolah selalu 



ada guru yang piket untuk mengawasi dan jalan-jalan kedepan kelas, ha1 

ini untuk mencegah agar siswa keluar ruangan pada saat akan berganti 

mata pelajaran. 

4. Suasana dan Kebersihan kelas 

Sirkulasi udara dalam pembelajaran dalam kelas rata-rata dii setiap 

sekolah telah terjadi dengan baik, walau tanpa kipas angin atau AC yang 

ada dalarn kelas. Tetapi sangat disayangkan beberapa hal pelaksanaan 

praktii untuk menjaga kebersihan kelas tidak berjalan dengan optimal. 

Beberapa sekolah selalu melakukan pengecekan untuk siswa yang piket 

pada hari itu, tetapi banyak sekolah yang tidak menerapkan ha1 tersebut. 

kenyamanan pembelajaran tidak terjadi karena suasana kelas kotor. 

Jadwal piket rata-rata telah ada tetapi tidak berjalan dengan 

optimal. Pada pembelajaran pralctiim, kebersihan di workshop sangat 

tidak diperhatikan oleh banyak sekolah. Artiiya kotoran dan bekas bensin 

atau solar berserakan sehingga menciptakan kebecekan di ruangan serta 

menimbulkan pemandanga yang tidak nyaman. Budaya langsung bersih- 

bersih setelah praktikurn masih perlu ditingkatkan, budaya tersebut dapat 

membelajarkan peduli lingkugan dan peralatan praktik sangat di perlukan 

sebagai upaya menciptakan insan yang cinta kebersihan. 

5. Siswa saat istirahat 

Bila waktu istirahat tiba, lebih banyak siswa-siswa yang kekantin 

dan duduk-duduk sambil senda gurau dengan teman di kantin. Sedangkan 

jumlah siswa yang melakukan kunjungan perpustakaan atau belajar di 

perpustakaan atau meminjam buku sangat jarang sekali. Catatan yang 

didapatkan jumlah siswa yang meminjam buku di perpustakaan rata-rata 

15 orang dalam satu rninggu. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak 

banyak yang peduli akan peningkatan kompetensi yang hams dilakukan 

oleh siswa tampa harus dijelaskan oleh guru dalam ruangan sekolah. 

Di tambah kondisi sekolah yang tidak memiliki banyak buku-buku 

penunjang materi pembelajaran, akan membuat siswa thak aktif masuk 

kedalam perpustakaan. Sekolah seharusnya memil . . iki . Stratkgi tersendiri 



untuk menarik minat siswa belajar dan membaca buku atau meminjarn 

buku-buku di perpustakaan pada saat istirahat. Strategi balajar untuk lebih 

memancing siswa dalam membaca atau memanfaatkan perpustakaan 

sebagai sumber belajar hams menjadi fokus sekolah. 

Selain membudayakan membaca penting sekali juga untuk 

menghilangkan budaya siswa yang senang duduk-duduk ngrumpi serta 

berkelakar dengan teman. Hal tersebut akan memicu terjadinya siswa 

meningalkan sekolah (membolos) sebelum jam pembelajaran usai. Siswa 

SMK identik dengan kegiatan membolos. Lebih parah kegiatan membolos 

dapat menyebabkan terjadinya tawuran antara pelajar dari sekolah lain. 

Tawuran sangat merugikan sekolah, siswa serta sistem pendidikan yang 

telah di tata sedemikian rupa. 

6. Hubungan siswa dengan siswa 

Hubungan siswa dengan siswa pada sebuah sekolah rata-rata baik. 

Tetapi dari beberapa pengamatan masih terdapat senioritas, artinya senior 

masih mendorninasi dalam berbagai hal. Siswa kelas XI1 rata-rata mesih 

menuntut siswa baru untuk menuruti semua keinginan senior. Beberapa 

kasus yang di temui pada saat observasi terdapat siswa senior yang 

menyuruh siswa junior untuk membeli rokok tetapi uang yang 

di berikannya kurang . 
Dalam observasi terlihat mash banyak siswa yang menunjukkan 

individualismenya selama pembelajaran di kelas. Hanya terlihat tidak 

banyak siswa yang mampu beke rja sama, bersedia membantu teman, serta 

dengan sadar manghapus papan tulis tanpa disuruh oleh guru, memungut 

sarnpah dan mernbuangnya ditempat sarnpah tanpa harus di suruh atau 

dimintai tolong oleh guru. Struktur organisai kelas yang seharusnya 

sebagai pengerak utarna dalam menciptakan pergaulan dan kehidupan 

bersama dalam kelas. Jika luput dari birnbingan guru, ketua kelas hanya 

sebagai orang yang akan selalu di suruh untuk kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan kelas. Kesadaran siswa untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa diperintah oleh guru sangat rendah. 



7. Hubungan siswa dengan elemen sekolah atau sebaliknya 

Pada beberapa sekolah guru menjadikan siswa sebagai pembelajar 

junior yang membutuhkan bimbingan dalam pembelajaran. Sehingga pada 

proses interaksi antara guru dan siswa terjalin dengan baik, siswa masih 

menunjukkan keseganannya pada guru dan banyak berinteraksi dengan 

guru untuk berkonsultasi tentang mata pelajaran atau sekedar sharing 

pengetahuan tentang sebuah materi pembelajaran. Pada satu sisi guru yang 

kreaktif akan terpacu untuk lebih mengembangkan kemampuan siswa 

melalui kedekatannya. Tetapi pada lain sisi guru dapat memberikan tugas- 

tugas yang dapat dikerjakan bersama siswa sebagai upaya meningkatkan 

pengetahuan siswa. 

Dari beberapa observasi ditemukan pendapat guru bahwa, tanpa 

disadari terkadang siswa mampu menghasilkan ide-ide yang selama ini 

tidak terpikirkan oleh guru. Artinya proses pembelajaran siswa dilapangan 

(masyarakat) menjadikan pola pikir siswa meningkat hingga terpacu untuk 

menghasilkan ide baru yang lebih brilian. Sebagian guru juga ada yang 

berpendapat bahwa berkembangnya analisa guru dalam menjelaskan 

pembelajaran dilengkapi oleh siswa-siswa yang memiliki kemampuan 

bagus pada sub bahasan mata pelajaran tersebut. 

Di sisi lain siswa yang masih mengalami kesulitan belajar dan 

memiliki motivasi belajar yang rendah, siswa cenderung ribut dan sulit 

untuk diajak belajar lebih keras. Bila diberikan tugas yang memiliki 

tingkat kesulitan lebih tinggi, siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Mereka hanya meminta contekan 

dari teman di kelasnya yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar 

lebih tinggi. 

Beberapa siswa memiliki kemauan dan kemampuan dalam belajar 

bila diberikan tegas untuk menghadap dengan kepala sekolah atau guru 

lain, dengan penuh rasa percaya diri mereka akan selesaikan. Tetapi lebih 

banyak siswa yang menolak bila diberikan tugas untuk berhadapan dengan 

guru atau kepala sekolah. Mental untuk bertemu dan berinteraksi dengan 

orang yang lebih tinggi masih perlu dikembangkan. Dalam pola interaksi 



mum, saat siswa berpapasan dengan kepala sekolah atau perangkat 

sekolah lainnya, siswa memberikan sapaan atau teguran dengan baik. 

Sedikit sekali siswa yang menghindar saat bertemu dengan guru atau 

kepala sekolah. Setelah mendapatkan penyelidikan lebih lanjut beberapa 

siswa yang menghindar saat berpapasan dengan guru atau kepala sekolah 

merupakan siswa yang memiliki kepercayaan diri (self confidence) lebih 

rendah. 

8. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

Kegiatan ekstrakulikuler yang banyak diikuti siswa adalah 

olahraga, pramuka dan kegiatan keagamaan. Tetapi banyak siswa banyak 

siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang dapat 

mengembangkan kemampuan (soft skill) mereka. Tetapi secara 

keseluruhan bimbingan sekolah untuk mendorong siswa-siswa untuk ikut 

dalam kegiatan ekstrakulikuler masih perlu ditingkatkan. 

Pada beberapa sekolah telah diwajibkan untuk sholat dzuhur secara 

berjamaah. Kepala sekolah berpendapat pola sholat berjamaah dapat 

mendorong mereka untuk lebih berinteraksi dengan teman-teman lain serta 

beribadah bersama yang dapat menghindari terjadinya tawwan dikalangan 

siswa. selain itu kegiatan hari jurnat juga diisi dengan ceramah keagamaan 

setiap pagi. Setiap kelas merniliki kewajiban tersendiri untuk mengisi 

ceramah secara bergantian. 

B. Pembahasan 

1. Sebelum Masuk Kelas 

Pola pembelajaran di sekolah adalah pembinaan untuk meningkatkan 

kemampuan baik sop skill maupun hard skill siswa. Pola pengembangan 

potensi siswa tidak dapat dilakukan setengah-setengah, tetapi hams dilakukan 

secara keseluruhan dan berkesinambungan. Pola pembinaan pada siswa hams 

dimulai dari pagi saat mereka datang sarnpai siswa pulang ke nunah. Selain di 

sekolah kerjasama dengan orang tua sebagai upaya pengembangan pola 

pendidikan anak sangatlah penting. Perhatian penuh kasii sayang hams 



diberikan kepada siswa, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar maupun 

bertindak baik di sekolah maupun di rurnah. 

Pola pembinaan yang dimulai dari masuk kelas dapat dilakukan sesuai 

dengan bagan di bawah ini: 

Masuk dengan tertibdrn 
guru pikat mengecek 
perhngkapanaiswa 

/ Jika terdapat siswa yang Siswa yang tidrk 
tedambat, maka harusdiberikan 

Iongkap dipenilahksn 
sangsi yang sesuai dengan kadar 

* 
untuk melengkapinya 

\ keterlambatatannya / 

Siswa masuk kelas 
dengan tertib 

Gambar 3. Pembinaan siswa sebelum masuk kelas. 

Siswa dianjurkan untuk berbaris di luar kelas atau di lapangan untuk 

melakukan ape1 pagi. Ini dilakukan untuk melihat kesiapan siswa dalam 

belajar. Dengan persiapan tersebut akan diketahui kesiapan siswa untuk 

belajar mulai dari awal. Bagi siswa yang selalu tidak membawa persiapan 

dalam pembelajaran seperti baju praktik, buku pelajaran, buku tugas maupun 

perlengkapan lainnya, dapat diberikan bibingan dan arahan secara kontinue. 

Dengan dernikian perkembangan siswa akan dapat dideteksi dengan 

sekasama Pengklasifkasian pola kebutuhan pembelajaran clan pendidikan 

pada siswa dapat di pantau dan direncanakan secara lebih baik. 

