
 
 

i 
 

 

 

PENGARUH FASILITAS BELAJAR TERHADAP 
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN MELAKUKAN 

PROSEDUR ADMINISTRASI MELALUI PROSES 
KOMUNIKASI GURU PADA SISWA KELAS XI 

JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK 
TAMANSISWA KUDUS 

 

 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

pada Universitas Negeri Semarang 
 
 

 
 

Oleh 
Endah Nofiyanti 
NIM 7101407164 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2011 

 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 

 



 
 

iv 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari 

terbukti skripsi ini adalah  hasil  jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

Semarang,    September 2011 

 

Endah Nofiyanti 
NIM. 7101407164 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah suatu kaum, sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri”  

(Qs Ar-rad : 11)  

 

 

 

 

 

 

      Persembahan 

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, 

atas segala karunia_Nya dan 

nikmat_Nya skripsi ini kupersembahkan 

kepada:  

Ibu dan Bapak tercinta, dengan segala 

rasa hormat penulis haturkan beribu 

banyak terimakasih atas segala kasih 

sayang, do’a, dan bimbingannya  

Mas septi dan dek tatik tercinta 

Istimewaku 

 

 



 
 

ii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mencapai 

gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan dan kerjasama dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam menyusun 

skripsi ini.  

2. Drs. S. Martono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini. 

3. Dra. Nanik Suryani, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberikan ijin observasi dan penelitian. 

4. Drs. Wahyono, M.M, Dosen Pembimbing I yang telah memberi pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Arief Yulianto, S.E, M.M, Dosen Pembimbing II yang telah memberi 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Dr. Kardoyo, M.Pd, Selaku dosen penguji yang telah memberi saran dan 

kritik yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

iii 
 

7. Suyoto, BA, Kepala SMK Tamansiswa Kudus yang telah memberikan ijin 

penelitian. 

8. Dra. Tri Rahayuningsih, kepala jurusan Program Studi Administrasi 

Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus yang membantu terlaksananya 

penelitian. 

9. Dra. Hj. Umi Salamah, guru yang mengajar mata pelajaran melakukan 

prosedur administrasi di SMK Tamansiswa kudus yang turut membantu 

terlaksananya penelitian 

10. Siswa-siswi kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus atas 

kerjasama dan kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. 

11. Kedua Orang tuaku dan keluarga besarku atas segala do’a dan dukungannya. 

12. Sahabat PAP 2007, atas kebersamaan dan motivasi selama ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu. 

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan 

dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi 

pembaca. 

 

 

                                                                             Semarang,    September 2011 

 

   Penulis 

 

 



 
 

iv 
 

SARI 

 
Nofiyanti, Endah.  2011, Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi Melalui Proses Komunikasi Guru 
Pada Siswa Kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Drs. Wahyono, M.M, Pembimbing II. Arief Yulianto, 
S.E, M.M. 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Proses Komunikasi  Guru, Fasilitas belajar 

 Dalam proses pembelajaran guru mempunyai peran penting dalam 
mengembangkan kemampuan siswa. Guru sebagai komunikator menyampaikan 
materi pelajaran sebagai pesan kepada siswanya sebagai komunikan. Komunikasi 
guru yang baik akan mendayagunakan potensi-potensi spesifik dari tanda-tanda 
atau lambang-lambang visual dan memelihara hubungan khusus dengan para 
siswa dalam arti  menyimak situasi komunikasi pengajaran berikut minat, 
keinginan, tuntutan, dan kebutuhan. Selain proses komunikasi guru yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh fasilitas terhadap hasil 
belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi baik langsung maupun 
melalui proses komunikasi guru dan seberapa besar pengaruh proses komunikasi 
guru terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi siswa 
kelas XI di SMK Tamansiswa Kudus. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena 
respondennya terdiri kurang dari 100 yaitu 80 siswa. Variabel dalam penelitian ini 
adalah variabel bebas yaitu fasilitas belajar, variabel intervening yaitu proses 
komunikasi guru, kemudian satu variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan teknik 
analisis yang digunakan yaitu analisis uji asumsi klasik dan analisis jalur. 

 Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh baik secara langsung maupun 
tidak langsung melalui proses komunikasi guru terhadap hasil belajar mata 
pelajaran melakukan prosedur administrasi pada siswa kelas XI jurusan 
administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus sebesar 30%, sedangkan 
proses komunikasi guru berpengaruh sebesar 38%, variabel residu terhadap proses 
komunikasi guru sebesar 0,736, dan variabel residu terhadap hasil belajar sebesar 
0,644.    

 Kesimpulan ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar baik 
secara langsung maupun melalui proses komunikasi guru dan ada pengaruh proses 
komunikasi guru terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur 
administrasi pada siswa kelas XI di SMK Tamansiswa Kudus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Mutu pendidikan yang baik antara lain dapat dilihat dari proses belajar 

mengajar yang terjadi serta hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Tujuan 

pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar 

adalah hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan siswa. Dalam Pendidikan formal 

selalu diikuti pengukuran dan penilaian, demikian juga dengan hasil belajar dapat 

diketahui kedudukan siswa yang cepat, sedang atau lambat dalam menerima 

materi pelajaran. Tri Anni (2006: 5) mengatakan “Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku, baik itu kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh seorang 

siswa setelah mengalami aktifitas belajar”. 

“Keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh dua  faktor, yaitu dari 

dalam diri siswa (internal) maupun dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal 

meliputi faktor jasmani, faktor psikologi sedangkan faktor eksternal meliputi 

faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat” (Tri Anni, 2006: 13). Dalam 

lingkungan sekolah yang paling berperan adalah seorang guru, dimana  secara 

esensial kedudukan guru disini adalah sebagai pengajar “transfer of knowlage”  

yaitu guru memberikan pengetahuan terhadap anak didiknya, tidak hanya sebagai 

pengajar seorang guru juga berperan sebagai pendidik “transfer of values” untuk 

itu pendidik dituntut untuk menyediakan kondisi belajar untuk peserta didik guna 
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mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang harus di pelajari oleh siswa, 

dalam hal ini adalah seorang guru mampu menciptakan suatu interaksi yang 

berlangsung di saat proses pembelajaran yang dapat diubah menjadi suatu 

interaksi yang bernilai edukatif, yakni interaksi yang dengan sadar meletakkan 

tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seorang siswa. Dimana suatu 

interaksi tersebut mampu menggambarkan hubungan aktif dua arah, sehingga 

interaksi itu merupakan suatu hubungan yang bermakna dan kreatif. Dalam jurnal 

nasional mengatakan bahwa “Para guru diberikan tanggung jawab yang lebih 

untuk peningkatan pengajaran dan kreatifitas di dalam kelas”. 

Pada saat terjadi proses belajar, bersama itu pula terjadi proses mengajar. Di 

saat proses belajar mengajar berlangsung maka terjadi pertukaran pesan yaitu 

pesan secara verbal maupun non-verbal antara pengirim dengan penerima pesan 

untuk merubah suatu tingkah laku. Komunikasi pembelajaran merupakan suatu 

proses penyampaian pesan, gagasan, fakta, konsep, dan data yang sengaja di 

rancang sehingga dapat diterima oleh penerima pesan atau komunikan. Guru 

sebagai komunikator menyampaikan materi pelajaran sebagai suatu pesan kepada 

siswanya sebagai komunikan saat proses belajar mengajar berlangsung.   

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

faktor komunikasi guru dan fasilitas belajar. Guru sebagai komunikator 

menyampaikan materi pelajaran sebagai pesan kepada siswanya sebagai 

komunikan. Komunikasi guru sangatlah penting karena dengan komunikasi guru 

yang baik akan mendayagunakan potensi-potensi spesifik dari tanda-tanda atau 

lambang-lambang visual dan memelihara hubungan khusus dengan para siswa 
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dalam arti menyimak situasi komunikasi pengajaran berikut minat, keinginan, 

tuntutan, dan kebutuhannya (Sudjana, 2007). Apabila dalam proses penyampaian 

materi sudah tersusun baik dan rapi mulai dari persiapan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran sampai dengan  evaluasi, maka siswa dalam memperoleh 

informasi akan maksimal.  

Selain komunikasi guru, fasilitas belajar juga menjadi  faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Jurnal nasional 

mengatakan bahwa “Guru menggunakan alat bantu dan berbagai cara dalam 

membangkitkan semangat belajar, termasuk menggunakan lingkungan sebagai 

sumber belajar”.  Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar dalam proses 

pembelajaran sangat dibutuhkan untuk membantu siswa dalam belajar. 

  Bafadal, (2004: 8) mengatakan “Fasilitas belajar adalah segala sesuatu 

yang memudahkan peserta didik dalam menerima pelajaran  baik itu  secara 

langsung maupun tidak langsung”.  Dengan adanya fasilitas yang memadai maka 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih kepada siswa, termasuk dalam penyediaan fasilitas setiap  

mata pelajaran.  

Jurusan Administrasi Perkantoran adalah suatu program khusus yang 

memperdalam ilmu administrasi, disana diberikan mata pelajaran produktif yang 

salah satunya adalah mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) 

yang ada pada kelas XI tahun ajaran 2010/2011. Mata pelajaran Melakukan 

Prosedur Administrasi (MPA) merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

tentang penggandaan dokumen, bagaimana melakukan prosedur administrasi, dan 
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bagaimana menangani dokumen, yang diajarkan disini yaitu teori dan praktik 

dimana siswa dituntut untuk dapat memahami apa itu prosedur administrasi, 

pentingnya suatu administrasi dan bagaimana melakukan prosedur administrasi 

yang baik dan benar. 

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tersebut dibutuhkannya fasilitas 

seperti ketersediaan ruang belajar yang sesuai dengan daya tampung siswa, buku-

buku pendukung yang relevan dan kelengkapan fasilitas khusus yang meliputi 

mesin ketik manual, pita ketik, komputer, mesin fotocopy, kertas stensil, kertas 

karbon. 

Tabel 1.1 Daftar Fasilitas Belajar   

 
 Kelas XI AP 1 Kelas XI AP 2 Lab. AP 

No. 
Alat Jumlah Alat Jumlah Alat Jumlah 

1. Kursi guru 1 Kursi guru 1 Kursi guru 1 

2. Meja guru 1 Meja guru 1 Meja guru 1 

3. Kursi siswa 40 Kursi siswa 40 Kursi siswa 30 

4. Meja siswa 20 Meja siswa 20 Meja siswa 30 

5. Lampu 2 Lampu 2 Mesin ketik 

manual 

30 

6. Papan tulis 1 Papan tulis 1 Fotocopy kecil 2 

7.     Komputer 40 

8.     Lampu 4 

9.     Papan tulis 2 

10.     Buku panduan 

mengetik 

35 

11.     Map 35 

12.     Staples dan 30 
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stepller 

13.     Pita ketik 50 

14.      Kertas A4, 

kertas karbon, 

kertas stensil 

4 rim 

15.     Almari 2 

Sumber: Tata Usaha SMK Taman Siswa Kudus Tahun Ajaran 2010/2011 

Berdasarkan observasi menunjukkan hasil belajar yang diperoleh  siswa  

jurusan administrasi perkantoran kelas XI pada mata pelajaran Melakukan 

Prosedur Administrasi (MPA) dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang 

nilainya belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum. Adapun Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan pada mata pelajaran melakukan 

prosedur administrasi yaitu 72,00. Data yang ada menunjukkan siswa yang belum 

mencapai nilai KKM terdapat 57 siswa atau sekitar 71,25% yang terdiri dari siswa 

kelas administrasi perkantoran 1 terdapat 28 siswa yang belum tuntas  dan kelas 

administrasi perkantoran 2 terdapat 29 siswa yang belum tuntas, data tersebut 

diambil dari jumlah populasi dari dua kelas sebanyak 80 siswa.  

