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ABSTRAK

Eko Septyadi Nugroho, 2011. Korelasi Antara Jumlah Komputer dan Jumlah 
Siswa Pada Waktu Praktik terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam 
Mata Pelajaran Perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 
Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa. Skripsi. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas 
Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Ngadirin, M.T dan Drs. Djoko 
Adi Widodo, M. T.

Kata  kunci : Jumlah Komputer, Jumlah Siswa, Prestasi Belajar Perakitan 
PC.

Komputer merupakan sarana utama dalam praktik perakitan PC di sekolah. 
Terkadang ditemukan dalam suatu laboratorium komputer, jumlah komputernya 
lebih sedikit dari jumlah siswa yang akan melakukan praktik tersebut. Hal ini 
tentunya berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam praktik mata pelajaran 
perakitan PC. Untuk itu dilakukan studi mengenai korelasi antara jumlah 
komputer dan jumlah siswa pada waktu praktik, terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran perakitan PC.  

Populasi dalam penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 
Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa dimana 
semua populasi dijadikan sampel. Variabel yang diteliti yaitu Jumlah Komputer 
(X1), Jumlah Siswa(X2) dan Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Perakitam PC 
(Y). Utuk pengumpulan data dipergunakan metode dokumentasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif persentase dan analisis spearman rho dengan bantuan 
Microsoft Ecxel.

Berdasarkan penelitian, dari 4 sekolah terdapat 2 sekolah dengan jumlah 
komputer lebih sedikit dibanding jumlah siswa, 1 sekolah seimbang, dan 1 
sekolah jumlah komputer lebih banyak dibanding jumlah siswa. Rata-rata prestasi 
belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC SMK Negeri 1 Tengaran adalah 
72,12, SMK NU Ungaran adalah 65,89, SMK Telkom Tunas Harapan adalah 
77,5, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa adalah 63. Hasil analisis menunjukkan 
koefisien korelasi sebesar 0.974417654 dengan kategori sangat kuat.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bahwa jumlah komputer dan 
jumlah siswa pada waktu praktik mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata 
pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 
Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Dengan perbandingan 
jumlah komputer terhadap jumlah siswa berbanding lurus dengan rata-rata 
prestasi belajar mata pelajaran perakitan PC, jadi apabila perbandingan antara 
jumlah komputer dengan jumlah siswa ditingkatkan, maka akan diikuti dengan 
peningkatan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 
1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. 
Tjipto Ambarawa.
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BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan.        

1.1. Latar Belakang

Di masa sekarang ini, hampir di semua aspek kehidupan  memerlukan 

sebuah alat bantu elektronik yang disebut PC (Personal Computer). Sehingga 

permintaan konsumen akan PC selalu mengalami peningkatan. Untuk memenuhi 

permintaan konsumen tersebut, maka dibutuhkan pula tenaga kerja yang 

mempunyai keterampilan untuk merakit dan memperbaiki PC. 

Oleh karena itu, melalui mata pelajaran perakitan PC, Sekolah Menengah 

Kejuruan khususnya jurusan TJK (Teknik Komputer dan Jaringan) membekali 

siswanya dengan keterampilan merakit PC, menginstalasi PC dan juga 

memperbaiki PC. Yang nantinya diharapkan siswa lulusannya dapat merakit, 

mengintalasi sekaligus memperbaiki PC, sehingga dapat mendatangkan lapangan 

pekerjaan baginya.

Dalam mata pelajaran perakitan PC siswa diajari bagaimana cara merakit

PC, menginstalasi software PC dan juga memperbaiki apabila timbul kerusakan 

pada PC.

Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran 

perakitan PC, diperlukan berbagai fasilitas pendukung. Dan diantara fasilitas-
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fasilitas tersebut, komputer merupakan fasilitas yang paling utama dalam mata 

pelajaran perakitan PC. Namun dalam pemenuhan komputer tersebut, tidak sedikit 

sekolah yang mengalami kendala. Sehingga tidak jarang dalam suatu laboratorium 

komputer, jumlah komputernya lebih sedikit dari jumlah siswa yang akan 

melakukan praktik tersebut. Hal tersebut tentunya kurang mendukung kelancaran 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan akan sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa dalam praktik mata pelajaran perakitan PC.

Maka dari itu alangkah baiknya apabila pemenuhan fasilitas-fasilitas 

tersebut, terutama untuk komputer lebih ditekankan. Harapannya agar proses 

belajar mengajar dalam mata pelajaran perakitan PC dapat berlangsung dengan 

lebih baik dan tentunya prestasi belajar dari siswa akan ikut lebih baik pula.  

SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas 

Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa, merupakan SMK yang berada di 

Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang mana perakitan PC 

merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Tiap 

SMK tentu berbeda-beda dalam pemenuhan fasilitas belajar-mengajarnya, 

terutama untuk komputer. Dari anggapan tersebut, maka timbul keinginan untuk 

mengetahui sejauh mana pola hubungan antara jumlah komputer dan jumlah 

siswa, terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran perakitan PC di 

sekolah-sekolah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, diajukan penelitian berjudul : Korelasi 

Antara Jumlah Komputer dan Jumlah Siswa Pada Waktu Praktik terhadap 

Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Perakitan PC di SMK Negeri 1 
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Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. 

Tjipto Ambarawa.

1.2. Pembatasan Masalah

Kesalahpahaman dalam penelitian ini dapat diatasi dengan batasan 

masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Mata pelajaran yang diteliti adalah mata pelajaran perakitan PC.

2) Penelitian difokuskan pada praktik mata pelajaran perakitan PC, karena 

penggunaan komputernya lebih utama pada waktu praktik dibandingkan 

pada waktu teori.

3) Subjek penelitian ini adalah kelas XI TKJ 3 di SMK Negeri 1 Tengaran, 

SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa yang mendapatkan mata pelajaran perakitan PC.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang muncul 

dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah jumlah komputer dan jumlah siswa pada waktu praktik

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC di 

SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan 

SMK Dr. Tjipto Ambarawa dan jika ada sebesar apa peranannya?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang hingga rumusan masalah seperti 

tersebut di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah komputer dan jumlah siswa pada 
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waktu praktik terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC 

di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, 

dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa dan jika ada sebesar apa peranannya.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.5.1.Manfaat secara teoritis

Sebagai referensi tambahan dan bahan kajian dalam menambah wawasan 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mata 

pelajaran perakitan PC yang belum dikaji dalam penelitian ini.  

1.5.2.Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah untuk mengetahui solusi yang tepat 

apabila terdapat permasalahan dalam proses belajar mengajar khususnya perakitan 

PC dan bagaimana cara memaksimalkan proses pembelajaran dan menambah 

sarana pendukung yang belum lengkap agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

mata pelajaran perakitan PC.

1.6. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak 

terjadi salah penafsiran. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan antara lain.

1.6.1.Korelasi

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat

(http://kamusbahasaindonesia.org). Jadi korelasi merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Dalam 
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hal ini variabel yang dimaksud adalah jumlah unit komputer dan jumlah siswa 

terhadap prestasi belajar.

1.6.2.Komputer

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia komputer alat elektronik 

otomatis yg dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yg 

diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem 

multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas 

unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. 

Komputer berasal dari kata Computer (to compute) yang artinya menghitung.

Dengan kata lain komputer adalah serangkaian alat elektronik yang bekerja secara 

sistematis untuk membantu meringankan tugas manusia berdasarkan instruksi 

yang diberikan kepadanya (Tutang, 2001:1).

1.6.3.Prestasi Belajar

Menurut Kamus Belajar Bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yg telah 

dicapai (dari yg telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya ). Dan prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan 

melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah :

Bagian awal skripsi berisi tentang judul, abstrak, pengesahan, motto dan 

persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran.
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Bagian isi terdiri dari :

BAB I Pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori Dan Hipotesis yang memuat tentang teori-

teori yang mendukung terhadap alasan pemilihan judul.

BAB III Metode Penelitian yang memuat populasi dan sampel, 

variabel penelitian, instrumen penelitian, metodologi 

pengumpulan data, validitas dan realibilitas instrumen, serta

metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat deskripsi 

data, dan pembahasan tentang hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut.

BAB V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Bagian akhir yang memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Komputer

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia komputer alat elektronik 

otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yg 

diinstruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem 

multimedia (film, musik, televisi, faksimile, dan sebagainya), biasanya terdiri atas 

unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan.

Menurut Tutang (2001:1), komputer berasal dari kata Computer (to compute)

yang artinya menghitung. Tetapi sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini 

komputer tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, melainkan sudah 

digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan dan aktifitas manusia, seperti 

penelitian, kedokteran, pendidikan, perbankan, bisnis, dan lain-lain. Bahkan 

dengan canggihnya tenologi komunikasi seperti telepon dan jalur komunikasi 

lainnya, tidak sedikit komputer digunakan sebagai sarana komunikasi yang cukup 

handal, seperti Internet, E-mail, Internet-Phone, dan lain-lain.

Komputer seperti halnya radio, televisi dan peralatan elektronik pada 

umumnya merupakan serangkaian alat elektronik. Perbedaannya, komputer biasa

digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

bekerja secara sistematis berdasarkan suatu perintah atau instruksi yang diberikan 

kepadanya. Dengan kata lain komputer adalah serangkaian alat elekttronik yang 
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bekerja secara sistematis untuk membantu meringankan tugas manusia 

berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya (Tutang, 2001:1).

Dengan bantuan komputer, semua jenis pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut,

komputer melakukannya secara otomatis berdasarkan instruksi atau perintah yang 

dibedakan berdasarkan memori atau kecepatan dalam mengolah suatu data. 

Klasifikasi berdasarkan memori atau kecepatan mengolah data ini dibedakan lagi 

diberikan kepadanya.

Perlu diketahui, komputer tidak akan berguna dan berfungsi dengan baik 

tanpa adanya instruksi atau perintah yang diberikan oleh manusia sebagai user 

atau pemakai.

2.1.1. Klasifikasi Komputer 

Menurut Tutang (2001:2), klasifikasi komputer dijelaskan sebagai berikut:

1) Klasifikasi komputer berdasarkan sifat data yang diolah, komputer dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu komputer digital, komputer analog, 

komputer hybride.