Siswa yang terlarnbat akan dapat diketahui, jika terdapat siswa yang 

sering datang terlambat, perhatian dan perlakuan dapat direncanakan dengan 

mudah. Selain itu, bagi siswa yang sering terlambat juga akan timbul rasa 

malu kepada teman-teman lainnya. Sehingga akan mengalami perubahan 

tingkah laku untuk lebih disiplin sebelum masuk kelas. Jika masih terdapat 

siswa yang terlambat maka siswa hams meininta surat izin masuk kelas dari 

guru piket. Sebelurn memberikan swat izin, guru piket hams memasukkan 

nama siswa yang terlambat tersebut ke dalam buku khusus keterlambatan dan 

kriteria lamanya waktu keterlambatan siswa. 



Siswa yang sering terlambat mudah terdeteksi dan mempermudah 

memberikan perlakukan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan siswa. Jika 

masih sering terlambat maka pemangilan orang tua siswa hams dilakukan 

sebagai upaya memberikan bimbingan siswa secara bersarna-sama baik di 

sekolah maupun di rumah. Dalam upaya meningkatkan kemarnpuan dan 

kedisiplinan siswa tidak dapat dilakukan hanya di sekolah tetapi harus 

dilakukan mulai dari rumah melalui bimbingan orang tua. 

Kerjasama antara sekolah dan orang tua dengan baik akan memaksa 

siswa untuk bertingkah laku lebih baik, baik di rumah, di sekolah maupun 

dilingkungan masyarakat. Selain itu solitnya kerjasama sekolah dan orang tua 

akan meningkatkan perhatian orang tua kepada anak. Sehingga siswa terasa 

nyaman dan merasa selalu mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi tidak 

ada asalah bagi siswa untuk tidak berbuat lebih baik demi sekolah, orang tua, 

keluarga dan orang-orang yang dicintainya. 

2. Memulai Pembelajaran 

I Memubi 
pembelajamn di kelas 1 

pemanyaan untuk mereview 
pembelajaran pertamuan 

r i m  yangdatang 

I terlambat 
f Pehatikan kondisi s i m  1 

pada saat diberikan 
pertanyaan Menanyah jika ada 

iswa yang tidak 

I C masuk J 
Hidari mamh pada awal 

pertemuan Memberikan pujiin 
pada siswa yang 

datangtepat waktu 
Ciptakan kemandirian belajar 

pada din siswa 

Gambar 4. Mernulai pembelajaran 

Memulai pembelajaran adalah ha1 yang paling penting dalam upaya 

meniciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bila mengawali 

pembelajaran telah terdapat kemarahan-kemarahan 

proses pembelajaran selanjutnya tidak akan menyenan siswa 

akan sulit menerirna materi pembelajaran. jika 
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dalam belajar, kondisi kelas akan cenderung ribut, acuh tak acuh atau bahkan 

siswa sering meminta izin keluar. Untuk memulai pembelajaran dapat 

diperhatikan pada gambar di atas. Hal - ha1 yang dapat dilakukan saat 

memulai pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a Mengabsen siswa 

Absen siswa pada awal pertemuan sangat penting sebagai upaya 

menciptakan kedisiplinan pada siswa di awal pembelajaran. Tidak dapat di 

pungkiri bahwa siswa terlalu khawatir bila siswa tidak mendapatkan absen 

atau absen terlambat. Siswa akan berusaha meminta absen dari guru bila 

guru telah selesai mengabsen dan siswa baru datang. Kagiatan mengabsen 

siswa dapat dijadikan penilaian kedisiplinan siswa sebagai pertirnbangan 

untuk memberikan nilai akhir (nilai rapor siswa). Dengan adanya data 

kedisiplinan siswa melalui absen maka perlakuan dan analisa kedisiplinan 

siswa dapat dilakukan. Jika akan memberikan treatmen pada siswa sangat 

memungkinkan narna-nama siswa di ambil dari seringnya siswa yang 

absen atau datang terlambat pada saat pembelajaran. 

Guru hendaknya memberikan tanda tersendiri pada absen siswa 

yang datang tepat waktu, datang terlambat dan tidak hadir. Pada setiap 

absen siswa hendaknya guru memberitahukan pada siswa pada saat 

mengabsen tentang banyaknya siswa yang terlambat dan mendapatkan 

predikat super terlambat. Siswa yang sering tidak masuk mendapatkan 

predikat ahli tak masuk kelas, Serta predikat lainnya. Tetapi predikat yang 

diberikan kepada siswa tersebut bukanlah penilaian mutlak yang selalu 

dijadikan pengambing hitam kegiatan, bimbingan dan pendampingan 

siswa harus lebih diutarnakan. 

Kenyamana dan m a  diargai siswa dalam belajar harus tetap 

dijadikan sesuatu yang dijunjung tinggi. Bila kepercayaan siswa terlah 

memudar pada guru, maka siswa akan sulit menerima materi pembelajaran 

dari guru. Inilah yang akan menimbulkan sikap siswa untuk acuh talc acuh, 

diam dan bahkan banyak izin keluar pada saat pembelajaran berlangsung. 

Bagi siswa yang banyak aktivitas pribadi di dalam kelas di luar aktivitas 

pembelajaran yang ditugaskan, siswa harus mendapatkan perhatian untuk 



membuat aktivitas positif di kalangan mereka. Aktivitas positif &an 

membatu mereka dalam mendalami materi pembelajaran. 

b. Menanyakan jika ada siswa yang datang terlambat 

Siswa datang terlambat tidak selalu disebabkan karena siswa malas 

atau suka meningallcan pembelajaran. Terkadang banyak faktor yang 

menyebabkan siswa masuk kedalarn kelas terlambat, terutarna fakto 

keluarga, jalan atau kemacetan di jalan serta alat transportasi mengalami 

kerusakan. Hal ini harus mendapatkan perhatian dari guru, agar siswa 

tidak larut pada aktivitasnya yang dapat merugikan mereka. Jika ternyata 

aktivitas yang mereka lakukan timbul karena kemalasan, guru harus 

memberikan tidakan positif yang dapat membangun kagiatan negatif siswa 

menjadi kegiatan positif. 

Kemalasan dikalangan siswa memiliki banyak faktor. Terutama 

fator diri pada rendahnya motivasi belajar siswa. untuk menimbulkan 

motivasi belajar siswa harus dilakukan secara bersama - sama antara guru, 

orang tua dan lingkungan sekolah. Banyak orang berpendapat motivasi 

adalah paksaan. Tetapi paksaan yang dimaksud adalah paksaan dalam diri 

siswa, menirnbulkan paksaan dalam diri siswa lebih di utamakan 

kesadaran akan pentingnya perubahan pada diri siswa. 

Siswa yang tidak mau berubah adalah siswa yang tidak mengetahui 

bagaimana cam mereka harus berubah, untuk apa mereka berubah dan apa 

akibatnya jika mereka akan berul~ah. Kesadaran ini sering sekali tumbuh 

bila siswa telah mendapatkan sebuah benturan terutama akan menempuh 

ujian akhir, ujian semester dan lainnya. Terpenting bagi pendidik adalah 

merencanakan perubahan tingkah laku siswa dalarn pembelajaran. 

Merangsang untuk bersedia bekerja keras, cerdas dan menjalankan semua 

tugas yang diberikan oleh orang tua atau guru di sekolah. 

c. Menanyakan jika ada siswa yang tidak masuk 

Memberikan perhatian siswa pada saat tidak masuk sangatlah 

penting, artinya mereka akan merasa dibutuhkan dan merasahb 

saat siswa tidak masuk. Jika telah tidak 

lilangan 
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keterangan sakit, maka guru hams memprakarsai agar siswa-siswa anggota 

kelas menjenguk siswa yang sakit. Hal ini akan menimbulkan kepedulian 

sosial yang akan timbul pada diri siswa. Rasa menghargai dan merasakan 

kesulitan atau kesakitan yang di alami oleh siswa yang sakit. Jika rasa 

empati tersebut selalu dikembangkan maka akan tercipta suatu hubungan 

sosial yang dinamis dikalangan siswa. Mereka akan selalu bekerja sarna 

dan berbuat bersama derni kepentingan kelas. 

d. Berdoa Bersama 

Berdoa bersama di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran di 

kelas memberikan efek yang baik, bahwa siswa akan selalu tumbuh rasa 

ke Tuhanan clan semua yang mereka dapatkan bersurnber dari Tuhan. 

Dengan demikian mereka aka- selalu mengingat yang maha esa bila akan 

berusaha. Terkadang keoptimisan akan timbul pada saat siswa merasakan 

akan pentingnya karunia yang maha esa dalam mendapatkan sesuatu. 

Akan didapatkan perbedaan pada sikap dan perkataan pada diri 

siswa yang selalu berdoa kepada Tuhan yang maha esa sebelum belajar 

atau berusaha sesuatu. Bagi siswa yang selalu berdoa kepada Tuhan 

mereka akan lebih lebih optimis dan berusaha dengan keras dalam 

menguasai materi pernbelajaran Sedangkan pada diri siswa yang tidak 

berdoa sebelum belajar, mereka biasanya merniliki motivasi yang 

cenderung naik dan turun yang akan berdampak pada besarnya usaha yang 

akan dilakukan oleh siswa tersebut. 

e. Memberikan pujian pada siswa yang datang tepat waktu 

Memberikan pujian pada siswa dengan setulus hati dan pada ha1 

yang tepat merupakan sesuatb yang sangat baik. Siswa akan menjadi lebih 

interes dan bersifat positif pada guru. Jika siswa yang mendapatkan pujian 

pada hal-ha1 yang positif maka itu dapat menjadi pengugah minat 

positifnya untuk bertindak dan berusaha lebih baik. Siswa yang hadu 

tempat waktu mendapatkan pujian maka mereka akan lebih meningkatkan 

kinerja dalam pembelajaran secara lebih baik. 



Efek pujian secara tidak langsung sangat baik terhadap psikologi 

siswa. Untuk siswa yang jarang mendapatkan pujian di rumah mereka 

akan nyaman berada di lingkungan sekolah, sedangkan bagi siswa yang 

sering mendapatkan pujian dari orang tuanya di rumah, maka mereka akan 

lebih nyaman dalam berusaha baik di rumah maupun di sekolah. Pujian 

yang diberikan pun harus sesuai dengan kondisi situasi dan posisi anak 

saat itn Jika pujian tersebut disampaikan terlalu berlabihan maka ha1 itu 

juga akan memberikan efek yang tidak bagus bagi psikologi siswa. 

f. Memberikan pertanyaan untuk mereview materi minggu lalu 

Mereview materi dengan cara memberikan pertanyaan merupakan 

treatment yang dapat dilakukan oleh guru sebalum memulai pembelajaran. 