Menurut pengamatan dan data yang ada secara umum fasilitas belajar yang 

menunjang pembelajaran mata pelajaran melakukan prosedur administrasi di 

SMK Tamansiswa Kudus sudah cukup memadai tetapi belum di gunakan secara 

optimal. Fasilitas yang ada, misalnya sudah tersedianya ruang kelas atau kelas 

yang cukup untuk menampung siswa hingga 40 orang, penerangan cukup dengan 

untuk ruang laboratorium dan 2 lampu untuk ruang kelas, untuk laboratorium atau 

ruang praktik di SMK Tamansiswa sudah tersedia, tetapi untuk mesin ketik 

manual yang tersedia jumlahnya masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah 
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siswa yang mengikuti praktik mata pelajaran melakukan prosedur administrasi 

sehingga pada waktu akan menggunakan siswa terpaksa bergantian dan hal ini 

menjadikan suasana dalam proses pembelajaran kurang kondusif. Hal ini juga 

dikarenakan keterbatasan tempat, dimana dalam praktik melakukan prosedur 

administrasi, siswa dituntut untuk bisa membuat dan mengetik berbagai macam 

surat dengan baik dan benar. Namun, untuk alat-alat penunjang proses 

pembelajaran melakukan prosedur administarasi sudah cukup tersedia seperti:  

kertas A4, kertas karbon, kertas stensil, pita ketik, staples dan stepller, dan 

komputer. 

Selain memiliki fasilitas yang memadai dalam pembelajaran, SMK 

Tamansiswa Kudus juga memiliki guru-guru yang berkompeten dan mempunyai 

keahlian yang sesuai dengan  bidangnya masing-masing. Dalam penggunaan 

komunikasi pembelajaran sudah dilaksankan dengan optimal yaitu pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Para guru pada umumnya sudah 

melaksanakan komunikasi pembelajaran secara utuh. Berdasarkan informasi dari 

sebagian siswa seperti penguasaan dan penyampaian materi pembelajaran, 

penguasaan guru terhadap karakteristik siswa, memanfaatkan teknologi dalam 

pembelajaran, mampu menjawab pertanyaan dari siswa dan lain-lain. 

Komunikasi guru merupakan cara dan strategi dalam penyampaian materi 

kepada anak didik. “The view taken in the present research is that student 

perceptions of teacher clarity are impacted by both oral and written verbal 

messages in the classroom” (Thomas, Richmond, and McCroskey, 1994). Jurnal 

tersebut menjelaskan bahwa kejelasan siswa dalam menerima materi yang di 
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sampaikan dari guru dipengaruhi oleh pesan verbal yang disampaikan guru, baik 

itu lisan atau tertulis di dalam kelas. 

McCroskey (1997) “Argues that message clarity is the central feature of 

effective rhetorical”. Dalam jurnal McCroskey mengatakan bahwa suatu 

penyampaian materi atau kejelasan dalam penyampaian pesan adalah suatu bentuk 

utama dari suatu gaya penyampaian yang efektif. “Argue that teacher clarity is 

central to teaching effectiveness” (Rosenshine and Furst, 1971). Rosenshine dan 

Furst dalam jurnal McCroskey berpendapat bahwa suatu kejelasan dalam 

penyampaian materi berpusat dari guru untuk efektivitas belajar.  

” Eight of nine studies found a significant relationship between the 

thermal environment  of a classroom and student achievement and behavior”.  Ed 

Young: (2003) dalam jurnalnya  mengatakan “bahwa terdapat korelasi antara 

fasilitas dan hasil belajar. Delapan dari sembilan studi menemukan hubungan 

yang signifikan antara lingkungan internal dari ruang kelas dan hasil belajar siswa 

dan perilaku”. 

Mark Schneider ( 2002)  “Those involved in school planning and design see 

this asan opportunity to enhance academic outcomes by creatingbetter learning 

environments.”  Dalam jurnal Mark Schneider  mengatakan “perencanaan desain 

sekolah dapat meningkatkan  hasil belajar yang lebih baik”. 

Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti  tentang komunikasi 

guru dan fasilitas belajar yang berada di SMK Tamansiswa dengan judul 

“Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Melakukan 
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Prosedur Administrasi Melalui Proses Komunikasi Guru Pada Kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas penelitian ini akan dibahas tentang 

beberapa masalah diantaranya: 

1. Seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran melakukan prosedur administrasi pada siswa kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus? 

2. Seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran melakukan prosedur administrasi melalui proses komunikasi 

guru pada siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK 

Tamansiswa Kudus? 

3. Seberapa besar pengaruh proses komunikasi guru terhadap hasil belajar 

mata pelajaran melakukan prosedur adminstrasi pada siswa kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi pada siswa 

kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus? 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi melalui 
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proses komunikasi guru pada siswa kelas XI jurusan administrasi 

perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus? 

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh proses komunikasi guru 

terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur adminstrasi pada 

siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa 

Kudus? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

tehadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pendidikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan 

menyediakan fasilitas belajar yang maksimal dan lebih ditingkatknnya 

proses komunikasi guru dalam pembelajaran untuk memperoleh 

output dalam hal ini siswa  dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

b. Bagi penulis lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan penelitian berikutnya dengan variabel yang berbeda. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai kontribusi untuk lebih 

memperhatikan proses komunikasi guru dan penggunaan fasilitas 

untuk proses pembelajaran dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b. Menambah pemahaman kepada peneliti tentang komunikasi guru dan 

fasilitas belajar siswa. 



 

    11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar tentang Hasil Belajar  

Dalam proses pendidikan yang dilakukan di sekolah, kegiatan belajar 

mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Dapat dikatakan berhasil dan 

tidaknya suatu pencapaian tujuan pendidikan, tergantung bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh sebagian siswa sebagai peserta didik. 

“Belajar merupakan  suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya” 

(Slameto, 2010: 2). Sementara pendapat lain mengatakan  bahwa “Belajar 

merupakan suatu proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan” (Tri Anni, 2004: 2). Dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku manusia yang 

diperoleh dari hasil pemikiran atau yang dikerjakan oleh seseorang melalui 

berinteraksi dengan lingkungannya. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang diperoleh 

setelah mengalami proses belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang telah dipelajari oleh pembelajar, yang menjadi 

tujuan dari pembelajaran adalah pendiskripsian tentang perubahan perilaku yang 

diinginkan atau gambaran produk yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

tersebut sudah terjadi. Tujuan pembelajaran merupakan bentuk harapan yang 
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dikomunikasikan melalui pertanyaan dengan cara menggambarkan perubahan 

yang diinginkan pada diri pembelajar setelah menyelesaikan pengalaman belajar. 

Hasil belajar mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) 

merupakan hasil perubahan perilaku berupa pengetahuan yang diperoleh siswa 

setelah siswa mengalami proses pembelajaran  dan ketrampilan  pada mata 

pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA). 

 

2.2 Indikator Keberhasilan 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dikatakan 

berhasil adalah hal–hal sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

yang tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau tujuan intruksional 

khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun 

kelompok. 

Namun yang lebih sering digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam 

pembelajaran adalah daya serap siswa. Untuk mengukur dan mengevaluasi  daya 

serap atau tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui test 

belajar.  

Menurut Djamarah (2006: 106), Tes tersebut digolongkan kedalam jenis 
penilaian sebagai berikut:  

1. Tes Formatif 
Tes formatif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui satu 
atau beberapa pokok bahasan tertentu dalam salah satu mata pelajaran. 
Tujuan dari tes formatif ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 
daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes ini 
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dipergunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu 
dalam waktu tertentu. 

2. Tes Subsumatif 
Tes subsumatif meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah 
diajarkan sebelumnya dalam waktu tertentu. Tujuan dari tes subsumatif 
ini adalah adalah untuk mengetahui tingkat daya serap siswa yang 
dilanjutkan dengan melakukan perbaikan untuk meningkatkan proses 
belajar mengajar  dan hasil belajar siswa dan kemudian diperhitungkan 
dalam penentuan nilai raport. 

3. Tes Sumatif 
Tes sumatif ini  digunakan untuk mengukur daya  serap siswa terhadap 
bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester, 
satu atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan 
tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode  belajar 
tertentu. Hasil dari tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, 
menyusun peringkat atau sebagai ukuran mutu sekolah. 

 
Mengutip dari Tri Anni (2006: 7), bahwa “Bloom mengusulkan tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik”. Dari ketiga ranah tersebut, yang  lebih utama digunakan  oleh guru 

dalam mengetahui hasil belajar siswa lebih banyak menggunakan ranah kognitif 

dan psikomotorik karena SMK merupakan sekolah yang bertujuan mencetak 

manusia yang siap masuk dalam dunia kerja.  Ranah kognitif mencakup kategori 

sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) 
Pengetahuan adalah sebagai perilaku, mengingat atau mengenali 
informasi (materi pelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 
Pengetahuan disini meliputi pengingatan kembali  tantangan materi yang 
telah disampaikan. Pada ranah kognitif pengetahuan merupakan tingkat 
hasil belajar yang paling rendah. 

2. Pemahaman (comprehension) 
Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 
materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan penerjemahan materi 
pembelajaran yang diterima oleh pembelajar sesuai dengan pemahaman 
yang ditangkap.  
 
 

3. Penerapan (application) 
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Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 
pembelajaran yang telah dipelajari dalam dalam situasi baru dan 
kongkrit. Hal ini mencakup penerapan seperti aturan, metode, konsep, 
prinsip-prinsip, dan teori. Hasil belajar pada bidang ini memerlukan 
tingkat pemahaman yang tinggi.   

4. Analisis (analysis) 
Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material kedalam 
bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini 
mencakup idenfikasi bagian-bagian, analisis hubungan antara bagian, 
mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Pada tingkatan ini 
memerlukan pemahaman isi bentuk struktural materi pembelajaran yang 
telah dipelajari. 

5. Sintesis (shintesys) 
Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan dalam rangka 
membentuk struktur baru. Hasil belajar ini menekankan pada perilaku 
kreatif, dengan panekanan dasar pada struktur atau pola-pola baru. 

6. Penilaian  
Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 
materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. Keputusan ini didasarkan 
pada kriteria tertentu.  

 

Sedangkan ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson dalam Tri 

Anni (2006: 10) yaitu: 

1. Persepsi (perception)  
Berkaitan dengan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang 
memandu kegiatan motorik. 

2. Kesiapan (set) 
Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu.  

3. Gerakan terbimbing (guided response) 
Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 
keterampilan.  

4. Gerakan terbiasa (mechanism) 
Gerakan terbiasa berkaitan dengan kegiatan unjuk kerja yang telah 
dipelajari. 

5. Gerakan kompleks (complex overt response) 
Gerakan yang berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja dari tindakan 
motorik yang mencakup pola kegiatan kompleks.  

6. Penyesuaian (adaptation) 
Berkaitan dengan keterampilan yang dikembangakan sehingga siswa 
dapat memodifikasi pola-pola gerakan.  
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7. Kreatifitas (originality) 
Mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuiakan 
dengan situasi tertentu. 
 