2) Klasifikasi komputer selain berdasarkan jenis data yang diolah, juga dapat 

menjadi tiga bagian, yaitu Micro Computer atau Personal Computer (PC), 

Mini Computer dan Mainframe.

3) Selain itu, komputer juga dapat dibedakan berdasarkan perkembangan atau 

tahun diperkenalkannya. Secara umum komputer diperkenalkan sebelum 

tahun 1958 yang dikenal dengan komputer generasi pertama. Kemudian 

komputer generasi kedua diperkenalkan tahun 1958 sampai dengan tahun 
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1963. Sedangkan komputer generasi ke tiga diperkenalkan tahun 1963 

sampai dengan tahun 1971. Dan komputer generasi ke empat 

diperkenalkan tahun 1971 sampai dengan sekarang.

2.1.2. Komputer Digital

Komputer Digital adalah jenis komputer yang dapat digunakan untuk 

mengolah data secara kuantitatif (Tutang, 2001:1), sedangkan jenis data yang 

diolahnya adalah:

1) Angka (numeric) yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2) Abjad (alphabetic) yaitu A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f dan seterusnya 

sampai dengan Z, z.

3) Gabungan abjad dan huruf (Alphanumeric) spesial karakter, yaitu *, /, +, 

<>, dan sebagainya.

4) Arus on/off untuk scientific dan business.

2.1.3. Komputer Analog

Menurut Tutang (2001:3), komputer analog adalah komputer yang dapat 

mengolah data secara kualitatif yang sifatnya terus menerus atau kontinyu.

2.1.4. Komputer Hybride

Komputer hybride adalah computer yang bias mengolah data secara 

kualitatif dan kuantitatif (Tutang, 2001:3). Jadi dalam hal ini komputer hybride 

adalah gabungan komputer analog dan digital.
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2.1.5. Komputer Berdasarkan Tahun Dibuatnya

Klasifikasi komputer selain yang telah dijelaskan di muka, juga masih bisa

dibedakan berdasarkan tahun diperkenalkannya.

1) Ciri-ciri komputer generasi pertama (sebelum 1958) adalah sebagai 

berikut: 

a. Menggunakan vacuum tubes

b. Mempunyai memori sangat rendah/kecil

c. Membutuhkan panas yang sangat tinggi

d. Kecepatan pengolahan data sangat lambat

e. Ukurannya sangat besar.

Contoh komputer generasi ini adalah UNIVAC 1(Universal Automatic 

Computer)

2) Ciri-ciri komputer generasi ke dua (1958-1963) adalah sebagai berikut:

a. Sudah menggunakan transistor

b. Mempunyai memori rendah/kecil

c. Pengolahan data sedikit lebih cepat dibandingkan dengan generaasi 

pertama

d. Kebutuhan panasnya tidak terlalu tinggi

e. Ukuran fisiknya lebih kecil dari generasi pertama

Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 1401, IBM 7090 dan 

ILLIAC-II

3) Ciri-ciri komputer generasi ketiga (1963-1971) adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan Monoloctic Iterted Circuit (MIC)
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b. Largem Scale Integration (LSI)

c. Mempunyai memori lebih besar

d. Kecepatan lebih cepat

e. Secara fisik ukurannya lebih kecil

Contoh computer generasi ketiga adalah IBM 390

4) Ciri-ciri komputer generasi ke empat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan MOS (Methal Oxide Semi Conductor)

b. Memori cukup besar

c. Kecepatan mengolah sangat cepat

d. Ukuran fisik kecil

Contoh komputer generasi ke empat adalah BMC, IBM, Aplle

2.1.6. Praktik Perakitan PC

Definisi praktik secara umum adalah melakukan pekerjaan dengan 

menerapakan suatu teori pada kehidupan. Dalam dunia pendidikan, definisi 

praktik adalah membuktikan suatu teori dalam mata pelajaran. Dalam konteks ini 

praktik yang dimaksud adalah praktik mata pelajaran perakitan PC. Dengan 

dilakasanakannya praktik perakitan PC ini diharapkan siswa dapat memiliki 

keahlian dalam merakit, menginstalasi dan memperbaiki apabila ada kerusakan 

pada PC.  
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Pelaksanaan praktik perakitan PC terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Persiapan

Persiapan yang baik akan memudahkan dalam perakitan komputer serta 

menghindari permasalahan yang mungkin timbul. Hal yang terkait dalam 

persiapan meliputi:

a) Penentuan Konfigurasi Komputer

Konfigurasi komputer berkait dengan penentuan jenis komponen dan fitur 

dari komputer serta bagaimana seluruh komponen dapat bekerja sebagai sebuah 

sistem komputer sesuai keinginan kita. Penentuan komponen dimulai dari jenis 

processor, motherboard, lalu komponen lainnya. Faktor kesesuaian atau 

kompatibilitas dari komponen terhadap motherboard harus diperhatikan, karena 

setiap jenis motherboard mendukung jenis prosessor, modul memori, port dan I/O

(Input/Output) bus yang berbeda-beda.

b) Persiapan Komponen dan Perlengkapan

Komponen komputer beserta perlengkapan untuk perakitan dipersiapkan 

untuk perakitan dipersiapkan lebih dulu untuk memudahkan perakitan. 

Perlengkapan yang disiapkan terdiri dari:

1. Komponen komputer,

2. Kelengkapan komponen seperti kabel, sekrup, jumper, baut dan 

sebagainya,

3. Buku manual dan referensi dari komponen,

Buku manual diperlukan untuk mengetahui diagram posisi dari 

elemen koneksi (konektor, port dan slot) dan elemen konfigurasi 
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(jumper dan switch) beserta cara setting jumper dan switch yang 

sesuai untuk komputer yang dirakit. Diskete atau CD Software

diperlukan untuk menginstalasi sistem operasi, device driver dari 

piranti, dan program aplikasi pada komputer yang selesai dirakit.

4. Alat bantu berupa obeng min (-) dan plus (+).

         

Gambar 2.1. Alat bantu perakitan PC

c) Pengamanan

Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti 

kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, jatuh, atau panas berlebihan.

Pencegahan kerusakan karena listrik statis dengan cara: 

1. Menggunakan gelang anti statis atau menyentuh permukaan logam 

pada casing sebelum memegang komponen untuk membuang 

muatan statis. 
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2. Tidak menyentuh langsung komponen elektronik, konektor atau 

jalur rangkaian tetapi memegang pada badan logam atau plastik 

yang terdapat pada komponen.

                                   

Gambar 2.2. Penggunaan gelang anti statis

2) Perakitan

Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari: 

a) Mempersiapkan motherboard

Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk 

pengaturan CPU speed, speed multiplier dan tegangan masukan ke motherboard. 

Atur setting jumper sesuai petunjuk, kesalahan mengatur jumper tegangan dapat 

merusak processor.
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Gambar 2.3. Pengaturan setting jumper

b) Memasang Processor

Processor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. 

Cara memasang processor jenis socket dan slot berbeda. Untuk jenis socket

caranya seperti di bawah ini :

1. Tentukan posisi pin 1 pada prosessor dan socket prosessor di 

motherboard, umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan 

titik, segitiga atau lekukan. 

2. Tegakkan posisi tuas pengunci socket untuk membuka. 

3. Masukkan processor ke socket dengan lebih dulu menyelaraskan 

posisi kaki-kaki processor dengan lubang socket, kemudian 

rapatkan hingga tidak terdapat celah antara processor dengan 

socket. 

4. Kemudian turunkan kembali tuas pengunci.

                             

Gambar 2.4. Pemasangan Processor
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Untuk jenis slot caranya seperti berikut:

1. Pasanglah penyangga (bracket) pada dua ujung slot di 

motherboard sehingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang 

di motherboard.

2. Kemudian masukkan pasak dan pengunci pasak pada lubang pasak. 

Kemudian selipkan card processor di antara kedua penahan dan 

tekan hingga tepat masuk ke lubang slot.

                                          

Gambar 2.5. Pemasangan Slot

c) Memasang Heatsink

Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh processor

lewat konduksi panas dari processor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan 

pemindahan panas maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas processor

dengan beberapa klip sebagai penahan sedangkan permukaan kontak pada 

heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan maka 

konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan pada motherboard.
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Gambar 2.6. Pemasangan Heatsink

d) Memasang Modul Memori

Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor socket terkecil.

Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul 

memori yaitu SIMM, DIMM dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi lekukan 

pada sisi dan bawah pada modul. Cara memasang untuk tiap jenis modul memori 

dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk jenis SIMM caranya sebagai berikut:

a. Sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. 

b. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat 

terhadap slot 

c. Kemudian dorong hingga modul tegak pada slot, tuas pengunci 

pada slot akan otomatis mengunci modul.

  

Gambar 2.7. Memori  jenis SIMM
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Gambar 2.8. Pemasangan memori jenis SIMM

2. Untuk jenis DIMM dan RIMM cara pemasanagannya sama dan 

hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua 

lekukan sebagai panduan. Perbedaanya DIMM dan RIMM pada 

posisi lekukan, caranya sebagai berikut:

a. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot 

b. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan 

pada slot. lalu masukkan modul ke slot. 

c. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila 

modul sudah tepat terpasang. 

                              

Gambar 2.9. Memori jenis DIMM dan RIMM
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Gambar 2.10. Pemasangan memori jenis DIMM dan RIMM

e) Memasang Motherboard pada Casing 

Motherboard dipasang ke casing dengan sekerup dan dudukan (standoff).

Cara pemasangannya sebagai berikut:

1. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. 

Lubang untuk dudukan logam (metal spacer) ditandai dengan 

cincin pada tepi lubang. 

2. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan 

posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. 

3. Tempatkan motherboard pada tray casing sehinga kepala dudukan 

keluar dari lubang pada motherboard. Pasang sekerup pengunci 

pada setiap dudukan logam. 

4. Pasang bingkai port I/O (I/O sheild) pada motherboard jika ada. 

5. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing

dan kunci dengan sekrup.
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Gambar 2.11. Pemasangan Motherboard

f) Memasang Power Supply

Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply

belum disertakan maka cara pemasangannya sebagai berikut:

1. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing

kemudian pasang keempat buah sekrup pengunci. 

2. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard.

Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan 

sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non ATX dengan dua 

konektor yang terpisah maka kabel-kabel ground warna hitam 

harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari 

konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan, 

jika memakai fan untuk pendingin CPU.
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Gambar 2.12. Pemasangan Power Supply

g) Memasang Kabel Motherboard dan Casing

Setelah motherboard terpasang di casing langkah selanjutnya adalah 

memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. 

1. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol 

floppy di motherboard .

2. Pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan 

secondary pada motherboard.

3. Untuk motherboard non ATX. Pasang kabel port serial dan pararel 

pada konektor di motherboard. Perhatikan posisi pin 1 untuk 

memasang. 

4. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port

tambahan jenis non slot. Buka sekrup pengunci plat tertutup lubang 

port lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang 

sekrup kembali. 
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5. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing maka card 

konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor 

mouse pada motherboard.

6. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, 

LED, speaker internal dan port yang terpasang di depan casing bila 

ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari 

lokasi konektor yang tepat.

                                                

Gambar 2.13. Kabel I/O

                                                 

Gambar 2.14. Posisi pin pada motherboard

                                       

Gambar 2.15. Skema letak pin
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h) Memasang Drive

Prosedur memasang drive hardisk, floppy, CD ROM, CD-RW atau DVD 

adalah sama sebagai berikut: 

1. Lepas penutup bay drive (ruang untuk drive pada casing) 

2. Masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur 

seting jumper (sebagai master atau slave) pada drive.

3. Sesuaikan posisi lubang sekrup di drive dan casing lalu pasang 

sekrup penahan drive. 

4. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di 

motherboard (konektor primary dipakai lebih dulu) 

5. Ulangi langkah 1 samapai 4 untuk setiap pemasangan drive. 

6. Bila kabel IDE terhubung ke dua drive pastikan perbedaan seting

jumper keduanya yakni drive pertama diseting sebagai master dan 

lainnya sebagai slave. 

7. Konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk 

menghubungkan dua drive tambahan. 

8. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di 

motherboard

9. Sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive.
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Gambar 2.16. Pemasanagan harddisk

i) Memasang Card Adapter

Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, 

modem dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstalasi

sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter:

1. Pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau 

rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk 

pada slot ekspansi di motherboard

2. Pasang sekrup penahan card ke casing

3. Hubungkan kembali kabel internal pada card, bila ada.

      

Gambar 2.17. Pemasangan card adapter
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j) Penyelessaian Akhir

1. Pasang penutup casing dengan menggeser 

2. Sambungkan kabel dari catu daya ke socket dinding. 

3. Pasang konektor monitor ke port video card. 

4. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. 

5. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port 

mouse atau port serial (tergantung jenis mouse). 

6. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan 

microphone bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card 

adapter untuk memastikan lokasi port.

                    

Gambar 2.18. Pemasangan port

3) Pengujian

Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan 

program setup BIOS dan kemudian dilakukan instalasi Windows XP. Cara 

melakukan pengujian dengan program BIOS dan instalasi Windows XP sebagai 

berikut: 
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a) Hubungkan monitor, keyboard, mouse dan peranti lainnya pada PC. 

Jangan lupa tancapkan kabel power ke port power di belakang PC. 

Sesudah itu, tekan tombol power pada PC dan monitor untuk 

menghidupkan komputer rakitan Anda. PC segera melakukan proses 

booting.

               

Gambar 2.19. Menghidupkan PC

b) Segeralah menekan tombol (Delete) pada keyboard untuk masuk ke menu 

BIOS/CMOS setup.

               

Gambar 2.20. Masuk ke menu BIOS

c) Kemudian setelah masuk BIOS, yang dilakukan berikutnya adalah 

mengatur waktu yang akan digunakan oleh sistem komputer. Aturlah 

melalui menu [Main] [System Time]. Untuk mengubahnya, gunakan 

tombol [+], [-] dan tombol [Tab] pada keyboard.
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Gambar 2.21. Pengaturan waktu

d) Selanjutnya, dengan cara yang sama, ubahlah tanggal pada sistem 

komputer melalui menu [System Date].

       

Gambar 2.22. Pengaturan tanggal

e) Setelah mengeset waktu dan tanggal dari sistem, jika diperlukan, kita juga 

dapat memasang password BIOS agar orang lain tidak dapat mengubah 

setelan BIOS yang telah dibuat. Caranya, pilih menu [Supervisor 

Password], lalu tekan tombol [+] pada keyboard. Selanjutnya, masukkan 

password pada box Enter Password, lalu klik [Enter]. Masukkan kembali 

password pada box Confirm Password, kemudian kembali klik [Enter].

Hingga status pilihan Supervisor Password menjadi Enabled.
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Gambar 2.23. Pengaturan password jika diperlukan

f) Kemudian bukalah menu [Advanced] dengan menekan tombol [‡] (arah 

panah ke kanan) pada keyboard Anda, lalu pilih [I/O Device 

Configuration] kemudian [Enter].

         

Gambar 2.24. Pengaturan I/O device
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g) Di sini kita dapat mengatur penggunaan fitur onboard pada motherboard. 

Misalnya, bila menggunakan kartu suara dan modem yang bukan onboard, 

ubahlah opsi [Onboard AC97 Audio Controller] dan [Onboard AC97 

Modem Controller] menjadi [Disabled] dengan menekan tombol [+] pada 

keyboard. Selanjutnya klik [Esc] untuk kembali ke menu [Advanced].

         

Gambar 2.25. Pengaturan onboard

h) Sekarang pilih opsi [PCI Configuration] lalu tekan [Enter]. Kemudian 

agar slot USB berfungsi, set opsi [USB Function] menjadi [Enabled]. Jika 

belum, kita bisa mengubahnya dengan menekan tombol [+]. Jika sudah, 

kembali ke menu [Advanced] dengan menekan tombol [Esc].        
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Gambar 2.26. Pengaturan konfigurasi PCI

i) Selanjutnya mengubah manajemen penggunaan listrik dari komputer 

melalui menu [Power] dengan menekan tombol [‡]. Namun untuk 

mudahnya, tak usah mengubah hal apa pun dalam pengaturan ini.

     

Gambar 2.27. Pengaturan manajemen penggunaan listrik
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j) Selanjutnya buka menu [Boot]. Untuk memudahkan penginstalan sistem 

operasi yang akan dilakukan setelah ini, ubahlah pola boot dari PC. Set 

CD ROM sebagai boot device pertama, kemudian harddisk sebagai boot 

device ke dua dan floopy boot device ke tiga, dengan menggunakan tombol 

[+] atau [-]. Gunanya, agar tiap kali booting, komputer mencari adanya 

sistem operasi di CD-ROM dulu, baru kemudian hard disk, dan floopy.

  

Gambar 2.28. Pengaturan boot device

k) Masukkan CD instalasi Windows XP ke CD-ROM drive. Setelah itu, pilih 

menu [Exit] [Exit Saving Changes] untuk keluar dari BIOS dan 

menyimpan pengaturan tadi. Selanjutnya komputer akan restart. Dan jika 

kita tadi mengaktifkan user password, maka akan muncul box password. 

Isi password tersebut agar komputer dapat melanjutkan proses booting.
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Gambar 2.29. Keluar dari BIOS

l) Tunggu beberapa saat hingga muncul tulisan "press any key to boot from

CD" seperti gambar di bawah ini:

               

Gambar 2.30. Press any key to boot from CD

m) Tekan ENTER atau tombol apa saja, lalu proses instalasi akan meneliti

hardware komputer anda, kemudian akan muncul tulisan "windows setup"

seperti gambar dibawah ini :
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:     

Gambar 2.31. Windows set up

n) Kemudian file-file di dalam CD akan di load ke dalam komputer, 

kemudian akan muncul tampilan "welcome to setup" seperti gambar 

dibawah ini :

   

Gambar 2.32. Wellcome to Set up

o) Tekan "ENTER" untuk menginstal windows XP, "R" untuk repair system 

windows yang sebelumnya pernah terinstal, "F3" untuk keluar dari proses 

instalasi, lalu akan muncul (End User Licese Aggrement) seperti di bawah 

ini:
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Gambar 2.33. Windows Xp licensing agreement

p) Tekan "F8" kemudian proses instalasi akan mencari dan membaca partisi 

hardisk, kemudian akan muncul semua partisi hardisk anda, seperti 

gambar di bawah ini :

Gambar 2.34. Partisi harddisk

q) Tekan "ENTER" untuk langsung menginstal windows, "C" untuk membuat 

partisi hardisk, kapasitas partisi sesuai dengan kebutuhan, dalam satuan 

MB, selanjutnya jika membuat partisi dengan menekan tombol "C", maka 

akan muncul gambar seperti di bawah ini :
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Gambar 2.35. Mempartisi harddisk

r) Kemudian tuliskan kapasitas partisi yang ingin dibuat, seperti terlihat pada 

gambar diatas, sebagai contoh, misalkan kapasitas hardisk 40 GB, lalu jika 

ingin membagi dua, maka tuliskan 20000, jangan 20, karena partisi 

satuannya MB.

s) Kenudian tekan "ENTER" maka akan muncul gambar seperti dibawah ini:

             

Gambar 2.36. Windows XP set up

t) Kemudian pilih "format the partition using the NTFS file system (Quick)"

atau "format the partition using the NTFS file system (Quick)" lalu tekan 
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"ENTER" maka akan muncul layar sepert gambar di bawah ini:

               