Dengan adanya review materi pada pertemuan minggu laly guru dapat 

mengetahui tingkat penguasaan materi oleh siswa atau bahkan dapat 

mengetahui tingkat pengulangan materi di rumah. Memberika review juga 

mendorong siswa untuk belajar lebih banyak di rumah. Jika ditambah 

suatu perlakukuan untuk mengembangkan pemahaman siswa dalarn 

pembelajaran maka sistem review ini mandorong siswa lebih aktif belajar 

di rumah. Satu pertimbangan jika siswa tidak belajar di nunah, maka akan 

timbul ketidak nyamanan mereka pada saat adanya review. Hal ini sangat 

mudah dideteksi dengan melihat kondisi siswa saat adanya pertanyaan- 

Pertanyaan- 

Jika ternyata tidak didapatkan siswa yang tidak mengetahui materi 

yang telah dipelajari minggu lalu atau dalam artian siswa tidak melakukan 

pengulangan materi dirumah, maka jangan diberikan kemarahan, tetapi 

berikan perhatian clan nasehat yang membangun. Jika siswa di dapatkan 

sering tidak mengetahui materi, maka guru dapat memberikan catatan 

khusus untuk siswa tersebut dan di minggu berikutnya perlu diberikan 

pertanyaan review kembali. Tujuannya untuk menimbulkan rninat pada 

siswa untuk mengulang pembelajaran di rumah, atau pada diri mereka 

akan tirnbul rasa malu bila disetiap minggu ditanya tentang materi mereka 

selalu tidak manguasai. 



Pertanyam review cukup dilakukan pada waktu setengah jam atau 

beberapa menit setelah mengabsen siswa dan belurn memberikan materi 

baru dalam pembelajaran. Selain itu, sistem review ini dapat dijadikan 

ajang pamanasan bagi siswa untuk lebih berusaha dalam menguasai 

pembelajaran yang akan dilakukan. Sifat pemberian materi akan lebih 

menyenangkan jika semua unsur pembelajaran di kelas berada pada 

kondisi menyenangkan dan tidak terdapat tekanan. 

g. Memperhatikan kondisi siswa 

Dalam sebuah pembelajaran sangat penting selalu memperhatikan 

kondisi siswa. Motivasi belajar dan kondisi fisik siswa tidak selalu dalam 

performa yang baik. Hal ini sangat penting untuk dideteksi dari awal, 

jangan sampai didalam kelas terdapat siswa yang sering tidur, atau bahkan 

mengantuk saat penjelasan materi berlangsung. Adanya ice breaking 

dalam pembelajaran mendukung siswa untuk mempertahankan motivasi 

pada level yang baik. 

Jika motivasi belajar siswa menurun, perlu dilakukan peregangan 

atau memberikan ice breaking berupa slide-slide motivasi atau bahkan 

slide-slide yang dapat mengugah semangat belajar pada diri siswa. Dengan 

kondisi sekolah yang selalu di perhatikan oleh guru, guru akan mengetahui 

titik-titik rawan siswa saat turun motivasi atau kemauan belajar mereka 

akan menurun. Hal ini membutuhkan strategi tersendiri untuk mengugah 

untuk tetap focus dalam pembelajaran. 

Masih terlihat banyaknya siswa yang acuh tak acuh dalam 

pembelajaran akan menjadikan siswa tidak dapat menerima materi yang 

disampaikan guru. Situasi ini harus disikapi oleh guru untuk 

mengembalikan performa siswa berada pada kondisi yang baik. siswa 

yang acuh tak acuh dalam pembelajaran akan menarik konsentrasi siswa 

lain menjadi menurun, sehingga kejadian ini akan mengangu dalam proses 

pembelajaran. 

Bagi siswa yang sering izin keluar, ini membutuhkan strategi 

tersendiri bagi guru untuk menciptakan kenyamanan belajar didalam kelas. 



Jika sagala usaha telah dilakukan untuk mecegah siswa sering izin keluar 

telah dilakukan dan siswa belurn berubah. Ada sebuah punishmen yang 

hams diberikan sebagai upaya untuk memaksa siswa untuk sadar akan 

pentingnya semangat dalam belajar. Kekerasan di kelas tidak perlu 

dilakukan sebagai upaya menghindari sikap pesimis siswa dalam belajar. 

Hindari memarahi siswa di kelas 

Memarahi siswa dalam pembelajaran akan berpangaruh buruk pada 

sikologi siswa dalam pembelajaran dan rasa hormat pada guru. Arahan dan 

birnbingan hams lebih banyak dilakukan sebagai upaya membantu siswa 

dalam pembelajaran sepenuh hati. Perhatian siswa akan sangat berbeda 

pada saat siswa di ajar oleh guru yang galak dengan siswa di ajar oleh guru 

yang lebih bertoleransi tetapi penuh dengan ketegasan. Ketegasan 

diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan rasa hormat dan kenyamanan 

dalam pembelajaran. 

Pada saat ketegasan tersebut tidak konsisten maka siswa akan 

cenderung memanfaatkan ketidak tegasan tersebut menjadi sesuatu yang 

dapat dijadikan celah untuk siswa tidak belajar lebih giat. Ketegasan 

diperlukan untuk memberikan rasa aman, nyaman clan percaya akan 

manfaat dari materi pembelajaran. 

i. Ciptakan kemandirian belajar pada siswa 

Kemandirian belajar sangat diperlukan sebagai upaya 

mengembangkan kemampuan analisa dan kepercayaan diri untuk 

mengemukakan apa yang mereka ketahui. Kemandirian belajar dapat 

dilakukan dengan cara memberikan tugas mandiri atau kelompok yang 

dapat mengrnbangkan kecerdasan sosial terutarna dalam berhubungan dan 

beke rjasama dengan siswa lain. 

Siswa yang mandiri, mereka akan belajar dan berusaha menguasai 

materi dengan secara mereka sendiri tetapi masih berada pada jalur yang 

tepat. Kemandirian berlajar akan berdampak pada pengembangan daya 

analisa dan kepercayaan diri siswa Siswa yang percaya diri biasanya 



memiliki komitrnen dan visi untuk lebih manju dimasa mendatang. Jika 

kemandirian belajar siswa tidak tercapai, ha1 ini akan berbahaya bagi 

siswa dan siswa cenderung menunggu sebuah instruksi, baru siswa 

bertindak. 

Kemandirian belajar dapat dilakukan dengan memberikan tugas 

baik secara induvidu maupun kelompok. Guru memberikan bimbingan 

dengan seksama pada semua kelompok. Dengan bimbingan maka guru 

akan mengetahui tingkat penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa. 

treatmen tambahan dapat dilakukan saat memberikan bimbingan didalam 

keals. Jika siswa diberikan tugas secara kelompok, perhatikan distribusi 

tingkat kepandaian siswa dalam kelompok. Tujuan distribusi kemampuan 

dalarn kelompok tersebut yaitu agar sesama siswa dapat berbagi clan 

sharing pengetahuan antara siswa yang pandai dengan siswa yang tidak 

pandai. 

Ada treatmen tertentu yang harus dipersiapkan oleh guru pada 

siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan kemampuan siswa 

yang lebih rendah. Kemampuan siswa yang lebih tinggi juga harus 

diberikan treatment tersendiri agar segala kemampuannya semakin 

berkembang. Sedangkan siswa yang lebih lebih rendah kemampuannya 

akan selalu berkembang. Dengan adanya pengelompokan untuk 

pembelajarq maka treatmen tambahan untuk siswa yang memiliki 

kemampuan lebih rendah dapat dibantu dalarn pembimbingan oleh siswa 

yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. 

3. Saat Pembelajaran 

Saat memulai pembelajaran guru hams benar-benar 

memperhatikan kondisi siswa yang siap belajar atau belum siap. Saat 

menerangkan materi pendangan guru pada siswa juga harus tetap terjaga. 

Siswa yang tidak mendapatkan pandangan dari guru akan menjadikan 

merasa teracuhkan. Sedangkan siswa yang selalu mendapatkan padangan 

dari guru akan lebih merasa nyaman dalam pembelajaran. Pandagan guru 

haru selalu terjaga kesemua siswa. Secara umum pada saat belajaran 



berlangsung beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru sebagai upaya 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan didalam kelas adalah 

sebagai berikut: 

Menjalaskan materi 
pembelajann dalam kelas 

Perhatikan kondisi 
siswa 

pembelajaran bemafiatif 

Ciptakan ke breaking > 
Membarikan apresiasi positif ' untuk mcngusir 

pada siswa saat menjawab atau 4 kejenuan 
memberikan partanyaan J 

Beri kesempatan siswa 
Berikan kesempatan pada untuk bertanya 
siswa untuk menge jakan 

tugasterbimbing Berikan partanpan > 
untuk metangsang 

f Berikanpertanyaaw kemampuan siswa 
pertanyaan kejutan pada 

siswa yang d o n g  mengobml Berikan parhatian dan 

\ atauacuhtakacuh J bimbingan pada semua 
s h  

Garnbar 5. Mernulai pembelajaran 

Beberapa ha1 yang hams dipahami pada sebuah pembelajaran 

adalah sebagai berikut: 

a Gunakan media pembelajaran yang bewariatif 

Media pembelajaran yang bewariatif akan menciptakan focus 

yang berbeda dikalangan siswa. Artinya kebosanan akan sebuah media 

pembelajaran &an dapat dikendalikan dengan baik. Media yang 

digunakan tidak selalu harus cangih, tetapi biasanya unsur kreaktivitas 

sangat mendukung teciptanya media pembelajaran yang dapat 

merangsang kemauan belajar siswa. 

Beralihnya suatu media pembelajaran akan memberikan 

pengalaman tersendiri pada diri siswa Sehingga pengalaman tersebut 

akan menjadi pemicu dan tantangan tersendiri pada diri siswa untuk 

menguasai materi pembelajaran. Adakalanya metode ceramah hams 

diodifikasi sedernikian rupa dengan lebih menekankan pada 

kemarnpuan siswa untuk menjelaskan pada teman lain atau bahkan 

kelompok lain pada suatu kelas. Telah banyak sekali media 

pembelajaran yang selama ini telah di teliti dan telah dikembangkan, 



seperti media power point, makromedia flash, atau W a n  media- 

media bergambar lain yang lebih menarik. 

Media-media pembelajaran dalarn bentuk makromedia flash 

dapat memancing pemahaman siswa dan mengiring pemahaman 

mereka pada ha1 yang mendekati real. Dengan demikian seolah-olah 

persepsi mereka terbawa pada benda atau kajian yang lebih nyata. 