Selanjutnya adalah ranah afektif, Ranah afektif adalah ranah yang 

berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti 

perasaan, minat, sikap, dan nilai. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya 

ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah: 

Menerima (memperhatikan), Merespon,  Menghargai, Mengorganisasi, dan 

Karakteristik suatu nilai. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta 

didik dalam berbagai tingkah laku. Seperti: perhatiannnya terhadap mata 

pelajaran, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran. Zaifbio (2009) 

mengatakan  ranah afektif yang dapat diukur dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan), adalah 
kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang 
datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 
 

2. Responding (menanggapi) mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. 
Menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan 
membuat reaksi terhadapnya salah satu cara. 
 

3. Valuing (menilai=menghargai). Menilai atau menghargai artinya mem-
berikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau 
obyek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan 
membawa kerugian atau penyesalan. 
 

4. Characterization by evalue or calue complex (karakterisasi dengan  suatu 
nilai atau komplek nilai), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah 
dimiliki oleh seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah 
lakunya. 
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2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Setiap guru pasti menginginkan pencapaian keberhasilan proses belajar 

mengajar. Namun pencapaian tersebut tidak hanya ditentukan dari satu faktor saja 

melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar tersebut. 

Menurut Slameto (2010: 54), “Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

banyak jenisnya, namun dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern”. 

Faktor intern yang dibicarakan ini dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor 

jasmaniah (yang terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (yang 

terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, bakat motif, kematangan, kesiapan), dan 

faktor kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). 

Faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap hasil belajar, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: faktor keluarga meliputi cara orang tua 

mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan, faktor sekolah meliputi 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah standart pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. Terakhir adalah  faktor masyarakat 

meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat.   

Sedangkan menurut Djamarah (2006: 109), yang mempengaruhi terhadap 

hasil belajar adalah sebagai berikut:  
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1. Tujuan  

Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sedikit banyaknya perumusan tujuan akan mempengaruhi 

kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Karena sebagai pedoman 

sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam setiap kali kegiatan belajar mengajar, 

maka guru selalu diwajibkan merumuskan tujuan pembelajarannya. 

2. Guru  

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan 

kepada anak didik di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam 

bidang profesinya. Dengan keilmuan yang dimiliki, guru dapat menjadikan anak 

didik menjadi orang yang cerdas. Maka seorang guru benar-benar dituntut 

kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang mempengaruhi 

kompetensi seorang guru dalam dibidang pendidikan dan pengajaran. Guru yang 

bukan berlatar belakang pendidikan keguruan dan di tambahkan tidak 

berpengalaman  mengajar, akan banyak menemukan masalah dikelas, dan 

sebaliknya seorang guru yang sudah berbekal dengan latar belakang pendidikan 

keguruan dan pengalaman akan mudah mengatasi permasalahan yang terjadi 

dikelas. 

3. Anak didik 

Anak didik adalah orang yang dengan sengaja datang kesekolah dan 

mengikuti pembelajaran yang terjadi di sekolah. Anak didik yang dalam jumlah 

banyak tersebut dengan latar belakang sosial, masyarakat yang berbeda dan 
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tentunya  membawa karakteristik yang bermacam-macam. Disinilah tugas seorang 

guru dalam mengetahui karakteristik seorang anak didik. Karena perbedaan anak 

didik pada aspek biologis, intelektual dan psikologis ini mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar. 

4. Kegiatan pengajaran 

Pola kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dengan 

anak didik dengan bahan sebagai perantara. Guru yang mengajar anak didik yang 

belajar. Strategi penggunaan metode mengajar sangat menentukan kualitas hasil 

belajar mengajar. 

5. Bahan dan alat evaluasi 

Bahan dan alat evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat didalam 

kurikulum yang sudah dipelajari oleh siswa guna kepentingan ulangan. 

6. Suasana evaluasi 

Suasana evaluasi yang dimaksudkan adalah suasana pelaksanaan ketika 

evaluasi belajar berlangsung yaitu dilakukannya sistem silang untuk memperoleh 

data yang obyektif, karena sikap mental anak didik belum semuanya siap untuk 

jujur. 

 

2.4 Konsep Dasar tentang Komunikasi Guru 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris “communication” berasal 

dari kata Latin “communicatio”, dan bersumber dari kata “communis” yang 

berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna (Effendy, 2007:9). 
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Artinya komunikasi ditujukan untuk menyamakan suatu pikiran, makna atau suatu 

pesan yang dianut. 

   “Communication is the procces by which a system is established, 

maintained, and altered by means of shared signals that operate according to 

rules”. Menurut Forsdale, (dalam Arni, 2007:2) Komunikasi adalah suatu proses 

memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem 

dapat didirikan, dipelihara, dan dirubah. Komunikasi di sini dinyatakan sebagai 

suatu proses. Kata signal maksudnya adalah signal yang berupa verbal maupun 

nonverbal yang mempunyai aturan tertentu. Dengan adanya aturan ini menjadikan 

orang yang menerima signal yang telah mengetahui aturannya akan dapat 

memahami maksud dari signal yang di terima. Siswa dapat merespon segala pesan 

yang telah di sampaikan oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Seorang 

guru harus mampu menyampaikan segala materi dengan efektif, memudahkan 

siswa dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di dalam 

kelas, baik secara lisan maupun tertulis. 

  Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal atau non-verbal antara 

pengirim dengan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku (Muhammad, 

1989:4). Pengertian lain menurut Soeharto (1955:11), komunikasi adalah 

memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan kepada orang lain 

dengan maksud agar orang lain berpartisipasi yang pada akhirnya informasi, 

pesan, gagasan, ide, pikiran, perasaan tersebut menjadi milik bersama antara 

komunikator dan komunikan. 
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 Komunikasi pembelajaran menurut Sudjana (2007:27) merupakan proses 

penyampaian pesan, gagasan, fakta, makna, konsep, dan data yang sengaja 

dirancang sehingga dapat diterima oleh penerima pesan atau komunikan. Guru 

sebagai komunikator menyampaikan materi pelajaran sebagai pesan kepada 

siswanya sebagai komunikan. Dengan demikian, tugas guru sebagai komunikator 

adalah mendayagunakan potensi-potensi spesifik dari tanda-tanda atau lambang-

lambang visual, menyusun isi pelajaran, serta memelihara hubungan khusus 

dengan para siswa dalam artian menyimak situasi komunikasi pengajaran berikut 

minat, keinginan, tuntutan, dan kebutuhannya.  

    Sedangkan menurut Effendy (2007:11), komunikasi pembelajaran adalah 

komunikasi dua arah yang terjadi antara pengajar (guru) sebagai komunikator dan 

pelajar (siswa) sebagai komunikan bersikap responsif, mengetengahkan pendapat 

atau mengajukan pertanyaan, baik itu diminta atau tidak diminta.   

 “Arguest the message clarity is the central feature of effective rhetorical 

style” (McCroskey, 1997). McCroskey dalam jurnalnya  menjelaskan bahwa 

kejelasan suatu pesan adalah fitur utama dari gaya mengajar yang efektif. “ Argue 

that teacher clarity is central to teaching effectiveness” (Rosensine and Frust, 

1971). Rosensine dan Frust dalam jurnal McCroskey berpendapat bahwa 

kejelasan pesan merupakan pusat guru untuk efektivitas belajar. Dari beberapa 

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seiring dengan menyampaikan suatu 

pesan dari guru kepada siswa dalam proses pembelajaran dapat berpengaruh 

positif terhadap hasil dan evaluasi belajar siswa, sehingga komunikasi guru 
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menjadi komponen utama dalam memfasilitasi keberhasilan para siswa dan guru 

di lingkungan instruksional (Anderson, 1984).  

  Menurut Lasswell ada lima unsur komunikasi yang saling bergantung 

sama lain (Mulyana, 2002:63), yaitu: 

1. Pengirim (sender) atau bisa disebut komunikator sumber yaitu pihak yang 

menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain (receiver). Sender atau 

pengirim mempunyai tujuan yang beragam dalam memberikan informasinya, 

menyampaikan gagasan atau berita, menghibur hingga tujuan untuk mengubah 

keyakinan dan mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam komunikasi, 

komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya komunikan dapat 

menjadi komunikator. 

2. Pesan atau message, yaitu informasi apa yang sedang di komunikasikan oleh 

seorang kepada orang lain. Pesan merupakan seperangkat alat simbol verbal 

maupun nonverbal yang memiliki perasaan, nilai, gagasan atau maksud sender 

tadi. Pesan dapat disampaikan secara panjang lebar namun perlu diperhatikan 

dan diarahkan pada tujuan akhir dari komunikasi. 

3. Saluran atau media (channel)  yaitu alat atau wahana yang digunakan sender 

untuk menyampaikan pesannya kepada receiver. Saluran bisa merujuk pada 

cara penyajian pesan, apakah langsung atau lewat media cetak atau elektronik. 

Dalam komunikasi baik verbal maupun non-verbal, salah satu saluran yang 

paling dominan adalah bahasa. 

4. Penerima (receiver), bisa saja disebut atau tujuan (destination), khalayak 

(audience), yaitu orang-orang yang menerima pesan dari sender. 
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5. Efek atau feedback, yaitu apa yang terjadi pada penerima (receiver) setelah ia 

menerima pesan tersebut apakah sesuai dengan yang komunikator inginkan, 

misalnya menambah pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu), terhibur, 

perubahan sikap (dari tidak setuju menjadi setuju), perubahan keyakinan, dan 

perubahan perilaku. 

  Dari pendapat Lasswell di atas dapat di implementasikan dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Dalam pengajaran dengan metode teacher center pengirim atau komunikator 

yang dimaksud adalah guru. Guru mempunyai informasi tertentu dan benar, 

mampu mengirimkan informasi tersebut secara tepat pada kecepatan optimal 

dengan menggunakan bantuan media sampai pada penerima informasi yaitu 

siswa. Namun saat ini siswa dapat juga sebagai komunikator yaitu pada saat 

siswa mengajukan pertanyaan dan mengutarakan pengalaman-pengalamannya. 

2. Pesan atau message yaitu materi pelajaran yang dapat berupa pesan, berita 

atau pernyataan tertentu yang disampaikan oleh guru sebagai komunikator 

kepada siswa sebagai komunikan. 

3. Saluran atau media. Dalam proses pembelajaran media sering disebut sebagai 

media pembelajaran. Media akan membantu guru menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa agar siswa mudah dalam memahami materi pelajaran. 

Media pembelajaran dapat berupa gambar-gambar, OHP, dan lain sebagainya. 

4. Dalam  metode teacher center, penerima (komunikan) dalam kontek 

pendidikan adalah siswa yang menerima pesan tertentu yaitu materi pelajaran 
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dari guru sebagai komunikator. Namun, guru juga dapat sebagai penerima 

pesan di saat siswa sedang mengutarakan pertanyaan dan pengalamannya. 

5. Efek atau feedback, setelah guru menyampaikan materi kepada siswa 

diharapkan terjadi perubahan dalam diri siswa, misalnya perubahan sikap, 

perubahan keyakinan, dan perubahan tingkahlaku. 

   Dalam komunikasi terdapat beberapa hambatan yang dapat mengurangi 

keutuhan pesan yang telah disampaikan dari komunikator (guru) kepada 

komunikan (siswa) (Widjaja, 2000:100), hambatan itu antara lain: (1) Kurangnya 

perencanaan; (2) Perbedaan persepsi; (3) Perbedaan pendapat; (4) Kondisi yang 

kurang baik; (5) Pesan yang tidak jelas; (6) Prasangka yang buruk; (7) Perbedaan 

status, pengetahuan, dan bahasa; (8) Distrosi atau kesalahan pesan. 