Gambar 2.37. Windows Xp set up

u) Kemudian arahkan pointer pada posisi "unpartitioned space", lalu tekan 

"C" maka akan muncul gambar seperti gambar sebelumnya, dalam hal ini 

layar yang akan muncul seperti gambar sebelumnya menunjukan sisa 

partisi yang telah dibagi, jika cuma membagi 2 partisi saja maka langsung 

tekan "ENTER" tapi jika ingin mempartisi lagi sisa hardisknya maka 

tinggal di bagi lagi seperti langkah-langkah sebelumnya, 

setelah selesai partisi ketika anda menekan "ENTER" seperti yang di 

jelaskan di atas, maka akan muncul gambar sperti gambar diatas, setelah 

itu arahkan poiter di posisi C: partition1 [New Raw], tapi biasanya sudah 

berada di posisi tersebut, maka tinggal menekan "ENTER" saja untuk 

proses instalasi windows, kemudian akan muncul proses format seperti 

gambar di bawah ini :
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Gambar 2.38. Windows Xp set up

v) Setelah selesai format, kemudian windows akan ,menyalin file untuk 

proses instalasi, seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.39. Proses penyalinan file

w) Setelah proses penyalinan selesai, secara otomatis komputer akan 

melakukan restart seperti gambar di bawah ini, dalam hal ini untuk 

mempercepat proses restart, anda bisa langsung menekan "ENTER"



38

             

Gambar 2.40. Proses restart

x) Setelah itu akan muncul loading windows seperti gambar di bawah ini :

               

Gambar 2.41. Windows Xp

y) Selanjutnya proses instalasi windows di mulai muncul layar seperti gambar 

di bawah ini :

Gambar 2.42. Windows Xp
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z) Tunggulah beberapa saat hingga muncul layar seperti gambar di bawah ini

               

Gambar 2.43. Windows Xp

aa) Kemudian klik "NEXT" lalu mucul lagi layar seperti gambar di bawah ini:

            

Gambar 2.44. Windows Xp

bb) Isi nama dan organisasinya, lalu tekan "NEXT" kemudian akan muncul 

layar seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.45. Kolom serial number
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cc) Masukan serial number pda kolom, kemudian tekan "Next" dan 

selanjutnya akan muncul layar Date and Time Setting seperti gambar di 

bawah ini :

Gambar 2.46. Kolom pengaturan tanggal dan waktu

dd) Masukan settingan jam dan tanggal, tentukan juga time zone anda, untuk 

jakarta : pilih GMT+7 kemudian klik "Next", setelah proses instalasi 

windows dilanjutkan, seperti gambar di bawah ini :

                 

Gambar 2.47. Windows Xp
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ee) Selanjutnya tunggulah sampai muncul layar seperti gambar di bawah ini :

             

Gambar 2.48. Windows Xp

ff) Selanjutnya akan muncul layar work group or computer domain, seperti 

gambar di bawah ini :

               

Gambar 2.49. Windows Xp

gg) Jika komputer terhubung dengan sebuah domain, maka isikan nama 

domainnya, tapi jika tidak, maka pilih radio button yang paling atas, lalu 

tekan "Next". Selanjutnya akan muncul display setting, seperti gambar di 

bawah ini, kemudian klik "OK"
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Gambar 2.50. Windows Xp

hh) Kemudian windows akan mendeteksi tampilan optimal dari PC, seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini, kemudian klik "OK".

              

Gambar 2.51. Windows Xp

ii) Ini menunjukkan proses instalasi hampir selesai, selanjutnya akan muncul 

loading jendela windows seperti gambar di bawah ini :

Gambar 2.52. Windows Xp
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jj) Selanjutnya masuk ke dalam windows untuk pertama kalinya seperti 

terlihat pada gambar di bawah ini, kemudian tekan “Next”.

              

Gambar 2.53. Windows Xp

kk) Selanjutnya akan muncul layar "Help Protect Your PC", seperti gambar di 

bawah ini, kemudian pilih "Not Right Now" lalu tekan "Next"

               

Gambar 2.54. Windows Xp
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ll) Kemudian komputer akan mengecek koneksi ke internet, seperti terlihat 

pada gambar di bawah ini, pilih "Yes" lalu tekan "Next"

               

Gambar 2.55. Windows Xp

mm) Kemudian akan muncul pilihan aktivasi windows, seperti gambar di bawah 

ini, lalu tekan "Next" .

Gambar 2.56. Windows Xp

nn) Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini yang 

menunjukan pilihan untuk menambah pengguna komputer, kita bisa 

memasukkan beberapa pengguna yang akan mengakses komputer, namun 

jika satu akun sudah cukup, satu user kemudian klik "Next".

Proses instalasi windows selesai, kemudian akan muncul layar seperti 

gambar di bawah ini, klik "Finish".
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Gambar 2.57. Windows Xp

oo) Setelah semua selesai, kemudian perlahan masuk ke windowsnya seperti 

telihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.58. Windows Xp

Gambar 2.59. Windows Xp
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4) Permasalahan yang Sering Muncul

Permasalahan yang umum terjadi dalam perakitan komputer dan 

penanganannya antara lain:

a) Komputer atau monitor tidak menyala, kemungkinan disebabkan oleh 

switch atau kabel daya belum terhubung. 

b) Card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card

belum pas ke slot.

c) LED dari harddisk, floppy atau CD menyala terus disebabkan kesalahan 

pemasangan kabel konektor atau ada pin yang belum pas terhubung.

5) Teknik dalam Troubleshooting

Terdapat dua macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam 

komputer, yaitu teknik Forward dan teknik Backward. Untuk lebih mengenal 

kedua teknik tersebut, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu definisi dari masing-

masing teknik tersebut.

a) Teknik Forward

Sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam 

permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit dan biasanya 

teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang dealer komputer yang sering 

melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan 

pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer 

dinyalakan (dialiri listrik). Untuk mempermudah silakan simak contoh 

berikut :
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1. Setelah komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan 

pada semua Hardware yang telah terpasang, misalnya memeriksa 

hubungan dari kabel Power Supply ke soket power pada 

Motherboard.

2. Untuk casing ATX, kita periksa apakah kabel Power Switch sudah 

terpasang dengan benar.

b) Teknik Backward

Hampir sama dengan teknik sebelumnya, teknik Backward adalah 

teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer 

dinyalakan (dialiri listrik). Teknik lebih banyak digunakan karena pada 

umumnya permasalahan dalam komputer baru akan timbul setelah 

penggunaan komputernya sudah terlalu sering dan ini sudah merupakan 

hal yang wajar. Dapat kita ambil beberapa contoh sebagai berikut :

1. Floppy Disk yang tidak dapat membaca disket dengan baik.

2. Komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing 

ditekan.
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c) Tabel Pendeteksian Masalah

Tabel 2.1. Tabel Pendeteksian Masalah

No Komponen Pendeteksian Masalah

1 Power Supply Analisa Pengukuran

2 Motherboard

3 Speaker

4 RAM Analisa Suara

5 VGA Card + Monitor

6 Keyboard Analisa Tampilan

7 Card I/O

8 Disk Drive

9 Disket

d) Analisa Pengukuran

Pada tahapan ini, pendeteksian masalah dengan cara mengukur 

tegangan listrik pada komponen nomor 1 sampai 3. Gunakan alat bantu 

seperti multitester untuk mengukur tegangan yang diterima atau diberikan 

komponen tersebut.

Contoh : Mengukur tegangan listrik yang diterima oleh Power Supply, lalu 

mengukur tegangan yang diberikan oleh Power Supply ke komponen 

lainnya.
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e) Analisa Suara

Pada tahapan ini pendeteksian masalah menggunakan kode suara 

(beep) yang dimiliki oleh BIOS dan dapat kita dengar lewat PC speaker. 

Pastikan kabel PC speaker sudah terpasang dengan baik. Kemungkinan 

letak permasalahan ada di komponen nomor 4 dan 5. Untuk 

mempermudah pengenalan kode suara tersebut, silakan simak keterangan 

berikut :

1. Bunyi beep pendek satu kali, artinya sistem telah melakukan proses 

Boot dengan baik.

2. Bunyi beep pendek 2 kali, artinya ada masalah pada konfigurasi 

atau seting pada CMOS.

3. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 1 kali, artinya ada masalah 

pada Motherboard atau DRAM.

4. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 2 kali, artinya ada masalah 

pada monitor atau VGA Card.

5. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali, artinya ada masalah 

pada Keyboard.

6. Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 9 kali, artinya ada masalah 

pada ROM BIOS.

7. Bunyi beep panjang terus-menerus, artinya ada masalah di DRAM.

8. Bunyi beep pendek terus-menerus, artinya ada masalah penerimaan 

tegangan (power).
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9. Pada beberapa produk Motherboard akan mengeluarkan bunyi 

beep beberapa kali apabila temperatur processornya terlalu tinggi 

(panas).

Catatan : kode bunyi beep diatas berlaku pada AWARD BIOS, 

untuk jenis BIOS yang lain kemungkinan memiliki kode bunyi 

beep yang berbeda.

f) Analisa Tampilan

Pada tahapan ini pendeteksian masalah cenderung lebih mudah 

karena letak permasalahan dapat diketahui berdasarkan pesan error yang 

ditampilkan di monitor. Kemungkinan letak permasalahan ada di 

komponen nomor 6 sampai 9.

Contoh : Pada saat komputer dinyalakan tampil pesan Keyboard Error, 

maka dapat dipastikan letak permasalahan hanya pada Keyboard.

g) Cara Cepat Mengenali Troubleshooting

1. Apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan 

pesan pada monitor atau disertai dengan bunyi beep 1 atau 2 kali, 

maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 6 

sampai 9, yaitu pada Keyboard, Card I/O, Disk Drive dan Disket.

2. Apabila terjadi masalah dan sistem memberikan kode bunyi beep

lebih dari 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di 

komponen nomor 4 dan 5, yaitu RAM, VGA Card dan Monitor.

3. Sedangkan untuk masalah yang tidak disertai pesan pada monitor 

atau kode bunyi beep, kemungkinan besar letak permasalahan ada 
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di komponen nomor 1 dan 2, yaitu Power Supply dan 

Motherboard.

2.2 Prestasi Belajar

2.2.1. Pengertian Prestasi Belajar

Pengertian prestasi secara umum menurut Purwodarminto (1979:251)

adalah standart test untuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang 

didalam satu atau lebih dari garis-garis pekerjaan atau belajar. Dalam kamus 

populer prestasi ialah hasil sesuatu yang telah dicapai.

Drs. H. Abu Ahmadi menjelaskan pengertian prestasi belajar sebagai 

berikut, yaitu secara teori bila sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu 

kebutuhan, maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber 

penguat belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat 

secara ekstrinsik (kegairahan untuk menyelidiki, mengartikan situasi).