Media pembelajaran yang dapat bergerak dan memberikan gambaran 

real pada materi pembelajaran biasanya akan mempermudah 

pemahaman siswa pada materi pembelajaran. 

b. Ciptakan ice breaking untuk mengusik kejenuahan 

Ice breaking adalah memanfaatkan waktu jedah dengan 

memberikan selingan-selingan akan tayangan motivasi, atau cerita- 

cerita yang dapat membuat siswa dapat ketawa atau fresh kembali. 

Disadari bahwa tingkat konsentrasi orang tidaklah selalu tinggi dan 

sama disetiap siswa. Jika siswa selalu berada pada konsentrasi yang 

tinggi maka dapat menganggu sistem didalam diri siswa. karena urat 

saraf akan selalu berada pada kondsi tegang karena fokus dan selalu 

berkonsentrasi. Ice breaking memungkinkan siswa untuk lebih fresh 

untuk memulai pembelajaran kembali. 

Semangat belajar muncul ketika suasana pembelajaran begitu 

menyenangkan clan belajar akan lebih efektif bila siswa dalam keadaan 

gembira. Sejalan dengan pernyataan tersebut Kesenangan belajar erat 

kaitannya dengan cara ketiga jenis otak memproses informasi yaitu 

otak reptil, otak mamalia, dan otak neo-cortex. Apabila seseorang 

dalam keadaan bahagia, tenang, clan rileks maka otak neo-cortex dapat 

aktif dan digunakan untuk berfikir dan merupakan 80% dari otak 

manusia 

Jika kita bekerja dan belajar terlalu lama pada kegiatan- 

kegiatan yang memeras otak, waktu yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah meningkat hingga 50 persen (lirna kali lipat). 

Oleh karena itu kita membutuhkan istirahat yang disebut "jeda 



strategis". jeda strategis tersebut adalah istirahat singkat secara sadar 

dari pekerjaan setiap 20 hingga 30 menit untuk menyempatkan din 

mengubah pusat - perhatian, mengubah fokus panclangan, 

mengendorkan otot-otot leher dan pundak, clan menyisihkan waktu 

sejenak untuk mengobrol hal-ha1 ringan namun kreatif dan 

menyenangkan. 

Seorang siswa akan ingat dengan sangat baik suatu informasi 

diterima pada awal dan akhir suatu sesi. Dalam setiap belajar, yang 

paling anda ingat dengan baik adalah informasi yang anda pelajari 

pada saat pertarna dan terakhir. Karena itu, jka anda meminta jeda, 

anda akan mengingat lebih banyak dari seluruh informasi. Banyaknya 

jeda pendek ini berarti akan memperbanyak "pertama" dan "terkahir". 

Kedua, ketika pikiran anda menjadi letih, perubahan keadaan mental 

yang te jadi selama jeda akan menyegarkan kembali sel-sel otak anda 

untuk langkah berikutnya. 

Mengingat dengan sangat baik informasi yang diterima pada 

awal dan akhir sesi belajar. Selama 90 menit pembelajaran sebaiknya 

dibagi dalam dua kali jeda setiap 30 menit. Di saat terjadi p e n m a n  

daya ingat dan diisi dengan jeda strategis tersebut siswa dapat 

ditingkatkan kesegaran konsentrasi belajar dan daya ingatnya melalui 

kegiatan-kegiatan yang menyentuh emosi, seperti selingan musik, 

cerita-cerita lucu, karikatur, humor dan lain-lain. Secara grafis 

p e n m a n  daya ingat seperti garnbar kurva sebagai berikut. 

100% KURVA DAYA INGAT 

Gambar 6. Kurva Daya Ingat 
(Darmansyah dalam aturi: 20 1 0) 



c. Memberikan apresiasi positif pada siswa saat menjawab atau 

memberikan pertanyaan 

Apresiasi yang diberikan pada siswa akan sangat berpengaruh 

pada kondisi psikologis siswa. Kemampuan untuk mengemukakan 

pendapat pada diri siswa akan meningkat bila pada saat mereka 

memberikan pendapat mereka medapatkan hal-hal positif dan selalu 

mendapatkan arahan. Jika siswa tidak di pacu dengan apresiasi positif 

maka kemampuan siswa untuk berpendapat tidak akan meninkat. 

d. Memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

Penjelasan yang diberikan oleh guru pada siswa tidak akan 

pemah 100% optimal. Tetapi masih banyak siswa merasa penasaran 

atau pemahaman mereka akan materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. Jika pada sebuah pembelajaran terdapat siswa yang 

bertanya pada guru tentang materi pembelajaran, maka suasana 

pembelajaran akan berlangsung secara dinamis. Selain itx, berarti rasa 

penasaran siswa akan lebih berkembang ha1 ini berdampak positif pada 

penyarnpaian pendalaman materi yang disampaikan oleh guru. 

Tingkat pemahaman siswa dapat diukur dari tingkat kedalaman 

pertanyaan yang mereka sarnpaikan. Semakin laitis siswa memberikan 

pertanyaan, berarti semakin dalam pemahaman siswa tentang materi 

yang diketahuinya. Kemampuan bertanya juga menunjukkan 

kemampuan analisa siswa tentang materi yang telah disampaikan pada 

mereka. Guru hams memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat sesuai kadar pengetahuan yang 

mereka dapatkan. 

e. Berikan kesempatan pada siswa untuk mengerjakan tugas terbimbing 

Dalam upaya mengembangkan pemahaman siswa, guru 

sebaiknya memberikan tugas secara terbimbing. Pada saat 

mengerjakan tugas terbimbing inilah guru dapat mengetahui tingkat 

pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Dengan 

pengetahuan d m  pemahaman tersebut, dengan adanya bimbingan 



tersebut guru dengan mudah mengidentifikasikan tingkat 

perkembangan siswa dalam pembelajaran. 

Selama ini tugas pemberian pada siswa ini sangat sulit 

direalisasikan oleh guru dalam pembelajaran. Analisa keterbarasan 

tersebut terletak pada tingkat dukungan, kemauan pendidik secara 

urnum di sekolah. Sehingga pola pembelajaran mandiri pada 

pembelajaran sangat minim sekali yang telah dilaksanakan di sekolah. 

Sekolah Menengah Kejuruan seharusnya tidak lagi mulai mengagas 

tugas terbimbing, tetapi sudah dalam taraf aplikasi. Kesulitan aplikasi 

sebaiknya sejak dini mendapatkan identifikasi baik di tingkat sekolah, 

daerah maupun pusat. 

Berikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang kemampuan 

siswa 

Dalam pembelajaran, siswa memberikan rangasangan berupa 

pertanyaan analisa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

Pertanyaan analisa tersebut memungkinkan siswa b e f i r  secara 

mendalarn karena mereka terkadang menakutkan untuk mendapatkan 

pertanyaan. Sehingga siswa cenderung belajar lebih fokus dalam 

pembelajaran. Guru sebaiknya sesering mungkin memberikan 

pertanyaan yang sifatnya merangsang siswa untuk befikir. 

Tanpa disadari saat guru sedang asik memaparkan materi 

didepan kelas, dibangku paling belakang terdapat siswa yang 

mengantuk. Pertanyaan-pertanyaan analisa tersebut dapat dijadikan 

pengusir rasa ngantuk pada siswa. Takut akan mendapatkan 

pertanyaan siswa terpacu untuk belajar dan berfikir saat guru 

memberikan penjelasan materi pembelajaran. 

Selain rasa ngantuk, tak jarang siswa meminta izin keluar tanpa 

alasan yang jelas. Tidak jarang didapatkan saat izin keluar siswa hanya 

mengangkat telefon dari teman wanitanya. Adanya pertanyaan dapat 

dijadikan shock terapi bagi siswa saat mereka masuk kembali dalam 

kelas. Atau dibuat sebuah kornitmen, bagi siswa yang banyak izin 



keluar mendapatkan hukuman dan hams menghafal berbagai macam 

rnateri yang dipelajari saat itu. 

g. Memberikan pertanyaan-pertanyaan kejutan pada siswa yang sedang 

mengobrol atau acuh talc acuh 

Pertanyaan kejutan sangat penting diberikan sebagai upaya 

mengembalikan siswa berada pada konsentrasi utama dalam 

pernbelajaran. Jika siswa tidak konsentrasi, mereka akan merasa 

terkejut dan kembali berfikir untuk menjawab pertanyaan kejutan dari 

guru. Pertanyaan kejutan diranmg sedernikian rupa agar mendukung 

proses penyampaian materi di dalam kelas. Siswa yang tetap fokus 

dalarn pembelajaran setidaknya akan memberikan jawaban yang 

mendekati benar. Jika jawaban yang diberikan oleh siswa tepat, maka 

siswa tersebut memiliki tingkat konsentrasi dan pamahaman sangat 

baik. 

Pertannyaan kejutan juga dapat diberikan pada siswa sebagai 

pengukur tingkat pemaharnan materi oleh siswa dalarn pembelajaran. 

Jika siswa tidak memahami materi dalam pembelajaran dan tidak dapat 

memberikan jawaban dari pertanyaan &lam pembelajaran, guru harus 

sebaiknya mengembangkan strategi pembelajaran yang mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran. Tidak jarang dalam satu kelas terdiri dari 

berbagai macam siswa dengan tingkat pengetahuan yang berbeda. 

Dengan berbedanya tingkat pemahaman pembelajaran oleh siswa 

terbut, berarti guru juga h a m  merniliki strategi yang berbeda dalam 

pembelajaran. 

Semua siswa dalam pembelajaran juga hams merasakan 

haknya untuk memahami materi pembelajaran. Tugas utama guru saat 

menjelasakan adalah selain memperhatikan fokus dan pemahaman 

siswa juga haw mempelajari tingkat penyerapan materi pembelajaran. 

siswa yang pandai biasanya memiliki tingkat pemahaman dan 

penyerapan materi pembelajaran lebih bagus. Fakta tersebut juga harus 

dimanfaatkan untuk membantu siswa lain dalam pembelajaran. 



Strategi pengelompokan terbimbing juga dapat dijadikan sarana 

dalam pembelajaran dalam upaya mengaktifkan siswa untuk 

memahami materi pembelajaran bagi siswa secara keseluruhan. 

Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran juga dapat dijadikan media 

untuk mensejajarkan kemampuan dan pemah&an siswa pada materi 

pembelajaran. Pada sebuah kelompok, jika siswa saling memberikan 

pengetahuan dalam pembelajaran maka siswa lain selain belajar dari 

penjelasan guru juga dapat belajar dari pengetahuan siswa lain. Ini 

akan memberikan variasi pembelajaran bagi setiap siswa. 

h. Memberikan perhatian dan bitnbingan pada semua siswa 

Perhatian dalam kelas dapat menyebabkan tirnbulnya 

kepecayaan diri pada siswa dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

akan merasa dibutuhkan dalam pembalajaran sehingga timbul 

semangat belajar pada diri siswa. Jika guru hanya memberikan 

perhatian dan birnbingan pada siswa yang rajin atau pandai saja. Maka 

siswa lain secara sikologis akan merasa terkesampingkan. Hal ini akan 

menimbulkan dampak yang tidak b& pada perkembangan 

kemampuan siswa dalam pernbelajaran. 

Bimbingan pada siswa sama artinya setiap siswa memiliki 

peluang yang sama untuk menguasai materi pembelajaran. Dalarn 

penguasaan materi pembelajaran seharusnya setiap siswa dalam satu 

kelas sama. Jika masih ada siswa yang belum paharn, sebaiknya guru 

memberikan treatmen lain atau mengulangi materi pembelajaran 

dengan memberikan penjelasan secara lebih baik. 

4. Mengakhiri pembelajaran 

Mengakhiri materi pembelajaran hams dilakukan dengan 

memberikan kesimpulan pada setiap materi yang dipelajari. Dengan 

demikian rangkuman tersebut dapat memberikan angan-angan pada siswa 

tentang pin-poin penting tentang materi pembelajaran. hal-ha1 yang dapat 

dilakukan pada penutupan materi pembelajaran adalah sebagai berikut: 



Menutup 
pembelajann 1 

Menyimpulkan mated 

siswa tetap belajar dengan secan bemanu 

tekun 

Membetikan tugas 
hrbimbingpada rim 

yangdikerjakan secan 

I Rencanakm karya 
barsama untuk satu kelas 

Garnbar 7. Menutup materi pembelajaran 

a. Menyimpulkan materi secara bersama 

Menyimpulkan materi secara bersama dapat memberikan 

persepsi tentang materi secara bersama. Dengan demikian poin penting 

dari setiap materi dapat sama-sama diketahui oleh siswa dalam 

pembelajaran. Terkadang kesimpulan pembelajaran ini yang sering 

terlupakan oleh guru. Pada kaitannya dengan materi pembelajaran dan 

persepsi pembelajaran oleh siswa, kesimpulan pembelajaran 

memberikan efek positif untuk pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

Selain disimpukan oleh guru, untuk lebih memberikan 

pemahaman dan pengetahuan yang lebih banyak pada siswa, 

kesimpulan pembelajaran juga sebaiknya diberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengemukakan kesimpulan pembelajaran waktu itu. 

Selain kemampuan untuk mendeskripsikan materi pembelajaran secara 

keseluruhan, kemampuan berbicara siswa ditempat urnurn juga akan 

terasah. Minimal dalam kelas siswa terbiasa memberikan pendapat 

tentang pengetahuan yang dimilikinya. 

Seberapa pun tingkat pemahaman dan kemarnpuan siswa dalam 

memberikan argumen saat menyimpulkan materi pembelajaran, siswa 

harus tetap mendapatkan pujian dan apresiasi positif, sehingga mereka 

tetap merasa diharapkan clan dihargai berada dalam kelas. Berikan 

pujian yang tulus pada siswa yang dengan berani mengemukakan 

kesimpulan pembelajaran di kelas. 



b. Memberikan motivasi pada siswa untuk tetap belajar tekun 

Motivasi di akhir materi dapat memberikan sugesti pada siswa 

tentang pentingnya mem'pertahankan motivasi dalam pembelajaran 

baik di sekolah maupun di rumah. Jika motivasi mereka dalam 

pembelajaran melemah maka akan didapatkan ketidak selesaian tugas- 

tugas dan pekerjaan pada mereka yang tidak mampu terselesaikan. 

Selain i tq  pemberian motivasi dalam pembelajaran di akhir 

pembelajaran juga akan menjadi sugesti mereka saat diluar maupun 

didalam rumah saat mengenang materi pembelajaran yang telah 

dibahas didalam kelas. 

Perlu dikembangkan secara khusus untuk mengembangkan 

pola pemberian motivasi di akhir materi. Pelajari karakteristik siswa 

saat mendapatkan motivasi dari guru. Jangan sampai motivasi justru 

menimbulkan persepsi negarif dikalangan siswa, Pandang positif pada 

materi dan situasi kelas harus terus dipertahankan. Jika siswa merasa 

memiliki pandangan negatif dan telah terdeteksi oleh guru, sebaiknya 

guru dengan sepenuh hati meluruskan kembali persepsi negatif 

tersebut. Hal ini penting untuk mempertahankan tingkat pengatahuan 

dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

c. Memberikan tugas terbimbing pada siswa 

Tugas pada siswa sebaiknya dilakukan dengan bimbingan, jika 

tidak memberikan bimbingan pada siswa maka tugas yang diberikan 

pada siswa tidak akan terselesaikan secara optimal. Bimbingan 

pernbelajaran pada siswa juga akan memberikan efek yang baik pada 

perkembangan pengetahuan siswa. Secara berkesinambuangan siswa 

mendapatkan bimbingan sehingga siswa akan memahami materi yang 

telah dipelajarinya. 

Treatment untuk memberikan tugas secara terbimbing hams 

didesain sedemikian rupa untuk mengoptimalkan birnbingan pada 

siswa. Akses siswa untuk mendapatkan birnbingan hams dengan 

leluasa diberikan pada siswa. artinya bimbingan pada siswa tidak 



hanya diberikan pada saat siswa belajar pada meteri pembelajaran, 

tetapi pada saat ada jam kosong atau guru memiliki jam kosong, siswa 

diberikan kesempatan untuk meminta bimbingan. 

Melalui bimbingan tersebut, siswa akan mudah menjawab rasa 

penasarannya pada saat membahas materi pembelajaran yang mereka 

tidak ketahui baik secara individu maupun kelompok. Adanya 

bimbingan di waktu yang dibutuhkan siswa mereka akan mudah untuk 

menyelesaikan materi atau yang diberikan oleh guru. Pada pola 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa guru dengan leluasa 

memberikan arahan untuk lebih menyempurnakan pola 

pembelajarannya 

d. Atur padangan agar siswa merasa nyaman dalam belajar 

Pandangan positif pada akhir materi akan memberikan 

keyamanan dan rasa penghargaan pa& siswa. Hal tersebut akan 

menjadikan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Berikan 

penghargaan pada semua siswa yang telah belajar dengan serius dan 

sepenuh hati. 

e. Merencanakan tugas yang dikerjakan secara berkelompok 

Jiia pembelajaran di dalam kelas dirasa masih b a n g  optimal. 

Sebaiknya guru merencanakan pembelajaran secara berkelompok di 

nunah. Distribusi kemampuan dalam kelompok harus bervariasi 

dengan tujuan siswa dapat mendistribusikan kemampuan secara 

bersama-sama. Siswa yang pandai akan memberikan pengetahuan pada 

siswa yang belum pandai. Sedangkan siswa yang belurn padai dapat 

memberikan argurnen tentang materi yang telah dipelajarinya. 

Saling ketergantungan positif yang ditunjukkan oleh setiap 

anggota kelompok akan memberikan dampak positif pada penguasaan 

materi dan kernampuan siswa &lam bekerjasama pada sebuah 

kelompok. Pola kerjasama dalam kelas dan diluar kelas akan terpupuk. 

Pada saat itu guru hanya memberikan kesempatan dan bimbingan pada 



siswa untuk mengembangkan kemampuan dan kerjasama 

kelompoknya. 

Untuk mengasah kemampuan siswa dalam kepernimpinannya 

penting diberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk 

menjadi ketua secara bergiliran. Dengan dernikian semua siswa akan 

merasa memiliki kesempatan dan mengambangkan kemampuannya 

dalam memimpin atau bahkan dapat mengembangkan jiwa 

kepemimpinan mereka dalam kelompok. 

Rencana karya bersama untuk satu kelas 

Karya bersama siswa dalam kelas adalah tanggung jawab dan 

angan-angan yang dilontarkan oleh guru pada anggota kelas. Dengan 

angan-angan bersarna tersebut diharapkan akan tumbuh motivasi siswa 

dalam belajar. Setelah anggan-angan untuk berkarya, guru hams 

memberikan stimulus pada siswa dan rencana serta langkah-langkah 

tentang karya yang akan di wujudkan cialam kelas. Jadi siswa mernilik 

tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan karya bersama dalam 

kelas tersebut. 

Kerapian kelas dan kegiatan Istirahat . 

Kelas adalah tempat yang seharusnya sangat nyaman bagi siswa 

untuk belajar. Suasana kelas akan menciptakan kenyamanan dalam 

pembelajaran. Siswa yang nyaman dalam belajar akan mudah menerima 

dan memahami materi pembelajaran. beberapa ha1 yang harus diperhatikan 

didalam kelas adalah: 

a. Menjaga kebersihan 

Untuk menjaga kebersihan dalam kelas, struktur dan jadwal piket 

hams dibentuk dan dijalankan dengan bimbingan guru kelas. 

Pengecekan dan pengengoptimalan setiap ha1 yang dirasa perlu 

dikernbangkan didalam kelas. Selain struktur dan jadwal piket lebih di 

optimalkan, tempat sarnpah dan peralatan kebersihan harus tetap di 

jaga. 



b. Tata letak meja dan kursi 

Kerapian dalam kelas selain kebersihan juga ditentukan oleh susunan 

meja dan kursi. Meja dan kursi yang tertata rapi akan menimbulkan 

kenyamanan pada siswa saat belajar. 

c. Sirkulasi udara 

Sirkulasi udara merniliki peranan penting dalam upaya menciptakan 

kenyamanan dalam kelas. Kelas yang merniliki sirkulasi udara yang 

baik tidak menimbulakan kegerahan badan siswa. Pada saat siswa telah 

mengalami kegerahan, maka banyak siswa yang berkipas-kipas dengan 

mengunakan buku. Jika ha1 tersebut telah terjadi maka situasi 

pembelaj arm menj adi tidak kondusif dan materi pembelaj aran tidak 

akan optimal diserap oleh siswa. bahkan suasana panas dalam kelas 

juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi guru. 

d. Garnbar-gambar dalam kelas dan kata-kata motivasi 

Garnbar dalam kelas sebaiknya menciptakan suasana edukatif 

yang dapat menirnbulkan motivasi siswa dalam belajar. Sebaiknya 

gambar dalam kelas tidak terlalu ramai sehingga siswa juga dapat 

memberikan space pandangan yang baik dalam kelas. Kata motivasi 

penting bagi siswa untuk mengembalikan fokus mereka dalam 

pembelaj aran. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dkpembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 

1. Iklim pembelajaran pada SMK di Surnatera Barat adalah baik dengan 

dibuktikannya pada saat memasuki kelas siswa berbaris depan kelas untuk 

melihat kesiapan siswa sebelum pembelajaran. Hanya sistem ini belurn 

dilakukan pada semua sekolah. Sementara proses pembelajaran di dalam 

kelas baik teori maupun praktik pada urnumnya telah mengikuti kaidah 

proses pembelajaran yang ada yaitu dimulai dari pembukaan, isi dan 

penutup. 