   Namun demikian, ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan yang di 

timbulkan tersebut, misalnya: (1) Mengecek arti atau maksud pesan yang akan di 

sampaikan dari pengirim kepada penerima; (2) Meminta penjelasan lebih lanjut 

atas pesan yang telah disampaikan; (3) Mengecek umpan balik atau hasil; (4) 

Mengulang pesan yang telah disampaikan; (5) Memperkuat pesan dengan bahasa 

isyarat; (6) Mengakrabkan antara pengirim dan penerima pesan; (7) Membuat 

pesan agar selalu dalam keadaan singkat dan jelas. 

  Djamarah (2006: 12-13) membagi komunikasi dalam dua bentuk: 

1. Komunikasi satu arah (one way communication) 

Komunikasi sebagai aksi penempatan, dimana seorang guru atau pemimpin 

sebagai pemberi aksi dan siswa atau bawahan sebagai penerima aksi. Dalam 
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pendidikan, misalnya guru aktif dan siswa pasif sehingga mengajar dipandang 

sebagai kegiatan yang hanya menyampaikan bahan ajar. 

2. Komunikasi dua arah (two way communication) 

Komunikasi sebagai interaksi, dimana seorang guru sebagai pemberi maupun 

penerima aksi, demikian pula dengan siswa. Dalam dunia pendidikan baik 

antara guru dengan siswa dapat bertugas sebagai pemberi atau penerima aksi 

sehingga nantinya dapat terjadi sebuah dialog. 

   Proses komunikasi menurut Uchjana (2001: 11-17) terdiri atas dua tahap 

yaitu:   

1. Komunikasi primer 

Komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol 

sebagai media. Lambang di sini adalah bahasa, isyarat, warna, gambar dan lain 

sebagainya.  

2. Komunikasi sekunder 

Komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

setelah memakai lambang sebagai media pertama. Media kedua  di sini dapat 

berupa surat, telephone, radio, televisi dan lain sebagainya. 

   Komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran antara guru dengan 

siswanya selama ini menggunakan komunikasi primer, karena antara guru dengan 

siswa komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dalam situasi tatap muka 
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dimana tanggapan komunikan akan dapat segera diketahui dan umpan balik yang 

terjadi secara langsung, sehingga komunikasi primer lebih efektif dan efisien 

dibandingkan proses komunikasi sekunder. Dalam proses komunikasi sekunder 

seperti yang telah di jelaskan di atas terjadi dalam situasi antara komunikator 

dengan komunikan relatif jauh dan tidak selalu terjadi dalam proses tatap muka 

berlangsung. 

   Komunikasi dalam pengajaran dilakukan dengan menggunakan kata-kata 

atau kalimat yang bermakna. Seorang guru dengan suara yang dimilikinya 

menjelaskan bahan pelajaran sehingga siswa dapat memperhatikannya. Suara 

yang digunakan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terasa monoton, dengan 

gaya dan sikap yang bervariasi dalam menyajikan pelajaran akan menarik, 

menghidupkan suasana dan membuat siswa termotivasi untuk belajar. 

2.5  Indikator Komunikasi Guru 

Lasswell mengatakan bahwa ada lima unsur komunikasi yang saling 

bergantung sama lain (Mulyana, 2002:63), yaitu: 

1. Dalam pengajaran dengan metode teacher center pengirim atau komunikator 

yang dimaksud adalah guru. Guru mempunyai informasi tertentu dan benar, 

mampu mengirimkan informasi tersebut secara tepat pada kecepatan optimal 

dengan menggunakan bantuan media sampai pada penerima informasi yaitu 

siswa. Namun saat ini siswa dapat juga sebagai komunikator yaitu pada saat 

siswa mengajukan pertanyaan dan mengutarakan pengalaman-pengalamannya. 
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2. Pesan atau message yaitu materi pelajaran yang dapat berupa pesan, berita 

atau pernyataan tertentu yang disampaikan oleh guru sebagai komunikator 

kepada siswa sebagai komunikan. 

3. Saluran atau media. Dalam proses pembelajaran media sering disebut sebagai 

media pembelajaran. Media akan membantu guru menjelaskan materi 

pelajaran kepada siswa agar siswa mudah dalam memahami materi pelajaran. 

Media pembelajaran dapat berupa gambar-gambar, OHP, dan lain sebagainya. 

4. Dalam  metode teacher center, penerima (komunikan) dalam kontek 

pendidikan adalah siswa yang menerima pesan tertentu yaitu materi pelajaran 

dari guru sebagai komunikator. Namun, guru juga dapat sebagai penerima 

pesan di saat siswa sedang mengutarakan pertanyaan dan pengalamannya. 

5. Efek atau feedback, setelah guru menyampaikan materi kepada siswa 

diharapkan terjadi perubahan dalam diri siswa, misalnya perubahan sikap, 

perubahan keyakinan, dan perubahan tingkahlaku. 

 

2.6 Pentingnya Komunikasi Guru Dalam Proses Pembelajaran 

   Komunikasi sangat penting dalam kehidupan, karena dengan komunikasi 

kita dapat saling bertukar pikiran dan pendapat. Menurut Civikly (1992), “clarity 

has been taken to include such things as expressiveness, message clarity, 

explaining effectiveness, teacher explanation, structuring, direct instruction, 

explicit teaching, teacher elaboration, message fidelity, task structuring, and 

coaching and scaffolding”. Civikly dalam jurnal McCroskey berpendapat bahwa 

“suatu kejelasan dalam menyampaikan pesan dipengaruhi oleh hal-hal seperti 
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ekspresi, kejelasan pesan, efektivitas menjelaskan, penjelasan guru, penataan, 

instruksi langsung, pengajaran eksplisit, elaborasi dari guru, pesan kesetiaan, 

tugas penataan, pembinaan, dan perancah.  

   Begitu pula dalam proses pembelajaran, komunikasi juga memiliki 

peranan penting. Dengan komunikasi yang baik maka siswa akan merasa 

termotivasi untuk belajar sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan 

lancar, oleh karena itu seorang guru di tuntut mempunyai kemampuan komunikasi 

dalam menciptakan iklim komunikatif antara guru dengan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Soeharto, 

1995:22). Dalam melakukan komunikasi dengan siswa, guru harus 

memperhatikan teknik yang akan digunakan dalam berkomunikasi sehingga 

materi pelajaran maupun pesan yang akan disampaikan kepada siswa dapat 

diterima dengan baik oleh siswa tanpa menimbulkan keraguan atau salah 

pengertian dari siswa. 

   Dalam kegiatan belajar mengajar komunikasi antar pribadi merupakan 

suatu peristiwa  yang seharusnya muncul setiap saat, dimana pesan disampaikan 

dari pengirim kepada penerima. Komunikasi jenis ini dapat terjadi antara guru 

dengan siswa atau antara siswa dengan siswa. Guru sebagai pemegang kendali 

kelas bertanggung jawab atas terjadinya komunikasi antar pribadi yang sehat dan 

efisien. Keberhasilan guru dalam mengemban tanggung jawab tersebut tergantung 

pada kemampuan guru dalam berkomunikasi. Dengan adanya komunikasi yang 

baik antara guru dengan siswa akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar 

dan oleh karena itu ketrampilan berkomunikasi mutlak perlu dikuasai oleh guru. 
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   Dalam penjelasan tentang komunikasi guru, maka yang dijadikan indikator 

tentang komunikasi guru dalam penelitian ini adalah guru (pengirim 

pesan/komunikator), materi pelajaran (pesan), siswa (penerima pesan/komunikan), 

dan feedback (efek). 

 

2.7  Konsep Dasar tentang  Fasilitas Belajar 

 Mark Schneider (2005: 1), mengatakan “those involved in school 

palnning design see this as an opportunity to enhance academic outcome by 

creating better learningenvironments” bahwa mereka yang terlibat dalam 

perencanaan sekolah dan desain, melihat ini sebagai kesempatan untuk 

meningkatkan hasil akademik dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik. 

Menurut Alan Wolfe dalam Arina Ruzana (2010:15) “the facility is meant 

by learning is all that need by learnes in order to facilitate, launch, and support 

the learning activitaties in scholl. To be more effective and efficient learners will 

be able to learn with maximum and satisfactory learning result”. Artinya bahwa 

“fasilitas belajar adalah semua kebutuhan yang diperlukan peserta didik dalam 

rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang dalam kegiatan belajar 

di sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien nantinya sehingga peserta didik dapat 

belajar dengan memaksimalkan hasil belajar yang memuaskan”.  

Bafadal (2004: 2), mendefinisikan sarana atau fasilitas belajar adalah 

semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan 

dalam proses belajar di sekolah. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fasilitas belajar adalah semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta 
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didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan, dan menunjang 

pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. 

 

2.8 Tujuan Fasilitas Belajar  

Menurut Bafadal (2004: 5), “secara umum tujuan fasilitas sekolah adalah 

memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan 

dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien”. 

Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan 

perkataan ini, melalui perlengkapan pendidikan diharapkan semua 

perlengkapan yang didapat oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang 

berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana 

efisien. 

2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat 

dan efisien. 

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga 

keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh 

semua personel sekolah.  

Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan. Nawawi  dalam Bafadal 

(2004: 2), mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, 

yaitu ditinjau dari sudut: 
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1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai 

a. Sarana pendidikan yang habis pakai 

Sarana pendidikan yang habis pakai adalah segala bahan atau alat yang 

apabila digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Sebagai 

contohnya adalah kapur tulis yang biasa digunakan oleh guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Selain itu, ada beberapa sarana pendidikan yang 

berubah misalnya, kayu, besi, dan kertas karton yang sering kali 

digunakan oleh guru mengajar materi pelajaran keterampilan. 

Sementara, sebagai contoh sarana pendidikan yang berubah bentuk 

adalah pita mesin tulis, bola lampu, dan kertas. 

b. Sarana pendidikan yang tahan lama 

Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat 

yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif 

lama. Beberapa contohnya adalah bangku sekolah, mesin tulis, dan 

beberapa peralatan administrasi. 

 

2. Ditinjau dari pendidikan bergerak tidaknya 

a. Sarana pendidikan yang bergerak 

Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa 

digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. 

Mesin ketik manual misalnya, merupakan salah satu sarana pendidikan 

yang bisa digerakkan atau dipindahkan ke mana-mana bila diinginkan. 
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Demikian pula bangku sekolah termasuk sarana pendidikan yang bisa 

digerakkan atau dipindahkan ke mana saja. 

b. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak 

Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana 

pendidikan yang bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. 

 

3. Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar 

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana 

pendidikan. Pertama, yaitu sarana pendidikan yang secara langsung 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Dalam mata pelajaran melakukan 

prosedur administrasi sarananya adalah spidol, papan tulis, lemari, buku 

panduan, mesin ketik manual, kertas stensil, dan sarana pendidikan lainnya 

yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti 

lemari arsip yang berada di ruang kantor sekolah yang merupakan sarana 

pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar. 

 

2.9 Macam-Macam Fasilitas Belajar 

Menurut Bafadal (2004: 2), perlengkapan sekolah atau juga sering di sebut 

dengan fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, diantaranya 

yaitu: (1) sarana pendidikan (2) prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah 

semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan 

dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana dapat diklasifikasikan menjadi dua 
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macam, prasarana pendidikan secara langsung digunakan, prasarana yang 

keberadaannya tidak digunakan secara langsung tetapi secara langsung menunjang 

terjadinya  proses kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Gie (1984: 22), fasilitas belajar yang baik adalah: 

1. Tempat belajar/kelas 

Syarat untuk dapat belajar dengan baik adalah tersedianya tempat belajar. 