Disamping itu siswa memerlukan dan harus menerima umpan balik secara 

langsung derajat sukses pelaksanaan tugas (nilai raport/nilai test)

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah 

hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai 

dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar yang berupa 

nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai 

seseorang, prestasi belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport atau test nilai 

sumatif.
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2.2.2. Evaluasi Hasil Belajar

Untuk mengetahui prestasi belajar tersebut di atas, dibutuhkan suatu 

proses yang disebut evaluasi hasil belajar. Evaluasi merupakan kegiatan 

pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk 

menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah 

perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. (dikutip dari Bloom, 

1971:45).

Stufflebeam (1971:221) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses 

menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

menilai alternatif keputusan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya evaluasi adalah 

proses mengukur dan menilai terhadap suatu objek dengan menampilkan 

hubungan sebab akibat diantara faktor yang mempengaruhi objek tersebut yang 

bertujuan untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses 

pembelajaran.

1) Proses pembelajaran memiliki 3 hal penting, yaitu :

a) Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan 

siap menjalani proses pembelajaran.

b) Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses 

pembelajaran (guru, media dan bahan belajar, metode pengajaran, 

sarana penunjang dan sistem administrasi)

c) Output adalah pencapaian yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran.
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2) Evaluasi sendiri memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu :

d) Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan

pembelajaran bagi masyrakat.

e) Evaluasi adalah seni, tidak ada evaluasi yang sempurna, meskipun 

dilakukan dengan metode yang berbeda.

f) Pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas 

suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwennag untuk 

memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah 

program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif.

g) Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim bukan perorangan.

h) Evaluator tidak terikat pada satu sekolah demikian pula sebaliknya.

i) Evaluasi adalah proses, jika diperlukan revisi maka lakukanlah 

revisi.

j) Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu 

pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi.

k) Evaluasi akan mantap apabila dilakukan dengan instrumen dan 

teknik yang aplicable.

l) Evaluator hendaknya mampu membedakan yang dimaksud dengan 

evaluasi formatif, evaluasi sumatif dan evaluasi program.

m) Evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai 

hubungan sebab akibat, bukan terpaku pada angka soalan tes.
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3) Evaluasi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a) Fungsi selektif

b) Fungsi diagnostik

c) Fungsi penempatan

d) Fungsi keberhasilan

4) Maksud dari dilakukannya evaluasi adalah :

a) Perbaikan system

b) Pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat

c) Penentuan tindak lanjut pengembangan

5) Prinsip-prinsip evaluasi adalah :

a) Keterpaduan

b) Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan 

intrusional pengajaran, materi pembelajaran dan metode pengjaran.

c) Keterlibatan peserta didik

d) Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak, karena keterlibatan

peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif, tapi kebutuhan 

mutlak.

e) Koherensi

f) Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang telah 

dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang 

hendak diukur.

g) Pedagogis
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h) Perlu adanya tool penilai dari aspek pedagogis untuk melihat 

perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil 

evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa.

i) Akuntabel

j) Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan 

pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti 

orangtua siswa, sekolah, dan lainnya.

6) Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi digolongkan menjadi 2, yaitu :

a) Teknik non tes

Teknik non tes dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Rating scale atau skala bertingkat 

Rating scale atau skala bertingkat adalah evaluasi yang 

menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka

diberikan secara bertingkat dari angka terendah hingga angka

paling tinggi. Angka-angka tersebut kemudian dapat dipergunakan 

untuk melakukan perbandingan terhadap angka yang lain.

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam 

beberapa kategori. 

Dari segi yang memberikan jawaban, kuesioner dibagi menjadi:

a. Kuesioner langsung adalah kuesioner yang dijawab 

langsung oleh orang yang diminta jawabannya.
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b. Kuesioner tidak langsung adalah kuesioner yang dijawab

secara tidak langsung oleh orang yang dekat dan 

mengetahui penjawab.

Contoh : Apabila yang hendak dimintai jawaban adalah 

seseorang yang buta huruf maka dapat dibantu oleh anak, 

tetangga atau anggota keluarganya. 

Dan bila ditinjau dari segi cara menjawab maka kuesioner 

terbagi menjadi :

a. Kuesioner tertutup adalah daftar pertanyaan yang memiliki 

dua atau lebih jawaban dan penjawab hanya memberikan 

tanda silang (X) atau cek (√) pada awaban yang dianggap 

sesuai. 

b. Kuesioner terbuka adalah daftar pertanyaan dimana

penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan 

pendapatnya secara terperinci sesuai dengan apa yang 

diketahui.

3. Daftar cocok 

Daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan 

pernyataan beserta dengan kolom pilihan jawaban. Penjawab 

diminta untuk memberikan tanda silang (X) atau cek (√) pada 

jawaban yang dianggap sesuai.
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4. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan 

yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan 

informasi yang hendak dicari. 

Wawancara dibagi dalam 2 kategori yaitu :

a. Wawancara bebas adalah wawancara yangmana penjawab 

(responden) diperkenankan untuk memberikan jawaban 

secara bebas sesuai dengan yang diketahui tanpa diberikan 

batasan oleh pewawancara.

b. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yangmana 

pewawancara telah menyusun pertanyaan pertanyaan 

terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab 

pada informasi-informasi yang diperlukan saja.

5. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi, yaitu suatu teknik yang 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa 

yang tampak dan terlihat sebenarnya.

Pengamatan atau observasi terdiri dari 3 macam yaitu :

a. Observasi partisipan, yaitu pengamat terlibat dalam 

kegiatan kelompok yang diamati.

b. Observasi sistematik, yaitu pengamat tidak terlibat dalam 

kelompok yang diamati. Pengamat telah membuat list 

faktor faktor yang telah diprediksi sebagai memberikan 
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pengaruh terhadap sistem yang terdapat dalam objek 

pengamatan.

6. Riwayat hidup

Riwayat hidup adalah evaluasi yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi mengenai objek evaluasi 

sepanjang riwayat hidup objek evaluasi tersebut.

b) Teknik tes

Dalam evaluasi pendidikan terdapat 3 macam tes yaitu :

1. Tes Formatif

Tes formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap 

akhir pembahasan suatu pokok bahasan / topik, dan dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah 

berjalan sebagaimana yang direncanakan. 

Winkel menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi 

formatif adalah penggunaan tes selama proses pembelajaran yang 

masih berlangsung, agar siswa dan guru memperoleh informasi 

(feedback) mengenai kemajuan yang telah dicapai. 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengontrol sampai 

seberapa jauh siswa telah menguasai materi yang diajarkan pada 

pokok bahasan tersebut. Ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa 

dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tujuan yang akan dicapai pada setiap pembahasan 
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suatu pokok bahasan, dirumuskan dengan mengacu pada tingkat 

kematangan siswa. Artinya tujuan dirumuskan dengan 

memperhatikan kemampuan awal anak dan tingkat kesulitan yang 

wajar yang diperkiran masih sangat mungkin dijangkau / dikuasai 

dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Dengan kata lain evaluasi 

formatif dilaksanakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang 

telah ditetapkan telah tercapai. Dari hasil evaluasi ini akan 

diperoleh gambaran siapa saja yang telah berhasil dan siapa yang 

dianggap belum berhasil untuk selanjutnya diambil tindakan-

tindakan yang tepat. 

Tindak lanjut dari evaluasi ini adalah bagi para siswa yang 

belum berhasil maka akan diberikan remidial, yaitu bantuan khusus 

yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami 

suatu pokok bahasan tertentu. Sementara bagi siswa yang telah 

berhasil akan melanjutkan pada topik berikutnya, bahkan bagi 

mereka yang memiliki kemampuan yang lebih akan diberikan 

pengayaan, yaitu materi tambahan yang sifatnya perluasan dan 

pendalaman dari topik yang telah dibahas.

2. Tes Sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada 

setiap akhir satu satuan waktu yang didalamnya tercakup lebih dari 

satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh
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mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit 

berikutnya. 

Winkel mendefinisikan evaluasi sumatif sebagai 

penggunaan tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang 

meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam 

satu semester, bahkan setelah selesai pembahasan suatu bidang 

studi.

3. Tes Diagnostik

Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang 

ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. 

Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik 

pada tahap awal, selama proses, maupun akhir pembelajaran. 

Pada tahap awal dilakukan terhadap calon siswa sebagai 

input. Dalam hal ini evaluasi diagnostik dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang 

harus dikuasai oleh siswa. 

Pada tahap proses evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui 

bahan-bahan pelajaran mana yang masih belum dikuasai dengan 

baik, sehingga guru dapat memberi bantuan secara dini agar siswa 

tidak tertinggal terlalu jauh. 
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Sementara pada tahap akhir evaluasi diagnostik ini untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang 

telah dipelajarinya.

2.3 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah jumlah komputerdan jumlah siswa 

pada waktu praktik mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom 

Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130), populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah yaitu SMK Negeri 1 

Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto

Ambarawa.

3.2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) mengatakan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Cara pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Total Sample, yaitu keseluruhan dari 

populasi  dijadikan sampel.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Adapun variabel-variabel yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1. Variabel terikat (dependent variabel)

Variabel Terikat (Y) adalah akibat variabel yang dipengaruhi (Suharsimi

Arikunto,2002:97). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran perakitan PC (Y).
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Dalam penelitian ini, prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC

ditujukan untuk siswa kelas XI TJK 3 SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, 

siswa kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas Harapan, dan siswa kelas XI TKJ 3 SMK 

Dr. Tjipto Ambarawa diukur melalui nilai ujian akhir semester 1 mata pelajaran 

perakitan PC tahun 2010/2011.

3.3.2. Variabel bebas (independent variabel)

Variabel Bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel 

penyebab (Suharsimi Arikunto,2002:97). Yang menjadi variabel independent dalam 

penelitian ini yaitu :

1) Jumlah komputer (X1)

Penelitian ini dilakukan di laboratorium komputer pada sekolah-sekolah yang 

diteliti. Dimana jumlah komputer dihitung, untuk diperbandingkan nantinya.