2. Beberapa permasalahan yang timbul pada saat siswa belajar di dalam kelas 

yaitu masih banyaknya motivasi belajar siswa yang rendah, terbukti masih 

banyaknya siswa yang izin keluar, acuh tak acuh, hingga mengobrol 

dengan teman. Dengan demikian pola pembelajaran guru yang dapat 

mengoptimalkan kemampuan siswa dan sistem belajar yang 

menyenangkan perlu banyak dilakukan. 

3. Solusi yang baik dalam upaya meningkatkan iklirn pembelajaran positif 

adalah mengoptirnalkan segala potensi yang ada, selain itu elemen sekolah 

dengan sepenuh hati mengelola sumberdaya sekolah dalam rangka 

meningkatkan kemampuan siswa didik. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

a. Guru hendaknya selalu mempelajari karakteristik siswa dalam rangka 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mengoptimalkan 

segala kemampuan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang 

berbasis pada siswa (student center). 

b. Guru memberikan bimbingan pada siswa secara kontinue pada saat 

pembelajaran. 



c. Memberikan tugas terbimbing dalam rangka meningkatkan 

kemampuan analisa dan ke j a  sama di kalangan siswa 

d. Mengelompokkan siswa yang memiliki kebutuhan khusus utnuk 

memberikan bimbingan secara lebih intensif. 

2. Bagi kepala sekolah 

a. Kepala sekolah handaknya mengikutkan siswa-siswa dalam kompetisi 

yang melibatkan siswa, ha1 ini sebagai upaya dalam rangka 

meningkatkan rnotivasi dan kemampuan siswa dalarn belajar. 

b. Kepala sekolah menciptakan peraturan-peraturan yang lebih konsisten 

dalam rangka menciptakan iklirn pembelajaran yang baik. 
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Lampiran I1 
Hasil Observasi 

ANALISIS IKLIM PEMBELAJARAN DI SMK 
DI SEMATERG BARAT 

Sekolah : SMK SUMATERA BARAT 

Kelas : XI MO 

Jumlah siswa : 23 Siswa 

Observasi Umum: 

1 .  Cara siswa masuk kelas 
Hasil observasi : 
Berbaris terlebih dahulu, berdoa, kemudian masuk kelas dengan tertib. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Guru : Memberikan paringatan, kemudian member hukuman 
Siswa : Menjalankan hukuman yang diberikan guru 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan guru dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil observasi : 
Guru : Menyampaikan topic pembelajaran 
Siswa : Memperhatikan dan mendengarkan 

4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Ceramah 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Diskusi antar siswa 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi (yang dilakukan guru) 

(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 
7. Kebersihan dan suasana kelas, termasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 

kelas 
Hasil observasi: 
Kurang nyaman, berantakan, dan minim estetika. 



8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil obsewasi : 
Pergi ke kantinlcafe 

9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 
Hasil obsewasi : 
Menyapa guru tersebut 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil obsewasi : 
Baik 

11. Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Baik 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil obsewasi : 
Baik 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil observasi : 
Osis, pramuka 

14. Kegiatan kerohanian yang di ikuti oleh siswa 
Hasil obsewasi : 
Kultum setiap hari jumat pukul07.00 



OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas :XIMO 

Jumlah siswa : 23 

Sekolah : SMK SUMATERA BARAT 

Kegiatan pembelajaran di sekolah 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan dari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyaan 
teman 
Memberikan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Jumlah 

1111 

I1 

1 

- 

11 

111 

111 

I1 

I I1 

I 

Total 

4 

2 

1 

- 

2 

3 

3 

2 

3 

1 



Kegiatan pembelajaran praktikum di sekolah 

Observer 

Ahmad Afif Triawan Prof. Dr. Supamo, M. Pd 



ANALISIS IKLIM PEMBELAJARAN DI SMK 
DI SEMATERA BARAT 

Kelas : X T K R l  

Sekolah : SMK Negeri 1 Lintau Buo 

Kelas 

Jumlah siswa : 35 

observasi Umum: 

1 .  Cara siswa masuk kelas 
Hasil observasi : 
Siswa berbaris di depan kelas atau workshop, guru melihat kesiapan siswa 
sebelum masuk kelas atau ke workshop baik kerapian baju seragam, 
kelengkapan baju praktek bagi siswa yang akan masuk ke workshop. Setelah 
itu siswa masuk ke kelas atau ke workshop dengan tertib sambil menyalami 
gurunya. Bagi siswa yang memakai pakaian praktek tidak lengkap maka tidak 
diperkenankan siswa tersebut mengi kuti pelajaran. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Bagi siswa yang terlambat, maka siswa tersebut hams meminta surat izin ke 
guru piket. Kemudian guru piket memberi surat izin masuk bagi siswa tersebut 
jika siswa tersebut terlambat maksimal 15 menit. Jika lebih dari 15 menit 
maka guru piket tidak akan memberikan surat izin masuk bagi siswa tersebut 
dan siswa tidak dapat mengikuti pelajaran tersebut. Bahkan biasanya guru 
piket atau waka kesiswaan menyuruh siswa tersebut bersih-bersih seperti 
menyapu atau membuang sampah. 
Hal yang dilakukan guru mata pelajaran apabila ada siswa yang terlambat 
masuk yaitu menanyakan pada siswa tersebut alasannya mengapa siswa 
tersebut terlambat, kemudian menyuruh memperlihatkan surat izin masuk dari 
guru piket pada guru mata pelajaran tersebut. Apabila surat izin masuknya ada 
maka guru mata pelajaran tersebut memperbolehkan siswa terlambat itu untuk 
mengikuti pelajaran. 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan guru dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil observasi : 
Sebelum memulai pembelajaran siswa berdoa secara bersama-sama, setelah 
itu guru mengecek kehadiran siswa, memberikan pengantar sebelum memulai 
pelajaran, mengulas pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. Kemudian menyarnpaikan pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan tersebut, tetapi sebelumnya guru melakukan eksplorasi sebelum 
men yam paikan materi tersebut. 

~ ~- 



4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Metode-metode yang digunakan guru yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi 
(baik oleh guru maupun oleh siswa), metode pembelajaran berbasis masalah, 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Pada saat sebelum menyampaikan materi guru memberikan pengantar berupa 
permasalahan-permasahan yang sering terjadi yang berhubungan dengan 
materi yang akan diajarkan tersebut ditanyakan ke siswa, sehingga menuntut 
siswa untuk berpikir dan aktif. Setelah itu guru mengumpulkan jawaban- 
jawaban dan tanggapan dari siswa. Kemudian guru bersama siswa 
menyirnpulkan jawaban dari permasalahan tersebut. Selain itu variasi yang 
dilakukan yaitu pada saat menggunakan metode ceramah guru juga memberi 
motivasi kepada siswa agar lebih aktif baik itu bertanya, menanggapi, saran 
dan lain sebagainya. Bagi siswa yang aktif, maka guru tersebut akan memberi 
nilai tambah. 
Pada saat praktikum berlangsung, setelah guru selesai menjelaskan dan 
mendemonstrasikan materi praktek pada jobsheet, siswa dituntut untuk 
mempresentasikan dan mendemonstrasikan apa yang telah guru jelaskan 
sebelumnya. 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi (yang dilakukan guru) 
Pembelajaran dilakukan di workshop untuk mata diklat produktif. Suasananya 
cukup tertib, tetapi kadang terganggu oleh group praktek yang lain yang 
sedang praktek membubut, biasanya mengganggu pembelajaran karena 
menimbulkan suara yang berisik. Kadang juga perhatian siswa terganggu dan 
siswa tersebut malah memperhatikan group praktek yang lain. Apalagi kelas 1 
yang rasa ingin tahunya tinggi karena masih banyak yang belum mereka 
ketahui pada mata pelajaran produktif lainnya. Sehingga menghambat 
penyampaian materi dari guru. 
(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 

7. Kebersihan dan suasana kelas, termasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 
kelas 
Hasil observasi: 
kebersihan tempat belajar (workshop) cukup bersih karena setiap pagi bagi 
siswa yang akan belajar di workshop biasanya membersihkannya sebelum 
pembelajaran berlangsung. Sirkulasi udara cukup baik karena ventilasinya 
banyak dan atapnya tinggi sehingga tidak sumpek, walaupun tidak terdapat 
AC. Kemudian gambar dinding dirasa kurang, karena hanya ada beberapa 
gambar yang ada pada dinding kelas. 

8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil observasi : 



pada jam istirahat siswa banyak yang duduk-duduk di teras kelas, kantor, 
perpustakaan dan taman. Tetapi ada juga sebagian yang pergi ke kantin. Dan 
hanya sedikit yang memanfaatkan waktu istirahat untuk masuk ke 
perpustakaan. 

9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 
Hasil observasi : 
Siswa sering menyapa guru pada saat berpapasan di luar jam pelajaran. 
Bahkan ada yang mengajak bicara atau mengobrol clan kadang ada juga siswa 
yang mengajak main basket pada jam istirahat. 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil obsewasi : 
Hubungan antar siswa baik, apalagi teman sekelas. Tetapi pada siswa kelas 
yang lain kurang saling mengenal. Maka dari itu guru BK menyarankan pada 
siswa agar mengikuti ekskul agar bisa lebih banyak teman yang mereka kenal 
dari kelas lain. 

1 1. Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan guru dan siswa perlu ditingkatkan lagi, terutama hubungan 
emosionalnya. Agar pada waktu pembelajaran di kelas diharapkan dapat 
membantu proses PBM. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara 
memperbanyak kegiatan di luar jam pelajaran, seperti ada praktek tambahan 
setelah pulang sekolah yang sudah dilakukan oleh beberapa guru, atau ada 
juga yang mengadakan pengayaan seperti belajar mengemudi. Sehingga 
memperbanyak interaksi guru dan siswa dan diharapkan meningkatkan 
hubungan emosional di antara guru dan siswa. 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil obsewasi : 
Hubungan guru dengan siswa terjalin cukup baik dan dekat, tetapi hubungan 
dekat itu hanya terjadi pada guru yang mengajar siswa tersebut. Kadang ada 
siswa yang tidak tahu beberapa nama guru, karena guru tidak mengajarnya. 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil obsewasi : 
Kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti siswa yaitu: Rohis (Rohani Siswa), 
OSIS, Pramuka, Paskibra, Penyiar Radio Sekolah (Teknika), Futsal, Bola 
Voli, Basket, Badminton, Takraw dan Jurnalistik. 