Tempat belajar yang baik harus mempertimbangkan penerangan dan sirkulasi 

udara (ventilasi) yang baik.  

 

a. Penerangan cahaya yang cukup 

Suatu tempat belajar yang baik harus memiliki penerangan yang cahaya 

yang cukup. Penerangan yang terbaik adalah penerangan yang diberikan 

oleh cahaya matahari karena warnanya yang putih dan sangat intensif, 

sehingga siswa akan dapat membaca dengan kapasitas yang lebih besar 

dan kelelahan mata yang lebih kecil apabila memanfaatkan penerangan 

alamiah. Mark Schneider (2005: 6) mengatakan “Classroom lighting 

plays a particularly critical role in student performance (Phillips 1997). 

Obviously, students cannot study unless lighting is adequate” 

pencahayaan kelas memainkan peran penting khususnya dalam kinerja 

murid (Philips 1997). Jelas, siswa tidak bisa belajar kecuali pencahayaan 

cukup. Slameto (2003: 76) mengatakan hal senada bahwa ruangan 

belajar harus cukup terang, tidak gelap yang dapat mengganggu mata.   

 
b. Sirkulasi udara (ventilasi) 
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Dalam jurnal (Mark Schneider 2005: 2) berpendapat “Schools need 

especially good ventilation because children breathe a greater volume of 

air in proportion totheir body weight than adults do (Kennedy 

2001,McGovern 1998, Moore 1998)” bahwa Sekolah perlu ventilasi yang 

sangat baik karena anak bernafas lebih besar volume udara dalam 

proporsi berat badan mereka daripada orang dewasa. Adapun yang 

dimaksud dengan ventilasi disini adalah keadaan peredaran udara di 

dalam ruangan tempat siswa belajar. Dengan adanya ventilasi maka 

sirkulasi udara yang dihirup akan tetap bersih dan ruangan yang 

digunakan untuk belajar tidak terasa pengap, sebaliknya kalau sirkulasi 

udara tidak berjalan lancar, siswa dalam belajar mengalami kepengapan 

udara dan kejenuhan belajar. Untuk itu udara dalam kelas hendaknya 

dijaga agar tetap segar dan bersih, sehingga diperlukan lubang-lubang 

ventilasi yang cukup agar udara selalu bisa ditukar. 

 

2. Peralatan   

Belajar tidak dapat dilakukan tanpa alat-alat belajar yang memadahi. 

Semakin lengkap alat-alat itu, semakin dapat seseorang belajar dengan tidak 

terganggu. Disamping buku-buku pelajaran, alat-alat yang secara khusus 

dibutuhkan untuk menunjang kegiatan praktik mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi, antara lain: mesin ketik manual, kertas stensil, kertas karbon, 

komputer, mesin fotocopy. 
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Pendapat yang di sampaikan oleh Gie dapat dikelompokkan menjadi dua macam 

fasilitas sesuai dengan pendapatnya Bafadal yaitu “sarana dan prasarana”. Dimana 

tempat atau bangunan masuk dalam kategori sarana, sedangkan peralatan dan 

buku pelajaran termasuk  dalam kategori prasarana  

 Dari pendapat Bafadal tentang fasilitas belajar yang dijelaskan di atas, 

maka yang dijadikan indikator fasilitas belajar dalam penelitian ini adalah: sarana 

(yang berhubungan langsung dalam kegiatan pembelajaran) dan prasarana (yang 

tidak langsung menunjang proses kegiatan pembelajaran).  

 

2.10 Prinsip-Prinsip Manajemen Perlengkapan Sekolah 

Agar tujuan manajemen perlengkapan sekolah, sebagaimana diuraikan di 

muka bisa tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

mengelola perlengkapan pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud 

adalah prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administrasif, prinsip 

kejelasan tanggung jawab dan prinsip kekohesifan (Bafadal,2004:5). Apabila 

kelima prinsip tersebut diterapkan, manajemen perlengkapan sekolah bisa 

menyokong tercapainya tujuan pendidikan. 

1. Prinsip pencapaian tujuan  
Maksud dari menejemen perlengkapan sekolah adalah menyiapkan 
fasilitas sekolah dalam keadaan siap pakai setiap ada seorang personil 
sekolah akan menggunakannya. 

2. Prinsip efisiensi  
Prinsip efisiensi di sini yang maksud adalah pemakaian segala sarana dan 
prasarana sekolah dengan sebaik-baiknya, sehingga mengurangi 
pemborosan. 

3. Prinsip administratif 
Dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah terdapat peraturan 
perundang-undangan, yang  didalamnya memberikan pemahaman 
berkenaan dengan  fasilitas sekolah. 
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4. Prinsip kejelasan tangung jawab 
Kejelasan tanggung jawab dalam mengelola fasilitas yang telah tersedia 
sesuai dengan fasilitas yang digunakan, seperti jurusan administrasi 
perkantoran memegang tanggung jawab fasilitas yang menunjangnya. 

5. Prinsip kohesifan  
Dengan prinsip kekohesifan berarti manjemen perlangkapan pendidikan 
di sekolah hendaknya  terealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah 
yang sangat kompak. 

 

2.11 Pentingnya Fasilitas Belajar dalam Pembelajaran 

Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, dalam proses 

pembelajaran perlu adanya dukungan dari berbagai faktor, salah satunya adalah  

fasilitas belajar. Dapat dikatakan bahwa fasilitas belajar merupakan segala sesuatu 

yang dapat mempermudah dalam kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal apabila ditunjang 

dengan fasilitas yang memadai. Pentingnya fasilitas belajar ini juga diperkuat 

dengan jurnal penelitian oleh Coleman yang dilakukan di  Educational Testing 

Servic, Princeton. New Jersey  pada tahun 1997, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara fasilitas belajar siswa dengan hasil belajar. 

 

2.12  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Arina Ruzana, 2010 dengan judul pengaruh komunikasi guru dan 

ketrampilan mengajar terhadap motivasi belajar siswa jurusan administrasi 

perkantoran matapelajaran bekerja sama dengan kolega dan pelanggan di SMK 

se-Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa komunikasi guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar sebesar 10,82%. 
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 Farida Evita Subekti, 2007 dengan judul pengaruh komunikasi dan 

motivasi terhadap partisipasi karang taruna Ngudi Waluyo Ngijo Gunungpati, 

menunjukkan bahwa penelitian ini terbukti secara simultan bahwa komunikasi dan 

motivasi berpengaruh terhadap partisipasi karang taruna Ngudi Waluyo Ngijo 

Gunungpati. 

Fatihatu Rokhmah, 2008 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Fasilitas 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Pekalongan menunjukkan bahwa 

fasilitas belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar yakni 

sebesar 6,92%.  

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa 

komunikasi guru dan fasilitas belajar mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian 

tentang komunikasi guru dan fasilitas belajar.    

 

2.13 Kerangka Berfikir  

Sardiman, (2007:25) berpendapat bahwa ”Dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran perlu diciptakan adanya sistem lingkuangan belajar yang kondusif” 

Untuk mencapai  tujuan pembelajaran tersebut didalamnya terdapat proses belajar 

mengajar. Djamarah (2006:172) mengatakan, bahwa  ”Proses belajar mengajar 

merupakan  kegiatan interaksi antara guru dan siswa yang cukup dominan”. Ada 

beberapa komponen dalam interaksi belajar mengajar, komponen tersebut itu 

adalah guru, siswa , metode, alat/sarana dan tujuan. 
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”Keberhasilan suatu proses pengajaran  dikatakan berhasil apabila hasilnya 

memenuhi tujuan intruksional khusus dari bahan yang disampaikan” (Djamarah, 

2006:105). Keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan guru. Dalam hal belajar siswa akan 

berhasil belajar jika cara dan penyampaian materi yang disampaiakan guru dalam 

pembelajaran sesuai dengan tujuan. Cara dan penyampaian inilah yang disebut 

dengan komunikasi guru. Selain itu sarana dan prasarana yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar juga berpengaruh penting dalam menentukan hasil 

belajar siswa, inilah yang disebut dengan fasilitas belajar. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

faktor komunikasi guru dan fasilitas belajar. Guru sebagai komunikator 

menyampaikan materi pelajaran sebagai suatu pesan kepada siswanya, dimana 

siswa sebagai penerima pesan atau komunikan. Komunikasi guru akan berjalan 

dengan lancar jika dalam proses pembelajaran terdapat unsur-unsur seperti guru 

sebagai komunikator, materi pelajaran, media, siswa sebagai komunikan, dan 

feedback. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah fasilitas belajar yang 

disediakan oleh sekolah, dimana fasilitas belajar digunakan untuk mempermudah 

dalam proses belajar mengajar. Fasilitas belajar terdiri dari sarana dan prasarana. 

Fasilitas belajar juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

selain menggunakan komunikasi yang baik disaat proses pembelajaran 

berlangsung. 
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Pembelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) diharapkan dapat 

menjadikan siswa mampu memahami dan mengerti tentang prosedur adminstrasi, 

bagaimana menangani dokumen dengan baik dan benar. Pembelajaran melakukan 

prosedur adminstrasi, tidak hanya dilaksanakan secara praktik tetapi juga di 

laksanakan secara teori sehingga dalam pembelajaran ini dibutuhkan ketrampilan 

guru dalam penyampaian materi dengan menggunakan komunikasi yang tepat 

serta penggunaan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses kegiatan belajar 

mengajar. 

Dari uraian di atas, untuk mempermudah pemikiran tersebut digunakan 

ilustrasi kerangka berfikir sebagai berikut: 
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              H1 

 

 H2 H3 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Berfikir 

2.14 Hipotesis  

1. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 

melakukan prosedur administrasi pada siswa kelas XI jurusan administrasi 

perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus. 

2. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 

melakukan prosedur administrasi melalui proses komunikasi guru pada 

siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa 

Kudus. 

3. Ada pengaruh pengaruh proses komunikasi guru terhadap hasil belajar 

mata pelajaran melakukan prosedur adminstrasi pada siswa kelas XI 

jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, artinya 

pendekatan ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak antara 

variabel bebas dan variabel terikat dan seberapa besar pengaruh tersebut. Selain 

itu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif  karena peneliti 

memaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini mengkaji 

fakta-fakta yang  sudah ada dan tidak memanipulasinya atau mengubah data 

tersebut sehingga penelitian ini termasuk penelitian non eksperimen. 

 

3.2 Populasi Penelitian  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008:80). 

Dikatakan penelitian populasi apabila obyek yang di teliti berjumlah kurang dari 

100. Karakterisrik dalam penelitian ini adalah (1) siswa kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran yang bersekolah di SMK Tamansiswa Kudus, (2) Siswa 

yang mendapat  mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA).  

Adapun sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi, 2006:131). Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
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Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa yang jumlahnya 80 siswa, 

berhubung jumlah obyek yang diteliti kurang dari 100 maka peneliti 

menggunakan penelitian jenis populasi. Suharsimi (2006:112) menyatakan “untuk 

sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semua, sehingga penelitian mutlak berupa penelitian populasi. Untuk lebih 

jelasnya, keadaan populasi penelitian dapat dilihat dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Kelas Jumlah 

1 
SMK Tamansiswa 

Kudus 

XI AP1 

XI AP2 

40 

40 

 80 

Sumber: Tata Usaha SMK Tamansiswa Kudus Tahun Ajaran 2010/2011 

 

3.3 Variabel Penelitian  

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008:38). Dinamakan 

variabel karena adanya variasi antara satu orang dengan orang lain atau antara 

obyek satu dengan obyek yang lain. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas 

(X), variabel intervening dan variabel terikat (Y). Variabel yang dipaparkan dalam 

penelitian ini adalah: 
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3.3.1 Fasilitas Belajar (X) 

Fasilitas belajar yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk memperlancar 

proses pembelajaran mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA). 