2) Jumlah Siswa (X2)

Jumlah siswa disini merupakan jumlah siswa kelas XI TKJ 3 yang ada pada 

masing-masing sekolah yang dilteliti.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk mengetahui jumlah siswa dan prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC, yaitu dengan melihat daftar nilai ujian akhir semester 1 mata 
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pelajaran perakitan PC dari siswa kelas XI TJK (Teknik Komputer dan Jaringan) 3

SMK Negeri 1 Tengaran, siswa kelas XI TJK 3 SMK NU Ungaran, siswa kelas XI 

TKJ 3 SMK Telkom Tunas Harapan, dan siswa kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa tahun ajaran 2010/2011.

3.5. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap 

yaitu :

1) Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.

2) Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Metode analisis deskriptif persentase

Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan jumlah komputer dan jumlah siswa terhadap prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran perakitan PC. Adapun langkahnya adalah 

sebagai berikut :

1. Membuat tabel distribusi hasil observasi. 

2. Menentukan skor hasil observasi dengan ketentuan skor yang telah 

ditetapkan.

3. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap sekolah.

4. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dalam tabel. 
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Untuk menentukan kategori deskriptif skor yang diperoleh, 

maka dibuat tabel kategori yang disusun dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Mentukan skor tertinggi 

2. Menentukan skor terendah 

3. Mencari rentang, dengan rumus : 

R = H – L

R = Range / rentang 

H = Nilai tertinggi 

L = Nilai terendah 

( Sudijono, 2009: 52 )

4. Menentukan interval kriteria, dengan rumus = R / jumlah kategori

    Tabel 3.1. Contoh tabel kategori variabel prestasi belajar siswa 

Interval Kategori
92.43< Skor ≤100 Sangat Baik

83.84< Skor ≤ 92.43 Baik

75.25 < Skor ≤ 83.84 Cukup Baik

66.66< Skor ≤ 75.25 Kurang Baik

  Sumber: Data Penelitian, diolah 2011

b) Spearman Rank-Order Coefficient RS

Dalam penelitian ini terjadi ketidak normalan data yaitu sampel 

yang diteliti kurang dari 10 sampel sehingga analisis data menggunakan 
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analisis statistik non-parametrik yaitu dengan menggunakan uji

Spearman Rank-Order Coefficient RS.

Analisis Spearman Rank-Order Coefficient RS ini dipilih 

karena statistik ini mengukur antara dua variabel dimana kedua variabel 

tersebut paling tidak diukur dengan skala ordinal sehingga obyek yang 

diteliti dapat diranking dalam dua seri urutan ranking (Ghozali 

2006:175). Dalam penelitian ini Analisis Spearman Rank-Order 

Coefficient RS dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

Microsoft Excel.

Analisis Spearman Rank-Order Coefficient RS

                  rs =    6ΣD2

                          N(N2 – 1)

Keterangan : 

rs        =   Koefisien Spearman Rank-Order Coefficient RS

N      =   Jumlah sampel

Σp2   =   Jumlah perbedaan rangking pada setiap pasangan 

  yang  telah dikuadratkan.

1. Penggunaan Microsoft Excel

Adapun fungsi dari Microsoft Excel untuk menghitung korelasi 

X dan Y, yaitu dengan memasukkan rumus { = 

CORREL(array1,array2) }.
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2. Pengujian Hipotesis

Nilai korelasi itu berada diantara -1 sampai dengan 1. Jika 

nilainya positif maka bisa dikatakan kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan yang positif atau searah maksudnya kenaikan 

nilai variabel x juga akan diikuiti oleh kenaikan nilai variabel y begitu 

pula sebaliknya, namun jika nilainya negatif maka bisa dikatakan kedua 

variabel tersebut mempunyai hubungan yang negatif atau berlawanan 

arah maksudnya kenaikan nilai variabel x akan diikuti dengan 

penurunan nilai variabel y

Untuk menguji hipotesis diajukan hipotesis statistik sebagai berikut :

a. Hipotesis kerja (Ha) : koefisien korelasi > 0, terdapat hubungan

yang signifikan antara jumlah komputer dan jumlah siswa pada 

waktu praktik dengan prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 

Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa.

b. Hipotesis Nihil (Ho): koefisien korelasi < 0, Tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara jumlah komputer dan jumlah 

siswa pada waktu praktik dengan prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK 

NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. 

Tjipto Ambarawa
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Setelah melalui pengujian dan hasilnya signifikan, maka 

untuk menentukan keeratan hubungan bisa digunakan tabel nilai 

koefisien korelasi dari Guilford Emperical Rulesi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tingkat keeratan hubungan

Nilai Korelasi Keterangan

0,00 - < 0,20 Hubungan sangat lemah (diabaikan, dianggap tidak ada)

≥0,20 - <0,40 Hubungan rendah

≥0,40 - < 0,70 Hubungan sedang/cukup

≥0,70 - < 0,90 Hubungan kuat/ tinggi

≥0,90 - ≥ 1,00 Hubungan sangat kuat

(Ali Muhidin, 2009: 128)
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskriptif Jumlah Komputer dan Jumlah Siswa

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan jumlah komputer di 

laboratorium komputer dan jumlah siswa yang melakukan praktik perakitan PC 

yaitu siswa XI TKJ 3 SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom 

Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa pada tahun ajaran 2010/2011 

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Distribusi Kategori Jumlah Komputer dan Jumlah Siswa

No Nama Sekolah Jumlah 
Komputer

Jumlah 
Siswa 

Kelas XI 
TKJ 3

Perbandingan 
Jumlah 

Komputer 
terhadap 

Jumlah Siswa

Keterangan

1 SMK Negeri 1 
Tengaran

40 40 1 : 1 Seimbang

2 SMK NU 
Ungaran

30 39 0,77 : 1 Jumlah 
komputer 

lebih sedikit
3 SMK Telkom 

Tunas Harapan
50 42 1,2 : 1 Jumlah 

komputer 
lebih 

banyak
4 SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa
14 30 0,47 : 1 Jumlah 

komputer 
lebih sedikit

    Sumber: Data penelitian, diolah 2011
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Berdasarkan tabel di atas SMK Negeri I Tengaran mempunyai jumlah 

komputer yang seimbang dibanding jumlah siswa pada waktu praktik, yaitu 40 

unit komputer untuk 40 siswa dengan perbandingan 1 komputer untuk 1 siswa. 

SMK NU Ungaran mempunyai jumlah komputer lebih sedikit dibanding jumlah 

siswa, yaitu 30 unit komputer untuk 39 siswa dengan perbandingan 0,77

komputer untuk 1 siswa. SMK Telkom Tunas Harapan mempunyai jumlah 

komputer lebih banyak disbanding jumlah siswa yaitu 50 unit komputer untuk 42 

siswa dengan perbandingan 1,2 komputer untuk 1 siswa. SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa mempunyai jumlah komputer yang lebih sedikit dibanding jumlah 

siswa, yaitu 14 unit komputer untuk 30 siswa dengan perbandingan 0,47

komputer untuk 1 siswa.

4.1.2. Deskriptif Persentase Prestasi Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran 

Perakitan PC

1) SMK N 1 Tengaran

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 

Tengaran berdasarkan nilai ulangan akhir semester 1 tahun pelajaran 2010/2011, 

adalah 72,12 dan termasuk dalam kategori baik. 

Secara lebih rinci analisis deskriptif variabel prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 Tengaran disajikan pada 

tabel berikut ini:
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Tabel 4.2 Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel prestasi belajar siswa   
dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 Tengaran

No Skala Interval Frekuensi Persentase Kriteria
1 76,25 < Skor ≤ 80 5 13% Sangat Baik
2 72,5 < Skor ≤ 76,25 15 38% Baik
3 68,75 < Skor ≤ 72,5 13 33% Cukup Baik
4 65 ≤ Skor ≤ 68,75 7 18% Kurang Baik

Jumlah 40 100%
    Sumber: Data penelitian, diolah 2011

Berdasarkan tabel di atas prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 Tengaran yaitu 13% atau 5 siswa dengan 

kategori sangat baik, 38% atau 15 siswa dengan kategori baik, 33% atau 13 siswa

dengan kategori cukup baik, dan 18% atau 7 siswa dengan kategori kurang baik. 

Lebih jelasnya data tentang persentase prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 Tengaran dapat disajikan secara 

grafis pada diagram batang berikut ini:

     

Gambar 4.1. Diagram Distribusi Persentase prestasi belajar siswa dalam mata   
pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK N 1 Tengaran

Sumber: Data penelitian, diolah 2011
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2) SMK NU Ungaran

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU 

Ungaran berdasarkan nilai ulangan akhir semester 1 tahun pelajaran 2010/2011, 

adalah  65,89 dan termasuk dalam kategori cukup baik. 

Secara lebih rinci analisis deskriptif variabel prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU Ungaran disajikan pada 

tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel prestasi belajar siswa 
dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU Ungaran

No Skala Interval Frekuensi Persentase Kriteria
1 71,25 < Skor ≤ 75 4 10% Sangat Baik
2 67,5 < Skor ≤ 71,25 11 28% Baik
3 63,75 < Skor ≤ 67,5 12 31% Cukup Baik
4 60 ≤ Skor ≤ 63,75 12 31% Kurang Baik

Jumlah 39 100%
    Sumber: Data penelitian, diolah 2011

Berdasarkan tabel di atas prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU Ungaran yaitu 10% atau 4 siswa dengan 

kategori sangat baik, 28% atau 11 siswa dengan kategori baik, 31% atau 12 siswa 

dengan kategori cukup baik, dan 31% atau 12 siswa dengan kategori kurang baik. 

Lebih jelasnya data tentang persentase prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU Ungaran dapat disajikan secara 

grafis pada diagram batang berikut ini:
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Gambar 4.2. Diagram Distribusi Persentase prestasi belajar siswa dalam mata     

pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK NU Ungaran
Sumber: Data penelitian, diolah 2011

3) SMK Telkom Tunas Harapan

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom 

Tunas Harapan berdasarkan nilai ulangan akhir semester 1 tahun pelajaran 

2010/2011, adalah  77,5 dan termasuk dalam kategori baik. 