14. Kegiatan kerohanian yang di ikuti oleh siswa 
Hasil obsewasi : 
Kegiatan kerohanian yang diikuti siswa selain Rohis yang hanya diikuti hanya 
oleh anggota OSIS, ada juga kegiatan kerohanian yang wajib diikuti oleh 
semua siswa yaitu Muhadarhah (siraman rohani/kultum) yang dilakukan setiap 



jumat pagi di masjid sekolah. Pelaksana muhadarhah tiap minggu berbeda dan 
telah dijadwalkan sebelumnya. Jadi tiap kelas berkesempatan jadi pelaksana. 
Acaranya yaitu ada ceramah atau kultum dari siswa, materi dari perwakilan 
guru, hiburan dari siswa seperti nasyid dan sebagainya. 

OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas : X T K R l  

Jumlah siswa : 35 

Sekolah : SMK N 1 Lintau Buo 

Observer 

Prof. Dr. Suparno, M. Pd 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jumlah 

11111 

1111 

11111 I1 

I1 

11111 

I 

1111 

I I 

I 

I1 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan dari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyaan 
teman 
Memberikan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Total 

5 

4 

7 

2 

5 

1 

4 

2 

1 

2 



ANALISIS IKLIM PEMBELAJARAN DI SMK 
DI SEMATERA BARAT 

Kelas : XII TKR 

Sekolah : SMK N 2 Payakumbob 

Kelas 

Jumlah siswa : 24 

Observasi Umum: 

I .  Cara siswa masuk kelas 
Hasil obsewasi : 
Siswa berbaris di depan kelas atau workshop, guru melihat kesiapan siswa 
sebelum masuk kelas atau ke workshop baik kerapian baju seragam, 
kelengkapan baju praktek bagi siswa yang akan masuk ke workshop. Setelah 
itu siswa masuk ke kelas atau ke workshop dengan tertib sambil menyalami 
gurunya. Bagi siswa yang pakaian prakteknya tidak lengkap maka tidak 
diperkenankan mengikuti pelajaran tersebut. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Bagi siswa yang terlambat, maka siswa tersebut hams meminta surat izin ke 
guru piket. Kemudian guru piket memberi surat izin masuk bagi siswa tersebut 
jika siswa tersebut terlambat maksimal 15 menit. Jika lebih dari 15 menit 
maka guru piket tidak akan memberikan surat izin masuk bagi siswa tersebut 
dan siswa tidak dapat mengikuti pelajaran tersebut. Bahkan biasanya guru 
piket atau waka kesiswaan menyuruh siswa tersebut bersih-bersih seperti 
menyapu atau membuang sampah. 
Hal yang dilakukan guru mata pelajaran apabila ada siswa yang terlambat 
masuk yaitu menanyakan pada siswa tersebut alasannya mengapa siswa 
tersebut terlambat, kemudian menyuruh memperlihatkan surat izin masuk dari 
guru piket pada guru mata pelajaran tersebut. Apabila surat izin masuknya ada 
maka guru mata pelajaran tersebut memperbolehkan siswa terlambat itu untuk 
mengikuti pelajaran. 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan guru dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil observasi : 
Sebelum memulai pembelajaran siswa berdoa secara bersama-sama, setelah 
itu guru mengecek kehadiran siswa, memberikan pengantar sebelum memulai 
pelajaran, mengulas pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. Kemudian menyampaikan pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan tersebut, tetapi sebelumnya guru melakukan eksplorasi sebelum 
menyampaikan materi tersebut. 



4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Metode-metode yang digunakan guru yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi 
(baik oleh guru maupun oleh siswa), metode pembelajaran berbasis masalah, 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Pada saat sebelum menyampaikan materi guru memberikan pengantar berupa 
permasalahan-permasahan yang sering terjadi yang berhubungan dengan 
materi yang akan diajarkan tersebut ditanyakan ke siswa, sehingga menuntut 
siswa untuk berpikir dan aktif. Setelah itu guru mengumpulkan jawaban- 
jawaban dan tanggapan dari siswa. Kemudian guru bersama siswa 
menyimpulkan jawaban dari permasalahan tersebut. Selain itu variasi yang 
dilakukan yaitu pada saat menggunakan metode ceramah guru juga memberi 
motivasi kepada siswa agar lebih aktif baik itu bertanya, menanggapi, saran 
dan lain sebagainya. Bagi siswa yang aktif, maka guru tersebut akan memberi 
nilai tambah. 
Pada saat praktikum berlangsung, setelah guru selesai menjelaskan dan 
mendemonstrasikan materi praktek pada jobsheet, siswa dituntut untuk 
mempresentasikan dan mendemonstrasikan apa yang telah guru jelaskan 
sebelurnnya. 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi (yang dilakukan guru) 
Pembelajaran dilakukan di workshop untuk mata diklat produktif. Suasananya 
cukup tertib, tetapi kadang terganggu oleh group praktek yang lain yang 
sedang praktek membubut, biasanya mengganggu pembelajaran karena 
menimbulkan suara yang berisik. kadang juga perhatian siswa terganggu dan 
siswa tersebut malah memperhatikan group praktek yang lain. 
(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 

7. Kebersihan dan suasana kelas, termasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 
kelas 
Hasil observasi: 
kebersihan tempat belajar (workshop) cukup bersih karena setiap pagi bagi 
siswa yang akan belajar di workshop biasanya membersihkannya sebelum 
pembelajaran berlangsung. Sirkulasi udara cukup baik karena ventilasinya 
banyak dan atapnya tinggi sehingga tidak sumpek, walaupun tidak terdapat 
AC. Kemudian gambar dinding dirasa kurang, karena hanya ada beberapa 
gambar yang ada pada dinding kelas dan perlu ditambah gambar-gambar 
sesuai 

8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil observasi : 
pada jam istirahat siswa banyak yang dudukduduk di teras kelas, kantor, 
perpustakaan dan taman. Tetapi ada juga sebagian yang pergi ke kantin. Dan 



hanya sedikit yang memanfaatkan waktu istirahat untuk masuk ke 
perpustakaan. 

9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 
Hasil observasi : 
Siswa sering menyapa guru pada saat berpapasan di luar jam pelajaran. 
Bahkan ada yang mengajak bicara atau mengobrol dan kadang ada juga siswa 
yang mengajak main basket pada jam istirahat. 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil observasi : 
Hubungan antar siswa baik, apalagi teman sekelas. Tetapi pada siswa kelas 
yang lain kurang saling mengenal. Maka dari itu guru BK menyarankan pada 
siswa agar mengikuti ekskul agar bisa lebih banyak teman yang mereka kenal 
dari kelas lain. 

1 1 .  Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan guru dan siswa perlu ditingkatkan lagi, terutama hubungan 
emosionalnya. Agar pada waktu pembelajaran di kelas diharapkan dapat 
membantu proses PBM. 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan guru dengan siswa terjalin cukup baik dan dekat, tetapi hubungan 
dekat itu hanya terjadi pada guru yang mengajar siswa tersebut. Kadang ada 
siswa yang tidak tahu beberapa nama guru, karena guru tidak mengajamya. 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil observasi : 
Kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti siswa yaitu: Rohis (Rohani Siswa), 
OSIS, Pramuka, Paskibra, Penyiar Radio Sekolah (Teknika), Futsal, Bola 
Voli, Basket, Badminton, Takraw dan Jumalistik. 

14. Kegiatan kerohanian yang di ikuti oleh siswa 
Hasil observasi : 
Kegiatan kerohanian yang diikuti siswa selain Rohis yang hanya diikuti hanya 
oleh anggota OSIS, ada juga kegiatan kerohanian yang wajib diikuti oleh 
semua siswa yaitu Muhadarhah (siraman rohanikultum) yang dilakukan setiap 
jumat pagi di masjid sekolah. Pelaksana muhadarhah tiap minggu berbeda dan 
telah dijadwalkan sebelumnya. Jadi tiap kelas berkesempatan jadi pelaksana. 
Acaranya yaitu ada ceramah atau kultum dari siswa, materi dari perwakilan 
guru, hiburan dari siswa seperti nasyid dan sebagainya. 



OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas : XII TKR 

Jumlah siswa : 24 

Sekola h : SMK N 2 Payakumbuh 

Kegiatan guru dan siswa di sekolah 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 

8 

5 

9 

4 

8 

0 

3 

2 

0 

2 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan dari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyaan 
teman 
Memberikan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Jumlah 

11111 111 

11111 

11111 1111 

1111 

11111 111 

III 

I1 

I I 



Gambar siswa yang tidak baik saat melakukan pekerjaan 

Observer 

Elvan vandiwan Prof. Dr. Suparno, M. Pd 



ANALISIS KLIM PEMBELAJARAN Dl SMK 
DI SEMATERA BARAT 

Kelas : XI OTO 

Sekolah : SMK N 4 Solok Selatan 

Kelas : XI OTO 

Jumlah siswa : 

Observasi Umum: 

1 .  Cara siswa masuk kelas 
Hasil observasi : 
Saat be1 tanda masuk berbunyi, siswa akan masuk ke dalam kelas dengan 
tertib. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Guru menanyakan alasan keterlambatan siswa, kemudian guru memberikan 
nasihat agar tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya siswa dipersilahkan masuk 
ke dalam kelas. 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan guru dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil observasi : 
Guru menjelaskan materi, kemudian guru memberikan pertanyaan kepada 
siswa untuk memancing siswa agar lebih aktif dalam belajar. Sebagian siswa 
cukup aktif dalam bertanya dan sebagian lagi masih bermain-main. 

4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Metode ceramah dan pengalaman lapangan (praktik). 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Guru lebih sering menggunakan b u h  untuk proses pembelajaran, namun guru 
juga mevariasikannya denga penggunaan LCD proyektor. 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi bang dilakukan guru): 
Pembelajaran berlangsung dengan cukup baik. Sebagian siswa dapat dikontrol 
dengan baik oleh guru namun ada sebagian siswa yang sering keluar masuk 
kelas dan sedikit ribut, sehingga ha1 tersebut dapat mengganggu proses 
pembelajaran. 

(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 
7. Kebersihan dan suasana kelas, termasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 



kelas 
Hasil observasi: 
Kebersihan kelas yang ada saat ini cukup baik, bersih, serta sirkulasi udara 
juga lancar dengan adanya lubang ventilasi yang cukup dalam ruangan. 
Namun gambar berupa gambar-gambar otomotif atau yang lainnya kurang 
memadai untuk membantu proses pembelajaran. 