Indikator fasilitas belajar sebagai berikut: 

a) Sarana adalah segala peralatan yang digunakan secara langsung dalam 

proses pembelajaran. 

b) Prasarana adalah seperangkat perlengkapan dasar yang tidak secara 

langsung menunjang proses pembelajaran. 

3.3.2 Variabel Intervening 

“Variabel intervening yaitu variabel antara atau mediating, yang berfungsi 

memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen” 

(Gozali, 2007:174). Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu proses 

komunikasi guru  dengan indikator: 

Indikator proses komunikasi guru sebagai berikut: 

a) Guru sebagai pengirim dalam mengirimkan informasi kepada penerima atau 

siswa. 

b) Materi pelajaran yaitu pesan yang di sampaikan oleh guru sebagai 

komunikator kepada siswa sebagai komunikan. 

c) Media pembelajaran yaitu membantu guru menjelaskan materi pelajaran 

kepada siswa. 

d) Siswa sebagai penerima (komunikan) yang menerima pesan tertentu yaitu 

materi pelajaran dari guru sebagai komunikator 

e) Feedback yaitu suatu efek setelah guru menyampaikan materi kepada siswa. 
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3.3.3 Hasil belajar (Y) 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang diperoleh siswa 

setelah mengalami proses pembelajaran. Indikator hasil belajar adalah nilai dari 

tes subsumatif atau nilai ulangan tengah semester mata pelajaran melakukan 

prosedur administrasi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.4.1 Angket  

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang diketahui” (Suharsimi, 2006: 151).  

Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengetahui tanggapan 

responden tentang komunikasi guru, dan fasilitas belajar. Pertanyaan yang 

disediakan dalam angket merupakan jenis pertanyaan tertutup, dimana responden 

telah diberikan pilihan jawaban. Responden dapat memilih jawaban yang telah 

disediakan dengan memberikan tanda check list (√) pada tiap kolom jawaban yang 

disediakan sesuai dengan pilihannya. Adapun alternatif jawaban dan skor tiap 

alternatif jawaban berbeda-beda yaitu, (1) jawaban sangat baik diberi skor 4, (2) 

jawaban baik diberi sekor 3, (3) jawaban kurang baik diberi skor 2, (4) dan 

jawaban tidak baik diberi sekor 1. 

3.4.2 Dokumentasi  
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“Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, leger, agenda 

dan sebagainya” (Suharsimi, 2006:158).  Peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi ini karena ingin memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan 

penelitian sehingga dapat mempermudah dalam proses penelitian. Teknik ini  

digunakan untuk memperoleh data berupa daftar nilai ulangan tengah semester 

dari pihak guru mata pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) di SMK 

Tamansiswa Kudus. 

3.4.3  Observasi 

 “Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau 

sering disebut pengamatan. Dalam penelitian observasi dapat dilakukan dengan 

tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Suharsimi, 2006:156). Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk menyelidiki 

aspek-aspek yang ingin diselidiki. Observasi dilakukan dengan 2 cara, 

diantaranya; 

1. Observasi non sistematis 

Dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan instrument. Jadi secara 

langsung peneliti mengamati keadaan sebenarnya di SMK Tamansiswa 

Kudus. 

2. Observasi sistematis 

Dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman sebagai instrument 

pengamatan. Instrument tersebut berisi sederetan indikator-indikator dari 

variabel komunikasi guru dan fasilitas belajar. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1  Validitas  

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen” (Suharsimi, 2006:168). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.  

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk  mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2008:121). Uji validitas di sini terdapat dua cara 

yang pertama yakni analisis butir  dengan mengkorelasikan skor yang ada dengan 

skor total dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment dari Pearson : 

{ }{ }∑−∑Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=

2222 )()(
))((

yyNxxN
yxxyNrxy  

Keterangan : 

rxy : Validitas faktor 

X : Skor faktor penentu 

Y : Skor total 

N : Jumlah responden 

 ∑X2 : Jumlah kuadrat X 

 ∑Y2 : Jumlah kuadrat Y 

 Yang kedua yaitu dengan menggunakan Statistical Package For Social Sciences 

(SPSS) Versi 17. Untuk mengetahui hasil uji validitas tersebut, dalam penelitian 

ini dihitung dengan menggunakan SPSS Versi 17. 

 Berdasarkan perhitungan hasil uji validitas angket, dikatakan bahwa 

pertanyaan sebanyak 33 soal yang diuji cobakan kepada 20 responden (siswa) 
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terdapat 29 soal yang valid, karena memiliki harga rhitung > rtabel = 0.444. Dari 

keseluruhan 33 soal tersebut terdapat 4 soal yang tidak valid, karena memiliki 

harga rhitung < rtabel = 0.444, soal tersebut terdapat pada nomor 6, 23, 26, dan 32, 

dengan nilai rhitung  secara berturut-turut sebagai berikut 0,394; 0,303; 0,206; 

0,131. 

 Pertanyaan yang valid sebanyak 29 soal digunakan untuk memperoleh data 

sedangkan pertanyaan yang tidak valid sudah terwakili oleh pertanyaan yang 

valid.   

3.5.2 Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas disini adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik (Suharsimi, 2006:178). Instrument yang sudah dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Sugiyono (2008:121) mengatakan 

instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas 

yang digunakan adalah reliabilitas internal dimana pengujian data tersebut diukur 

dari instrumen tersebut. Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

terdapat dua cara, yang pertama yaitu dengan  menggunakan rumus Alpha dari  
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Cronbach, yaitu  

r11 = ⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡ ∑
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⎢
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⎡
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k
k   

Keterangan:  

r11    =  reliabilitas instrumen 

k    =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2
bσ∑   =  jumlah varians butir 

2
1σ    =  varians total 

 Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir 

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari  varians adalah: 

2α =
N

N
X

X∑ ∑−
2

2 )(
)(

 

Keterangan : 

2α  = Varians Butir    

X = Jumlah Skor  

N = Jumlah Responden     

(Suharsimi, 2002:178) 

 Yang kedua dengan menggunakan SPSS. Untuk mempermudah 

penghitungan reliabilitas, peneliti menggunakan Standart Cronbanch’s Alpha 

SPSS Versi 17. Penghitungan  angket tersebut dikatakan reliabel atau tidak, jika 

Cronbanch’s Alpha lebih dari 0,60 atau 60%. Hasil perhitungan yang diperoleh, 

bahwa nilai C’ronbach Alpha pada angket komunikasi guru sebesar 0,87 dan pada 
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angket fasilitas belajar sebesar 0,86, karena 11r  > tabelr  maka instrument masing-

masing variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh komunikasi guru dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata 

pelajaran Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) pada siswa kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Tamansiswa Kudus. 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

  Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu melakukan uji 

kenormalan atau uji normalitas. Penggunaan  uji normalitas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah frekuensi berdistribusi normal atau tidak. 

Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ada dua cara  untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal apa tidak, yaitu dengan analisa 

grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009: 107). 

2. Uji Multikolinieritas 

  Sebelum melakukan uji regresi berganda terlebih dahulu melakukan uji 

multikolinieritas. Syarat diterimanya regresi linier berganda apabila antara 

variabel bebas tidak mengandung korelasi yang sempurna. Uji tersebut bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar varibel 

(Ghozali, 2009: 25).  
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Penggunaan uji heteroskedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2009: 35). Jika hasil uji menunjukkan bahwa 

titik-titik tidak membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

3.6.2 Analisis Jalur 

”Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, 

atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan 

hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasar 

teori” (Ghozali, 2005 : 160). ”Dalam  analisis jalur tidak digunakan istilah 

variabel bebas dan variabel tergantung, sebagai gantinya digunakan istilah 

variabel exogenous (penyebab) dan variabel endogenous (akibat)” (sarwono, 

2007:5). Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar 

variabel berdasar pada teori, didalam menggambarkan diagran jalur yang perlu 

diperhatikan arah anak panah berkepala satu merupakan hubungan regresi  dan 

anak panah berkepala dua adalah hubungan korelasi. ”Jika didalam model terdapat 

lebih dari satu variabel exogenous, maka antar variabel exogenous ini harus 

dihubungkan dengan anak panah berkepala dua (korelasi)”  (Ghozali, 2005: 161). 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

tidak langsung variabel langsung dan tidak langsung variabel exogenous 

terhadap variabel endogenous. Pengaruh langsung terjadi jika satu variabel 
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mempengaruhi variabel lainya tanpa adanya variabel ketiga yang memediasi 

hubungan kedua variabel tersebut (Ghozali, 2005:161).  

”Besarnya  pengaruh langsung itu tercermin dalam koefisien jalur (path 

coeficients), yang sesungguhnya adalah koefisien regresi yang telah dibakukan 

(Beta, β ), sedangkan hubungan tak langsung adalah koefisien jalur   ( ρ ) yang 

satu dikalikan dengan koefisien jalur ( ρ ) yang lainnya” (Hasan, 1990). Untuk 

dapat menguji model hubungan kausal yang telah diformulasikan berdasar 

pengetahuan dan teori, serta menguji hipotesis yang diajukan,diperlukan analisis 

statistik. 

Pada model analisis ini, melibatkan besarnya kekuatan pengaruh langsung 

antara variabel bebas (exogenous) dan variabel terikatnya (endogenous) diberi 

simbol ρ  serta variabel residual yang mewakili variabel lain diluar model diberi 

simbol ε  sebagaimana tertera pada gambar berikut: 

 

  βY  1 

 

         ρ        βY 2 βY 2                βY 2 

 

Gambar 3.1 Skema Analisis Jalur 
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3.6.3 Pengujian Hipotesis Jalur ( Uji Jalur ) 

Uji jalur digunakan untuk menguji apakah variabel bebas berpangaruh 

terhadap variabel terikat secara langsung atau tidak. Untuk mengetahui nilai t 

tabel, ditentukan tingkat signifikasi 0,05 = 5%. Pengujian ini dihitung melalui 

SPSS versi 17. Kriteria uji yang digunakan adalah nilai ρ  value < 0,05 maka 

koefisien jalur tidak signifikan, sehingga jalur ditolak artinya tidak ada pengaruh 

langsung dari variabel bebas ke variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tamansiswa merupakan salah satu 

sekolah kejuruan swasta yang ada di kota Kudus. Sekolah ini setingkat dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bergerak dibidang bisnis dan manajemen 

yang sebelumnya dikenal dengan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas 

(SMEA). SMK Tamansiswa yang dulunya SMEA Taman Siswa yang terletak 

dijalan Veteran  no.3 mempunyai beberapa program keahlian yaitu : multi media, 

akuntansi, administrasi perkantoran, dan penjualan.  

SMK Tamansiswa ini dilengkapi dengan 30 ruang kelas, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, ruang Tata Usaha (TU), ruang BP, dilengkapi juga ruang 

penunjang dan fasilitas sekolah yaitu 5 ruang laboratorium, ruang UKS, tempat 

ibadah, dan toko untuk memenuhi kebutuhan siswa di lingkungan SMK 

Tamansiswa. 

Usaha SMK Tamansiswa Kudus menjadi sekolah yang menyiapkan para 

siswa yang siap kerja dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan dasar visi dan 

misi yang dibentuk. Visi SMK Tamansiswa adalah menjadi sekolah berstandar 

nasional  berdasarkan jiwa taman siswa dengan salah satu wujud  misinya 
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menyiapkan peserta didik yang professional dengan mempertajam daya cipta rasa, 

dan karsa secara kognitif afektif dan psikomotorik. 