Secara lebih rinci analisis deskriptif variabel prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas Harapan

disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4.Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel prestasi belajar siswa 
dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas 
Harapan 

No Skala Interval Frekuensi Persentase Kriteria
1 81,25 < Skor ≤ 85 3 7% Sangat Baik
2 77,5 < Skor ≤ 81,25 16 38% Baik
3 73,75 < Skor ≤ 77,5 22 52% Cukup Baik
4 70 ≤ Skor ≤ 73,75 1 2% Kurang Baik

Jumlah 42 100%
    Sumber: Data penelitian, diolah 2011
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Berdasarkan tabel di atas prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas Harapan yaitu 7% atau 3 siswa 

dengan kategori sangat baik, 38% atau 16 siswa dengan kategori baik, 52% atau 

22 siswa dengan kategori cukup baik, dan 2% atau 1 siswa dengan kategori 

kurang baik. 

Lebih jelasnya data tentang persentase prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas Harapan dapat 

disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini:

     

Gambar 4.3. Diagram Distribusi Persentase prestasi belajar siswa dalam mata     
pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Tunas 
Harapan

Sumber: Data penelitian, diolah 2011

4) SMK Dr. Tjipto Ambarawa

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa berdasarkan nilai ulangan akhir semester 1 tahun pelajaran 2010/2011, 

adalah  63 dan termasuk dalam kategori baik. 
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Secara lebih rinci analisis deskriptif variabel prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto Ambarawa disajikan 

pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Hasil perhitungan deskriptif persentase variabel prestasi belajar siswa 
dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa

No Skala Interval Frekuensi Persentase Kriteria
1 68,75 < Skor ≤ 75 8 27% Sangat Baik
2 62,5 < Skor ≤ 68,75 5 17% Baik
3 56,25 < Skor ≤ 62,5 13 43% Cukup Baik
4 60 ≤ Skor ≤ 56,25 4 13% Kurang Baik

Jumlah 30 100%
    Sumber: Data penelitian, diolah 2011

Berdasarkan tabel di atas prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto Ambarawa yaitu 27% atau 8 siswa 

dengan kategori sangat baik, 17% atau 5 siswa dengan kategori baik, 43% atau 13

siswa dengan kategori cukup baik, dan 13% atau 4 siswa dengan kategori kurang 

baik.

Lebih jelasnya data tentang persentase prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Telkom Dr. Tjipto Ambarawa dapat 

disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini:
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Gambar 4.4. Diagram Distribusi Persentase prestasi belajar siswa dalam mata     
pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 SMK Dr. Tjipto Ambarawa

Sumber: Data penelitian, diolah 2011

4.2. Analisis 

Korelasi antara jumlah komputer dan jumlah siswa pada waktu 

praktik terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC di SMK 

Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK 

Dr. Tjipto Ambarawa.

Analisis Spearman Rank-Order Coefficient RS dengan menggunakan

Microsoft Excel  tersaji sebagai berikut :
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Gambar 4.5. Penghitungan Korelasi antara Jumlah Komputer dan Jumlah Siawa 
terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Perakitan PC di SMK 
Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas 
Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa dengan menggunakan 
Microsoft Ecxel.

Berdasarkan gambar di atas, perhitungan korelasi diatas pertama-

tama dilakukan dengan cara memperbandingkan jumlah komputer (kolom B2:B5)

terhadap jumlah siswa (kolom C2:C5) yang ditulis pada kolom (D2:D5). 

Kemudian proses selanjutnya yaitu menghitung korelasi antara perbandingan 

jumlah komputer dan jumlah siswa (kolom D2:D5) terhadap rata-rata prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC kelas XI TKJ 3 di SMK Negeri 1 

Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto 

Ambarawa (kolom E2:E5) dengan menggunakan rumus {= 

CORREL(array1,array2)},dimana array merupakan kolom yang akan dihitung 

korelasinya. Jadi pada kolom E6 diketikkan {(=CORREL(D2:D5,E2:E5)}, 
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sehingga apabila ditekan tombol enter akan muncul angka koefisien korelasi 

sebesar 0.974417654, seperti pada gambar 4.6 berikut:

      

Gambar 4.6. Penghitungan Korelasi antara Jumlah Komputer dan Jumlah Siawa 
terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Perakitan PC di SMK 
Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas 
Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa dengan menggunakan 
Microsoft Ecxel.

Setelah dilakukan penghitungan seperti tersebut di atas, maka dapat 

dibuat tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.6. Perhitungan Korelasi Menggunakan Microsoft Excel

Nama Sekolah
Jumlah 
Komputer

Jumlah 
Siswa

Perbandingan
Jumlah 
Komputer 
Terhadap
Jumlah 
Siswa

Rata-rata 
Prestasi 
Belajar

SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa 14 30 0.47 63

SMK NU Ungaran 30 39 0.77 65.89

SMK N 1 Tengaran 40 40 1 72.12
SMK Telkom Tunas 
Harapan 50 42 1.2 77.5

Koefisien Korelasi 0.974417654

Berdasarkan tabel perhitungan korelasi diatas dilakukan dengan cara 

memperbandingkan jumlah komputer terhadap jumlah siswa kemudian dihitung 

korelasinya terhadap rata-rata prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC kelas XI TKJ 3 di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, 

SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Dengan 

menggunakan bantuan Microsoft Excel, didapatkan hasil analisis yang 

menunjukkan besarnya koefisien korelasi untuk jumlah komputer (X1) dan 

jumlah siswa (X2) terhadap prestasi belajar sebesar 0.974417654, dan termasuk 

kategori hubungan sangat kuat. 
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Karena koefisien korelasi > 0 maka dapat disimpulkan termasuk dalam 

hipotesis kerja (Ha), yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah 

komputer dan umlah siswa terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

perakitan PC. Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi jumlah komputer dan 

jumlah siswa pada waktu praktik mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, 

SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa diterima.

Besarnya koefisien korelasi sebesar 0,974417654 menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang kuat antara jumlah komputer dan jumlah siswa terhadap prestasi 

belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC.

Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa jumlah komputer 

dan jumlah siswa pada waktu praktik berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 

Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.
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Dari Tabel 4.6 dapat dibuat diagram korelasi sebagai berikut: 

         

Gambar 4.7. Diagram Korelasi antara Perbandingan Jumlah Komputer terhadap 
Jumlah Siswa dengan Rata-rata Prestasi Belajar Mata Pelajaran 
Perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 
Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara 

jumlah komputer terhadap jumlah siswa berbanding lurus dengan rata-rata 

prestasi belajar mata pelajaran perakitan PC. Nilai perbandingan jumlah 

komputer dan jumlah siswa tersebut diperoleh dari jumlah komputer yang ada 

pada laboratorium komputer masing-masing sekolah dibagi dengan jumlah 

siswa yang melakukan praktik perakitan PC, yaitu kelas XI TKJ 3 SMK Negeri 

1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. 

Tjipto Ambarawa. Kemudian untuk rata-rata prestasi belajar diperoleh dari rata-

rata nilai ujian akhir semester 1 mata pelajaran perakitan PC tahun 2010/2011, 
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pada kelas XI TKJ 3 SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 

Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.

4.3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komputer dan jumlah siswa 

pada waktu praktik berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 

Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji analisis spearman rho yang 

menggunakan bantuan Microsoft Excel, variabel jumlah komputer dan jumlah 

komputer terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC

diperoleh koefisien korelasi sebesar  0, 974417654, yang termasuk kategori 

sangat kuat. Karena koefisien korelasi > 0 maka dapat disimpulkan termasuk 

dalam hipotesis kerja (Ha), yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah 

komputer dan jumlah siswa pada waktu praktik dengan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 

Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.

Berdasarkan gambar 5 terlihat bahwa perbandingan jumlah komputer 

terhadap jumlah siswa berbanding lurus dengan rata-rata prestasi belajar mata 

pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 

Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Jadi apabila 

perbandingan antara jumlah komputer dengan jumlah siswa meningkat, maka 

akan diikuti dengan peningkatan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran perakitan 
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PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas 

Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Peningkatan lebih terlihat jika jumlah 

komputer sebanding dengan jumlah siswa (1:1) yang melakukan pratik perakitan 

PC, sedangkan apabila jumlah komputer lebih banyak dibanding jumlah siswa 

yang melakukan praktik perakitan PC tetap terjadi peningkatan prestasi belajar, 

namun tidak terlalu tinggi peningktannya. Dengan demikian apabila ingin 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran perakitan PC, maka 

salah satu alternatifnya yaitu dengan meningkatkan perbandingan antara jumlah 

komputer terhadap jumlah siswa yang melakukan praktik mata pelajaran 

perakitan PC.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 4 sekolah yang diteliti dalam penelitian 

ini, terdapat 1 sekolah (25%) memiliki jumlah komputer lebih banyak dibanding 

jumlah siswa yang melakukan praktik, 1 sekolah (25%) memiliki jumlah 

komputer seimbang dengan jumlah siswa yang melakukan praktik, dan 2 sekolah 

(50%) memiliki jumlah komputer lebih sedikit dibanding jumlah siswa.

Menyikapi hasil penelitian ini dimana 50% dari sekolah yang diteliti 

masih memiliki jumlah komputer yang lebih sedikit daripada  jumlah siswa yang 

melakukan praktik, maka sebaiknya pihak sekolah ataupun pemerintah dalam 

pemenuhan fasilitas terutama dalam hal ini komputer yang merupakan komponen 

utama dalam melakukan praktik perakitan PC, hendaknya lebih diperhatikan 

antara jumlah unitnya terhadap jumlah siswa yang melakukan praktik perakitan 

PC. Jangan sampai terjadi jumlah komputer lebih sedikit daripada jumlah siswa 
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yang melakukan praktik perakitan PC. Hal ini disarankan agar tercapai hasil yang 

lebih baik, yaitu meningkatnya prestasi belajar dalam mata pelajaran perakitan 

PC.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah komputer dan jumlah 

siswa pada waktu praktik mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK 

Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,974417654 dan termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat.