8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil observasi : 
Sebagian besar siswa pergi ke kantin atau hanya sekedar berbincang-bincang 
sesama temannya di ruangan kelas dan halaman sekolah. Selain itu, banyak 
juga siswa yang pergi ke perpustakaan sekolah. 

- 
9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 

Hasil observasi : 
Sebagian besar siswa menyapa guru, namun ada juga siswa yang tidak 
menghiraukan guru. 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil observasi : 
Hubungan antar siswa cukup baik, jarang terjadi perselisihan. 

1 1. Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Sebagian besar, hubungan antara siswa dengan gurunya sudah cukup baik. Hal 
ini dapat dilihat dari cara siswa menghargai guru didalam kelas dengan tidak 
ribut dan mengikuti pelajaran dengan baik. Di luar kelaspun, siswa akan 
menyapa guru dan guru akan menanggapinya dengan ramah, 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan guru dan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah terjalin 
dengan baik. Siswa dan guru saling menghormati kapasitasnya masing- 
masing. 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil observasi : 
Silat, karate, tae kwon do. 



OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas : XI OTO 

Jumlah siswa : 24 

Sekolah : SMK N 4 Solok Selatan 

I 

Kegiatan siswa diskusi di kelas 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan dari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyun 
teman 
Memberi kan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Jumiah 

1111 

111 

I I 

111 

I 

I 

111 

UII 

1111 

I1 

Total 

4 

3 

2 

3 

I 

1 

3 

4 

4 

2 



Kegiatan siswa saat diskusi $an bercanda jam istirahat 

Observer 

Varda Fega Libra Gojandran Prof. Dr. Saparno, M. Pd 



ANALISIS IKLIM PEMBELAJARAN DI SMK 
DI SEMATERA BARAT 

Kelas : X Teknik Kendaraan Ringan 

Sekolah : SMK Negerri 8 Padang 

Kelas 

Jumlah siswa : 30 

Observasi Umum: 

1. Cara siswa masuk kelas 
Hasil obsemasi : 
Siswa masuk kelas dan bersiap mengikuti pembelajaran setelah sirine 
berbunyi. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Siswa yang terlambat masuk setelah sirine berbunyi tidak diizinkan masuk 
mengikuti pembelajaan sebelum melapor kebagian piket KB, dan membawa 
swat izin masuk untuk diserahkan ke guru pengajar. 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan gum dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil obsemasi : 
Guru mempersiapkan media pembelajaran berupa infokus, leptop clan alat 
perag, sedangkan siswa menyiapkan alat tulis dan bersiap siasp menerima 
pembelajaran. 

4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Metode yang digunakan Metode Demontrasi, yaitu dimana gum 
mendemontrasikan alat peraga dan menjelaskan secara detil sehingga siswa 
dapat mengerti. 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Variasi yang diterapkan oleh guru pengajar yaitu diskusi antar siswa secaa 
berkelompok dan mengemukakan pendapatnya, ha1 ini digunakan agar siswa 
lebih berani mengemukaan pendapatnya. 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi (yang dilakukan guru) 

(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 



7. Kebersihan dan suasana kelas, terrnasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 
kelas 
Hasil observasi: 
Kebersihan kelas dijaga secara bersama sama antar siswa sehingga kelas 
selalu bersih. Suasana kelas cukup baik, terdapat ventilasi dan cahaya masuk 
yang cukup sehingga suasana belajar nyaman. Kelas dilengkapi beberapa 
gambar dinding yang digunakan sebagai media belajar siswa. 

8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil obsewasi : 
Saat istirahat berlangsung sebagian siswa pergi kekantin yang berada di 
dalam sekolah, dan sebagian siswa ada yang pergi ke perpustakaan sekolah. 

9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 
Hasil observasi : 
Saat berpapasan dengan guru siswa sudah terbiasa menyapa, sehingga terjalin 
rasa saling menghormati dan kekeluargaan yang kental. 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil observasi : 
Hubungan antar siswa sangat baik, rasa kebersamaan antar siswa terjaga, ha1 
ini dapat dilihat dari minimnya laporan kekerasan antar siswa yang terjadi. 

1 I .  Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil obsewasi : 
Hubungan guru dengan siswa sangat baik, rasa kekeluargaan sangat te rjalin 
seperti halnya orang tua dan anak. 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan antar siswa dengan guru sangt baik, siswa sangat menghormati 
gurunya, seperti menyapa saat ketemu, memberi salam saat berpapasan. 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil observasi : 
PRAMUKA, PMR, OLAHRAGA dl!. 

14. Kegiatan kerohanian yang di ikuti oleh siswa 
Hasil obsewasi : 
Kegiatan kerohanian yang diikuti siswa seperti pengajian giliran antar siswa 
yang dilaksanakan setiap hari jumat, ha1 ini dilakukan sekolah agar terbentuk 
ketaqwaan siswa, dan menumbuhkan rasa keberanian untukmenyampaikan. 



OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas : X TKR 

Jumlah siswa : 30 

Sekolah : SMK Negeri 8 Padang 

Gambar aktivitas siswa saat bersih-bersih kelas 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawabpertanyaandari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyaan 
teman 
Memberikan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Jumlah 

lLlII 11111 111 

11111 11111 11111 11111 I 

11111 11111 IS 

11111 11111 I 

SIT11 

I1 

I 

11111 I 

111 

11111 

Total 

13 

2 1 

12 

1 1  

5 

2 

1 

6 

3 

5 



Gambar aktivitas guru saat piket 

Observer 

Agung Ariwibowo Prof. Dr. Suparno, M. Pd 



ANALISIS IKLIM PEMBELAJARAN DI SMK 
DI SEMATERA BARAT 

Kelas : XI OTO 

Sekolah : SMK N 1 Padang 

Kelas : XI OTO 

Jumlah siswa : 

Observasi Umum: 

1.  Cara siswa masuk kelas 
Hasil observasi : 
Apel pagi pada pukul 07.15, guru memberikan pengarahan dan nasihat. 
Setelah itu siswa berdoa lalu masuk ke kelas masing-masing. 

2. Cara siswa masuk kelas bagi siswa yang terlambat (apa yang dilakukan guru 
dan apa yang dilakukan siswa. 
Hasil observasi : 
Guru menanyakan alasan keterlambatan siswa, kemudian guru memberikan 
hukuman seperti membersihkan ruang praktik atau push up. Siswa 
melaksanakan hukuman yang diberikan. 

3. Guru mulai melakukan pembelajaran (apa yang dilakukan guru dan apa yang 
dilakukan siswa) 
Hasil observasi : 
Guru menjelaskan materi baik teori maupun praktik, sesekali guru 
memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memancing siswa agar lebih 
serius dalam belajar. Sebagian siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, 
sebagian lagi terlihat tidak cukup serius dan masih sering bermain-main. 

4. Metode belajar yang digunakan oleh guru 
Hasil observasi: 
Metode ceramah dan pengalaman lapangan (praktik). 

5. Variasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru 
Hasil observasi : 
Variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Guru tidak cenderung 
menggunakan buku untuk proses pembelajaran, tetapi juga mevariasikannya 
denga penggunaan LCD proyektor yang berisi animasi dan model pada engine 
stand. 

6. Suasana saat pembelajaran berlangsung 
Hasil observasi (yang dilakukan guru): 
Pembelajaran berlangsung dengan cukup kondusif Guru dapat mengontrol 
siswa dengan baik, dan siswa juga memperhatikan dengan seksama. Tetapi 
ada sebagian siswa yang sering keluar masuk kelas, sehingga ha1 itu dapat 
mengganggu proses pembelajaran. 



(selengkapnya di tabel observasi dalam kelas) 
7. Kebersihan dan suasana kelas, terrnasuk sirkulasi udara dan gambar dinding 

kelas 
Hasil observasi: 
Kebersihan kelas dirasa cukup bersih, sirkulasi udara juga lancar dengan 
adanya lubang ventilasi yang cukup dalam ruangan. Gambar dinding berupa 
gambar-gambar otomotif juga cukup tersedia dan sering digunakan dalam 
proses pembelajaran. 

8. Apa yang dilakukan siswa saat istirahat 
Hasil observasi : 
Sebagian besar siswa hanya duduk-duduk dan mengobrol di area sekolah, 
biasanya kantin atau di tempat parkir sepeda motor. Sebagian kecil lainnya 
menunggu jam berikutnya dengan menunggu guru di ruang kelas. 

9. Apa yang dilakukan siswa saat berpapasan dengan guru di luar jam belajar 
Hasil observasi : 
Sebagian besar siswa menyapa guru, dan hanya sebagian kecil yang tidak 
mengindahkan guru sama sekali. 

10. Menurut guru BK bagaimana hubungan antar siswa 
Hasil observasi : 
Hubungan antar siswa cukup baik, jarang terjadi perselisihan. Meskipun 
terkadang timbul kesenggangan yang ditimbulkan kesalahpahaman antar 
siswa. 

11. Menurut kepala sekolah bagaimana hubungan siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Secara umum, hubungan siswa dengan guru baik. Ketika siswa berpapasan 
dengan guru di luar jam belajar, siswa akan menyapa dan guru 
menanggapinya dengan baik. Di dalam kelas, siswa memperhatikan dan 
menuruti instruksi dari guru. 

12. Menurut guru bagaimana hubungan antara siswa dengan guru 
Hasil observasi : 
Hubungan yang terjalin antara siswa dan guru dirasa cukup baik. Siswa dapat 
menghormati guru dan guru dapat menyayangi siswa sebagaimana mestinya 
sebagai pendidik. 

13. Kegiatan ekstrakulikuler yang di ikuti siswa 
Hasil observasi : 
Silat, karate, tae kwon do. 



OBSERVASI DALAM KELAS SAAT PEMBELAJARAN 

Kelas : XI OTO 

Jumlah siswa : 24 

Sekola h : SMK I Padang 

Kondisi siswa yang belajar sarnbil mengangkat handphone 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Hal - ha1 yang diamati 

Bertanya 

Menjawab pertanyaan dari 
guru 
Mengemukakan pendapat 

Menangapi pertanyaan 
teman 
Memberikan argumen 

Mengantuk atau tertidur 

Izin keluar 

Mengobrol dengan teman 
lain 
Bermain Hp atau media 
lainnya 
Bersenda gurau dengan guru 
saat guru menjelaskan atau 
teman lain 

Jumlah 

111 

111 

I1 

I1 

I 

I 

1111 

1111 

. 1111 

I1 

Total 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

2 



Mencoba mengembalikan konsentrasi siswa dalam pembelajaran 

Observer 

Budi Utomo Wisesa Prof. Dr. Suparno, M. Pd 
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