4.1.2  Uji Asumsi Klasik 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah frekuensi 

berdistribusi normal ataukah tidak. Normalitas data dapat dilihat dari grafik 

normal P-P plot dengan bantuan program SPSS versi 17. Apabila data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya akan disajikan 

grafik normal P-P plot seperti pada gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Penyebaran P-P plot pada perhitungan normalitas data 
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Selain menggunakan P-P plot penelitian ini juga menggunakan kolmogrov 

smirnov, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 60

Mean .0000000Normal Parametersa 

Std. Deviation 10.97067049

Absolute .113

Positive .113

Most Extreme Differences 

Negative -.078

Kolmogorov-Smirnov Z .872

Asymp. Sig. (2-tailed) .433

a. Test distribution is Normal.  

   
 

 Berdasarkan hasil uji kolmogorov-sirnov test diatas diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,433 > 0,05, yang berarti bahwa data setiap variabel 

berdistribusi normal. 

2.  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat diterimanya 

regresi linier berganda apabila antara variabel bebas tidak mengandung korelasi 

yang sempurna. Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dengan 

menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika VIF tidak lebih dari 10, 
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maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

Hasil perhitungan uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig.
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) -13.752 14.507  -.948 .347      
Komunikasi 

Guru 
1.098 .354 .384 3.101 .003 .538 .380 .330 .737 1.357

1 

Fasilitas 
Belajar 

.732 .303 .299 2.412 .019 .496 .304 .257 .737 1.357

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 
Sumber : Data yang sudah diolah tahun 2011 

 Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 diperoleh 

nilai VIF untuk variabel komunikasi guru dan fasilitas belajar sebesar 1.357 yang 

menunjukkan sangat jauh dari 10, dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinier dalam regresi. 

3.  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastis bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan 

dengan menggunakan scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

gambar 4.2 yang menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, 

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala 
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heteroskedastisitas. 

 

 Gambar 4.2 Pola Scatterplot Uji Heteroskedastis 

 

 
4.1.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

4.1.3.1 Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari hasil regresi berikut ini: 
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 354.283 1 354.283 20.691 .000a

Residual 993.117 58 17.123   
1 

Total 1347.400 59    

a. Predictors: (Constant), X1     

b. Dependent Variable: Y1     
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa uji F diperoleh F sebesar 

20,691 dengan p value 0,000 < 0,05 yang berarti fasilitas belajar secara signifikan 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

4.1.3.2 Pengaruh Fasilitas Belajar dan Proses Komunikasi Guru Terhadap 

Hasil Belajar 

Untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari hasil regresi berganda berikut 

ini: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 3905.619 2 1952.809 15.675 .000a

Residual 7100.981 57 124.579   
1 

Total 11006.600 59    

a. Predictors: (Constant), Y1, X1     

b. Dependent Variable: Y2     
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa uji F diperoleh F sebesar 

15,675 dengan p value 0,000 < 0,05 yang berarti fasilitas belajar dan proses 

komunikasi guru secara signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

4.1.4 Pengisian Koefisien Jalur 

4.1.4.1 Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Proses Komunikasi Guru 

Tabel 4.5 Analisis Regresi Fasilitas Belajar Terhadap Proses Komunikasi  

Guru 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .513a .263 .250 4.13796

a. Predictors: (Constant), X1  
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 31.331 3.464  9.045 .0001 

X1 .439 .097 .513 4.549 .000

a. Dependent Variable: Y1     
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien 1ρ  variabel fasilitas belajar 

sebesar 0,513. Dari analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,263. Koefisien determinasi selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai 
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residual analisis regresi dengan formula residual 2
1 1 R−=ε ,  perhitungan 

residual sebagai berikut: 

263,011 −=ε  

      = 0,858 

Setelah koefisien residu diperoleh, persamaan jalurnya menjadi: 

112 χρχ =  + 1ε  

12 513,0 χχ = + 0,858 

 

Dari perhitungan di atas, model hubungan kausal variabel exogenous 

terhadap endogenus dapat digunakan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 0,858 

                                          0,513 

                                        

 

 

 

Gambar 4.3 Jalur Hubungan Kausal Fasilitas Belajar Terhadap Proses 

Komunikasi Guru 
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4.1.4.2 Pengaruh Fasilitas Belajar dan Proses Komunikasi Guru Terhadap 

Hasil Belajar  

Tabel 4.6 Analisis Regresi Pengaruh Fasilitas Belajar dan Proses Komunikasi 

Guru Terhadap Hasil Belajar 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .596a .355 .332 11.16148

a. Predictors: (Constant), Y1, X1  
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -13.752 14.507  -.948 .347

X1 .732 .303 .299 2.412 .019

1 

Y1 1.098 .354 .384 3.101 .003

a. Dependent Variable: Y2     
 

Sumber: Data penelitian diolah,2011 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien 1βγ  untuk variabel fasilitas 

belajar (X1) sebesar 0,299 dan variabel proses komunikasi guru (X2) diperoleh 

2βγ  sebesar 0,384. Dari analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,355. Koefisien determinasi itu selanjutnya digunakan untuk menghitung 

nilai residual analisis regresi dengan formula residual. 
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2
2 1 R−=ε  

355,012 −=ε   

     = 0,803 

Setelah koefisien residu diperoleh, persamaan jalurnya menjadi: 

11Χ=Υ βγ  +  22Χβγ  +  2ε  

1299,0 Χ=Υ  +  0,384 X2 + 0,355 

 Dari perhitungan di atas, model hubungan kausal variabel exsogenus 

terhadap variabel endogenus dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

  0 

                                                          0,299 0,803 

 

                                       0,384 

 

 

Gambar 4.4 Jalur Hubungan Kausal Fasilitas Belajar dan Proses 

Komunikasi Guru Terhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan kedua hasil analisis jalur di atas, maka dapat digambarkan 

secara bersama-sama sebagai berikut: 
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 0,858 

 

 

0,513                                                                0,384 

 0,803 

 

 0,299 

 

Gambar 4.5 Hasil Analisis Jalur 

4.1.5 Rekapitulasi Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Pada model analisis jalur penelitian ini akan menjelaskan besarnya 

pengaruh langsung dan tidak langsung variabel exogenus terhadap variabel 

endogenus. 
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4.1.5.1 Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar 

           Pengaruh langsung  (0,299)2                                                = 0,09 

 Pengaruh tidak langsung (melalui proses komunikasi guru) 

 1ρ  =  (0,513) (0,384)                                              = 0,08 

             0,17 atau 17% 

Jadi pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar sebesar 17%. 

4.1.5.2 Pengaruh Proses Komunikasi Guru Terhadap Hasil Belajar 

Pengaruh proses belajar mengajar merupakan pengaruh langsung (sebagai 

variabel intervening) terhadap hasil belajar, dapat dilihat dari koefisien jalur 2.YP  

yaitu sebesar (0,384)2 = 0,15 atau sebesar 15%. 

4.1.5.3 Pengaruh Variabel Residu Terhadap Proses Komunikasi Guru 

( 1ε )  =   (0,858)2   =  0,736 

4.1.5.4 Pengaruh variabel Residu Terhadap Hasil Belajar 

( 2ε ) =   (0,803)2   =   0,644 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan analisis jalur di atas, menunjukkan bahwa ada pengaruh 

antara fasilitas belajar dengan hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur 



64 
 

 

administrasi siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa 

Kudus. Hal ini terlihat dari koefisien β = 0,299 dengan p value = 0,019 < 0,05. 

Dari analisis ini menunjukkan bahwa semakin baik atau lengkap fasilitas belajar 

mata pelajaran melakukan prosedur administrasi yang diberikan maka semakin 

tinggi hasil belajar siswa, begitu pula sebaliknya. Karena dengan kelengkapan 

fasilitas tersebut maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.2.2 Pengaruh Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Melalui Proses 
Komunikasi Guru 
 
Berdasarkan analisis jalur di atas, menunjukkan bahwa ada pengaruh 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi melalui proses komunikasi guru kelas XI jurusan administrasi 

perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus. Hal ini terlihat dari koefisien β = 

(0,513) dengan p value = 0,000 < 0,05. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

semakin lengkap fasilitas belajar mata pelajaran melakukan prosedur administrasi 

maka semakin baik pula proses komunikasi guru, begitu pula sebaliknya. Karena 

dengan kelengkapan fasilitas belajar mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi maka kegiatan proses komunikasi guru akan berjalan dengan lancar. 

Dari perhitungan di atas, fasilitas belajar juga berpengaruh terhadap hasil belajar 

melalui proses komunikasi guru sebesar 17%. Dari hasil analisis menunjukkan 

bahwa semakin lengkap fasilitas belajar mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi maka semakin lancar dalam kegiatan proses komunikasi guru. 

Karena dengan kelengkapan fasilitas belajar yang disediakan oleh sekolah maka 
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proses komunikasi guru dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga 

hasil belajar yang dicapai juga optimal. 

4.2.3 Pengaruh Proses Komunikasi Guru Terhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan analisis jalur di atas, menunjukkan ada pengaruh proses 

komunikasi guru terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa 

Kudus. Hal ini terlihat dari koefisien β = 0,384 dengan p value = 0,003 < 0,05. 

Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin baik proses komunikasi guru 

yang berlangsung maka semakin tinggi hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa, 

begitu pula sebaliknya. Karena dengan adanya proses komunikasi guru yang baik 

maka hasil belajar siswa juga optimal meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa ada 

pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran melakukan 

prosedur administrasi melalui proses komunikasi guru maupun tidak melalui pada 

siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran namun tidak dapat dipungkiri 

bahwa penelitian ini masih ditemui keterbatasan. Keterbatasan yang terjadi yaitu 

terkait tentang jumlah populasi yang sedikit, dimana responden hanya siswa kelas 

XI jurusan administrasi yang mendapat mata pelajaran melakukan prosedur 

administrasi. Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi peneliti hanya 

memfokuskan tentang variabel bebas yaitu fasilitas belajar, variabel intervening 

yaitu proses komunikasi guru, dan variabel terikat adalah hasil belajar.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN  

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa fasilitas 

belajar dan proses komunikasi guru mempengaruhi hasil belajar siswa kelas XI 

Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus dengan simpulan 

sebagai berikut: 

1. Fasilitas belajar berpengaruh positif secara langsung terhadap hasil belajar 

mata pelajaran melakukan prosedur administrasi siswa kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus 

2. Fasilitas belajar berpengaruh positif secara langsung terhadap hasil belajar 

mata pelajaran melakukan prosedur administrasi melalui proses 

komunikasi guru siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran di SMK 

Tamansiswa Kudus 

3. Proses komunikasi guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata 

pelajaran melakukan prosedur administrasi siswa kelas XI jurusan 

administrasi perkantoran di SMK Tamansiswa Kudus. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti antara lain: 

1. Berkaitan dengan proses komunikasi guru dapat lebih ditingkatkan, dimana 

guru lebih menginformasikan dengan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, 

melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, melakukan 

improvisasi dengan tujuan untuk menciptakan rasa senang siswa terhadap 

kegiatan belajar dan guru memberikan respon positif pada siswa ketika siswa 

berhasil melakukan sesuatu. 