Dan perbandingan jumlah komputer terhadap jumlah siswa berbanding 

lurus dengan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 

1 Tengaran, SMK NU Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. 

Tjipto Ambarawa. Jadi apabila perbandingan antara jumlah komputer dengan 

jumlah siswa meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan rata-rata prestasi 

belajar mata pelajaran perakitan PC di SMK Negeri 1 Tengaran, SMK NU 

Ungaran, SMK Telkom Tunas Harapan, dan SMK Dr. Tjipto Ambarawa.

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebaiknya diperbaiki pada 

penelitian selanjutnya dengan sampel yang lebih banyak dan dengan model yang 

berbeda.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No
.

Variabel 
Penelitian

Indikator
Metode Pengumpulan 

Data

1. Jumlah 
Komputer

Seluruh Komputer 
yang Ada Pada 
Laboratorium 
Komputer 

Dokumentasi

2. Jumlah 
Siswa

Daftar Presensi 
Siswa Kelas XI 
TKJ 1, Tahun 
Ajaran 2010/2011

Dokumentasi

3. Prestasi 
Belajar 
Perakitan 
PC

Daftar Nilai Siswa 
Kelas XI TKJ 1 
Semester 1 Tahun 
Ajaran 2010/2011

Dokumentasi
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Analisis Deskriptif Presentase

Nama Sekolah : SMK N 1 Tengaran
Jumlah Komputer (X1) : 40
Jumlah Siswa (X2) : 40

No. Nama Siswa
Prestasi Belajar 

Perakitan PC (Y)
Kriteria

1 Erika Putri Utami  65 KB
2 Fitria Rinawati 75 B
3 Fittri Lestari 65 KB
4 Happy Widianti           65 KB
5 Ika Anita Sari 70 CB
6 Indah Budiyarti 70 CB
7 Intan Puspitasari 80 SB
8 Isnarifah 65 KB
9 Kuni Arifah              70 CB
10 Kusnah Musriah 80 SB
11 Luluk Umami              75 B
12 Novi Handayani 75 B
13 Novia Ningrum 70 CB
14 Novita Anggraini Putri 65 KB
15 Oktaviani 75 SB
16 Prias Hambang S.   65 KB
17 Ramadhan Indra C. N. 70 CB
18 Rifky Fridayanto         75 B
19 Rika Damayanti 75 B
20 Ririn Riyanti            75 B
21 Risti Dian Supriyanto    70 CB
22 Riza Linantifin 80 SB
23 Roudlotul Khasanah 75 B
24 Rudi Sugiarto            70 CB
25 Sari Oktafiani 70 CB
26 Septiana Nur Islami      75 B
27 Shinta Wahyuningsih 75 B
28 Shofiyatun Hi'mah 75 B
29 Sigit Wahyono            70 CB
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30 Sigit Widiyanto 65 KB
31 Siti Mahmudah 80 SB
32 Siti Nuraniah 75 B
33 Siti Poniyah             75 B
34 Siti Solikhah 70 CB
35 Sutarno Tri Widodo 70 CB
36 Titin Alifah 70 CB
37 Tri Atmoko 75 B
38 Udi Retno W. 75 B
39 Upik Paranita 70 CB
40 Wahyu Mulyono            75 B

Jumlah 2885

Rata-rata 72.125

Nilai Max 80

Nilai Min 65

Range 15

Interval 3.75

Prestasi Belajar

KetSkala Interval f %

65 ≤ skor ≤ 68,75 7 18% KB

68,75 < skor ≤ 72,5 13 33% CB

72 ,5< skor ≤ 76,25 15 38% B

76,25 < skor ≤ 80 5 13% SB

Jumlah 33 83%
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Analisis Deskriptif Presentase

Nama Sekolah : SMK NU Ungaran
Jumlah Komputer (X1) : 30
Jumlah Siswa (X2) : 39

1 Nino Ilham Haji 65 CB

2 Abu Yazid 65 CB

3 Adik Joko Mulyono 65 CB

4 Agung Nugroho 60 KB

5 Agung Wahyudi 70 B

6 Ahmad Arifin 75 SB

7 Ahmat Samsudin 60 KB

8 Aji Prasetyo H 60 KB

9 Aji Prasetyo Nugroho 70 B

10 Alif Wijayanto 70 B

11 Ari Putra Al Fath 75 SB

12 Aris Setyawan 75 SB

13 Bintoro Achin 65 CB

14 Dwi Prasetyo 65 CB

15 Eko Putra Setiawan 65 CB

16 Eko Yuliyanto 60 KB

17 Ery Ardiansyah 60 KB

18 Farid Rahmat 60 KB

19 Fredita Hendra Irawan 70 B

20 Joko Suprianto 70 B

21 Joko Susilo 60 KB

22 Juwarno 75 SB

23 Luthfi Setiawan 70 B

24 M. Wahyudi 60 KB

25 Miftahur Rohman 70 B
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26 Mohamad Alfin Nasikhin 65 CB

27 Muhamad Ainur Rapiq 60 KB

28 M. Ihsanudin Adarmadi 60 KB

29 M. Novan Setiaji 70 B

30 Mu. Ryan Annastya Y.       65 CB

31 Muhmmad Muslich 65 CB

32 Nur Ariyanto 70 B

33 Nurul Huda 70 B

34 Rudi Heriyanto 65 CB

35 Supardi 65 CB

36 Triono 60 KB

37 Wahyu Agus Setiawan 70 B

38 Wakhid Solikhul Amiin 65 CB

39 Yumpanto Oktianto 60 KB

Jumlah 2570

Rata-rata 65.8974359

Nilai Max 75

Nilai Min 60

Range 15

Interval 3.75

Prestasi Belajar

KetSkala Interval f %

60 ≤ skor ≤ 63,75 12 31% KB

63,75 < skor ≤ 67,5 12 31% CB

67,5 < skor ≤ 71,25 11 28% B

71,25 < skor ≤ 75 4 10% SB

Jumlah 35 90%
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Analisis Deskriptif Presentase

Nama Sekolah : SMK Telkom Tunas Harapan
Jumlah Komputer (X1) : 50
Jumlah Siswa (X2) : 42

1 Adib Muhamad Nur         80 B

2 Agung Burhanudin Y. 75 CB

3 Akbarali Nurrahman 75 CB

4 Alan Ammundi Wibowo       75 CB

5 Ani Setiyawati           80 B

6 Aning Sulistyaningsih    85 SB

7 Anisah Fajri Yani        80 B

8 Anita Kusuma Wati        75 CB

9 Ardiyan Muhammad R. 70 KB

10 Arifin Satkhurrahman 75 CB

11 Aris Setiyanto           75 CB

12 Asih Tarwiyani           75 CB

13 Ayu Fitriana Sari  80 B

14 Ayu Retno Saputri        75 CB

15 Bagas Setiawan           75 CB

16 Bagus Bondan P.   80 B

17 Bayu Aditya Maulana 80 B

18 Bayu Efendi 85 SB

19 Bayu Nur Fajri           80 B

20 Bayu Prono Aji           75 CB

21 Budi Irawan 75 CB

22 Bunga Purwati 75 CB

23 Dani Adi Kresna 80 B
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24 Davi  Ria Saputri         80 B

25 Diana Muslim 75 CB

26 Eka Purwanti 80 B

27 Eka Widi Riyanti         80 B

28 Elly Nuryanti            80 B

29 Endah Trisnawati 75 CB

30 Enny Fatmawati           75 CB

31 Erna  Sofiati             75 CB

32 Erni Dian Astuti         75 CB

33 Evi Widyastuti           80 B

34 Feri Prima Suganda 80 B

35 Ganang Yaqul Hf 75 CB

36 Hartanti                 75 CB

37 Ika  Safitri              80 B

38 Imam Syaifudin 80 B

39 Indra Mahardika M. 85 SB

40 Kharisul Arkham          75 CB

41 Kukuh Bayu Pratama       75 CB

42 Lukman Edo Prasekti 75 CB

Jumlah 3255

Rata-rata 77.5

Nilai Max 85

Nilai Min 70

Range 15

Interval 3.75
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Prestasi Belajar

KetSkala Interval f %

70 ≤ skor ≤ 73,75 1 2% KB

73,75 < skor ≤ 77,5 22 52% CB

77,5 < skor ≤ 81,25 16 38% B

81,25 < skor ≤ 85 3 7% SB

Jumlah 41 98%
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Analisis Deskriptif Presentase

Nama Sekolah : SMK Dr. Tjipto Ambarawa
Jumlah Komputer (X1) : 14
Jumlah Siswa (X2) : 30

1 Agung Tri Pamungkas 60 CB

2 Agus Kurniawan 65 B

3 Ahmad Asfawi 65 B

4 Ahmad Febriyanto 70 SB

5 Ahmad Nur Hakam 70 SB

6 Anang Nugroho 70 SB

7 Anang Supriyanto 65 B

8 Andhika Widianto 60 CB

9 Andy 60 CB

10 Anis Setiawan            75 SB

11 Ardhiyanto Tani 70 SB

12 Arya Aditya W. 65 B

13 Awsaul Mufid             60 CB

14 Bintoro Adhi Nugroho     60 CB

15 Budihanto 55 KB

16 Dani Cahyono 60 CB

17 Deqi Novendra 50 KB

18 Dian Lestari 55 KB

19 Dwi Ardianto 60 CB

20 Dwi Kuntoro              70 SB

21 Dwi Yanto 65 B

22 Fahrizal Ragil W. 60 CB

23 Firdaus Setiawan 55 KB

24 Gunarto                  60 CB

25 Lendi Handoyo 60 CB

26 M. Zahar Royan 75 SB

27 Muhali 70 SB

28 Muhalim 60 CB

29 M. Arif Mustakim 60 CB

30 M. Agus Arifin 60 CB
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Jumlah 1890

Rata-rata 63

Nilai Max 75

Nilai Min 50

Range 25

Interval 6.25
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Nama Sekolah Jumlah 
Komputer

Jumlah 
Siswa

Perbandingan Rata-rata 
Prestasi Belajar

SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa

14 30 0.47 63

SMK NU Ungaran 30 39 0.77 65.89

SMK N 1 Tengaran 40 40 1 72.12

SMK Telkom Tunas 
Harapan

50 42 1.2 77.5

Koefisien Korelasi 0.974417654
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