2. Berkaitan dengan pengadaan jumlah peralatan belajar seperti mesin ketik 

manual yang masih kurang, pihak sekolah disarankan untuk menambah 

jumlah mesin ketik manual agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hasil belajar siswa 

disarankan agar mengembangkan variabel bebas lain yang meliputi faktor 

internal seperti kecerdasan, minat, disiplin maupun faktor eksternal yang 

meliputi faktor lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan 

keluarga, karena hasil belajar sangat banyak di pengaruhi faktor lain selain 

yang di kaji dalam penelitian ini. 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMENT PENELITIAN 

 

No Variabel Indikator No. Item Jumlah 

Guru 1,2,3,4,5,6 6 

Materi Pelajaran 7,8 2 

Media 9,10,11,12 4 

Siswa 13,14 2 

Feed back 15,16,17 3 

Sarana 
18,19,20,21,22,23,

24,25,26,27,28 
11 

1. 

 

 

 

      

2. 

Komunikasi guru 

 

 

 

 

Fasilitas Belajar 

Prasarana 29,30,31,32,33 5 
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Kepada, 

Yth. Siswa/Siswi 

SMK Taman Siswa  

Jurusan Administrasi Perkantoran 

Di Kudus 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka pengumpulan data penelitian untuk penyelesaian studi 

Strata 1 Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri 

Semarang, dengan judul “ Pengaruh Komunikasi Guru dan Fasilitas Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

SMK TAMAN SISWA KUDUS”, maka dengan ini saya mohon kesediaan 

Saudara untuk meluangkan waktu mengisi angket penelitian ini.  

Jawaban Saudara yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya sangat berarti 

dan sangat membantu penyelesaian penelitian ini. Kegiatan ini tidak ada 

hubungannya dengan penilaian Saudara sebagai siswa dan saya menjamin 

kerahasiaannya.  

Atas segenap bantuan dan kesungguhan Saudara dalam mengisi angket ini, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

      Semarang,    Agustus 2011 

      Hormat saya, 

 

      Endah Nofiyanti 

NIM. 7101407164 

 

 



75 
 

 

ANGKET UJI COBA PENELITIAN 

 

 

Alternatif Pilihan 
No Pernyataan 

SB  B KB TB 

A. Komunikasi Guru 

Berkaitan dengan guru terkait dalam hal-hal sebagai berikut. 

1 Penguasaan materi pelajaran oleh guru MPA         

2 Kemampuan menyampaikan materi pelajaran         

3 
Suara guru MPA dalam menyampaikan materi 

pelajaran 

        

4 Kemampuan berbahasa guru MPA     

5 
Kejelasan pengucapan dari guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran 

    

6 

Kemampuan guru dalam bersikap dengan 

sungguh-sungguh dan semangat dalam proses 

pembelajaran 

    

Berkaitan dengan materi pelajaran dengan hal-hal sebagai berikut 

7 
Kesesuaian materi yang disampaikan oleh guru 

sesuai dengan pokok bahasan 

    

8 Sistematika penyampaian materi pelajaran     

Berkaitan dengan media pembelajaran terhadap hal-hal berikut 

9 
Variasi jenis media pembelajaran yang 

digunakan guru dalam pembelajaran 

    

10 Penggunaan media cetak (buku, koran, poster)     
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11 
Menurut Anda bagaimana kemampuan guru 

dalam menggunakan media elektronik 

    

12 
Bagaimana kesesuaian media terhadap materi 

pelajaran 

    

Berkaitan dengan siswa dalam hal-hal sebagai berikut 

13 
Situasi pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

    

14 Kemampuan mengerjakan tugas     

Berkaitan dengan feed back dalam hal-hal sebagai berikut 

15 
Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari 

guru  
    

16 
Kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan kepada guru 
    

17 
Kemampuan guru dalam menjawab pertanyaan 

dari siswa 
    

B. FASILITAS BELAJAR  

Sarana dan prasarana 

18 
Bagaimana keadaan penerangan diruang kelas 

Anda  

        

19 
Bagaimana keadaan sirkulasi udara jendela, 

ventilasi, dan pintu di ruang kelas Anda 

        

20 
Bagimana keadaan  perlengkapan mata pelajaran 

Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) 

    

21 

Apakah jumlah perlengkapan mata pelajaran 

MPA sudah cukup dan sesuai dengan jumlah 

siswa  

    

22 
Apakah semua perlengkapan mata pelajaran MPA 

dapat digunakan pada saat praktik 
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23 
Bagaimana dengan media pembelajaran yang 

digunakan di kelas Anda 

    

24 
Buku-buku penunjang mata pelajaran disediakan 

oleh  sekolah di perpustakaan  

    

25 
Disediakan jam dinding untuk mengetahui kurang 

atau lebihnya jam mengajar  

    

26 
Disediakan loker untuk keamanan barang yang 

berharga 

    

27 
Bagaimana keadaan perpustakaan di sekolah 

Anda   

    

28 Bagaimana Anda memanfaatkan perpustakaan     

29 

Apakah jarak lokasi sekolah dengan pusat 

keramaian atau tempat industri dapat 

mengganggu konsentrasi belajar Anda  

    

30 Bagaimana kenyamanan ruang kelas Anda     

31 
Apakah ruang kelas cukup untuk menampung 40 

siswa 

    

32 
Apakah jumlah meja kursi sudah sesuai dengan 

jumlah siswa yang berada dalam kelas 

    

33 
Bagaimana kebersihan ruang belajar Anda di 

sekolah 
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KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 

 

No Variabel Indikator No. Item Jumlah 

Guru 1,2,3,4,5 4 

Materi Pelajaran 6,7 2 

Media 8,9,10,11 4 

Siswa 12,13 2 

Feed back 14,15,16 3 

Sarana 
17,18,19,20,21,22

,23,24,25 
9 

1. 

 

 

 

      

2. 

Komunikasi guru 

 

 

 

 

Fasilitas Belajar 

Prasarana 26,27,28,29 4 
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Kepada, 

Yth. Siswa/Siswi 

SMK Taman Siswa  

Jurusan Administrasi Perkantoran 

Di Kudus 

  

Dengan hormat, 

 Dalam rangka pengumpulan data penelitian untuk penyelesaian studi 

Strata 1 Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran di Universitas Negeri 

Semarang, dengan judul “ Pengaruh Komunikasi Guru dan Fasilitas Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

SMK TAMAN SISWA KUDUS”, maka dengan ini saya mohon kesediaan 

Saudara untuk meluangkan waktu mengisi angket penelitian ini.  

Jawaban Saudara yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya sangat berarti 

dan sangat membantu penyelesaian penelitian ini. Kegiatan ini tidak ada 

hubungannya dengan penilaian Saudara sebagai siswa dan saya menjamin 

kerahasiaannya.  

Atas segenap bantuan dan kesungguhan Saudara dalam mengisi angket ini, 

saya ucapkan terima kasih. 

 

      Semarang,   Agustus 2011 

      Hormat saya, 

 

      Endah Nofiyanti 

NIM. 7101407164 



80 
 

 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

 

Alternatif Pilihan 
No Pernyataan 

SB  B KB TB 

A. Komunikasi Guru 

Berkaitan dengan guru terkait dalam hal-hal sebagai berikut. 

1 Penguasaan materi pelajaran oleh guru MPA         

2 Kemampuan menyampaikan materi pelajaran         

3 
Suara guru MPA dalam menyampaikan materi 

pelajaran 

        

4 Kemampuan berbahasa guru MPA     

5 
Kejelasan pengucapan dari guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran 

    

Berkaitan dengan materi pelajaran dengan hal-hal sebagai berikut 

6 
Kesesuaian materi yang disampaikan oleh guru 

sesuai dengan pokok bahasan 

    

7 Sistematika penyampaian materi pelajaran     

Berkaitan dengan media pembelajaran terhadap hal-hal berikut 

8 
Variasi jenis media pembelajaran yang 

digunakan guru dalam pembelajaran 

    

9 Penggunaan media cetak (buku, koran, poster)     

10 
Menurut Anda bagaimana kemampuan guru 

dalam menggunakan media elektronik 
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11 
Bagaimana kesesuaian media terhadap materi 

pelajaran 

    

Berkaitan dengan siswa dalam hal-hal sebagai berikut 

12 
Situasi pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung 

    

13 Kemampuan mengerjakan tugas     

Berkaitan dengan feed back dalam hal-hal sebagai berikut 

14 
Kemampuan siswa menjawab pertanyaan dari 

guru  
    

15 
Kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan kepada guru 
    

16 
Kemampuan guru dalam menjawab pertanyaan 

dari siswa 
    

B. FASILITAS BELAJAR  

Sarana dan prasarana 

17 
Bagaimana keadaan penerangan diruang kelas 

Anda  

        

18 
Bagaimana keadaan sirkulasi udara jendela, 

ventilasi, dan pintu di ruang kelas Anda 

        

19 
Bagimana keadaan  perlengkapan mata pelajaran 

Melakukan Prosedur Administrasi (MPA) 

    

20 

Apakah jumlah perlengkapan mata pelajaran 

MPA sudah cukup dan sesuai dengan jumlah 

siswa  

    

21 
Apakah semua perlengkapan mata pelajaran MPA 

dapat digunakan pada saat praktik 

    

22 
Buku-buku penunjang mata pelajaran disediakan 

oleh  sekolah di perpustakaan  
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23 
Disediakan jam dinding untuk mengetahui kurang 

atau lebihnya jam mengajar  

    

24 
Bagaimana keadaan perpustakaan di sekolah 

Anda   

    

25 Bagaimana Anda memanfaatkan perpustakaan     

26 

Apakah jarak lokasi sekolah dengan pusat 

keramaian atau tempat industri dapat 

mengganggu konsentrasi belajar Anda  

    

27 Bagaimana kenyamanan ruang kelas Anda     

28 
Apakah ruang kelas cukup untuk menampung 40 

siswa 

    

29 
Bagaimana kebersihan ruang belajar Anda di 

sekolah 
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Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 60

Mean .0000000Normal Parametersa 

Std. Deviation 10.97067049

Absolute .113

Positive .113

Most Extreme Differences 

Negative -.078

Kolmogorov-Smirnov Z .872

Asymp. Sig. (2-tailed) .433

a. Test distribution is Normal.  
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Analisis Regresi Sederhana 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .513a .263 .250 4.13796

a. Predictors: (Constant), X1  

 

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 354.283 1 354.283 20.691 .000a

Residual 993.117 58 17.123   
1 

Total 1347.400 59    

a. Predictors: (Constant), X1     

b. Dependent Variable: Y1     

     
 

 

 
 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 31.331 3.464  9.045 .0001 

X1 .439 .097 .513 4.549 .000

a. Dependent Variable: Y1     
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Analisis Regresi Berganda 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .596a .355 .332 11.16148

a. Predictors: (Constant), Y1, X1  
 

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 3905.619 2 1952.809 15.675 .000a

Residual 7100.981 57 124.579   
1 

Total 11006.600 59    

a. Predictors: (Constant), Y1, X1     

b. Dependent Variable: Y2     

 
 
 

 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -13.752 14.507  -.948 .347

X1 .732 .303 .299 2.412 .019

1 

Y1 1.098 .354 .384 3.101 .003

a. Dependent Variable: Y2     
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Analisis Jalur 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 31.331 3.464  9.045 .0001 

X1 .439 .097 .513 4.549 .000

a. Dependent Variable: Y1     
 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -13.752 14.507  -.948 .347

X1 .732 .303 .299 2.412 .019

1 

Y1 1.098 .354 .384 3.101 .003

a. Dependent Variable: Y2     

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .513a .263 .250 4.13796

a. Predictors: (Constant), X1  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .596a .355 .332 11.16148

a. Predictors: (Constant), Y1, X1  
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