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Heri Febianto 2006. Pengaruh Minat dan Fasilitas Terhadap Hasil Belajar 
Mengetik Manual Dengan Sistem 10 (Sepuluh) Jari Siswa Kelas I Jurusan 
Administrasi Perkantoran Di SMK Negeri 2 Semarang. Skripsi. Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 
Drs. Marimin, Pembimbing II : Drs. Ade Rustiana, M.Si.     
 
Kata Kunci : Minat, Fasilitas, Hasil Belajar 

 
 Minat merupakan bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat 
dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya atau bernilainya kegiatan 
tersebut. Dengan tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan 
perhatian untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, 
lebih berkonsentrasi, mudah untuk mengingat dan tidak mudah bosan dengan apa 
yang dipelajari.Kemampuan belajar apabila didukung dengan fasilitas belajar 
yang memadai di sekolah ataupun di rumah berupa peralatan dan perlengkapan, 
maka memperoleh hasil belajar cenderung lebih baik Kenyataan bahwa fasilitas 
pendukung belajar kurang dan minat belajar mengetik yang rendah ini mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Minat Dan Fasilitas 
Terhadap Hasil Belajar Mengetik Manual Dengan Sistem 10 (Sepuluh) Jari Siswa 
Kelas I Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Semarang”. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Adakah pengaruh antara minat 
belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 
10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 
Semarang? 2).Seberapa besar pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa 
kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang? Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh antara 
minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mengetik manual dengan 
sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 
2 Semarang?2) Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh antara minat 
belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 
10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 
Semarang ? 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 (satu) jurusan 
administrasi perkantoran SMK Negeri 2 Semarang yang berjumlah 120 siswa. 
Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik propotional 
random sampling mengingat penelitian ini berasifat homogen.Variabel dalam 
penelitian ini terdiri dari minat dan fasilitas belajar sebagai variabel bebas dan 
hasil belajar sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase 
dan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa minat dan 
fasilitas belajar siswa telah masuk dalam kategori baik dengan bobot persentase 
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skor 75,5% dan 77,20% sedangkan hasil belajar siswa termasuk kategori baik 
dengan rata-rata 7,47. Hasil analisis regesi ganda memperoleh persamaan regesi 
Ŷ= 4,525 + 0,037 X 1  + 0,027 X 2 . Uji keberartian persamaan regesi secara 
parsial dengan uji t diperoleh thitung untuk variabel minat sebesar  5,603 dengan 
probabilitas 0.000 < 0.05, yang berarti secara parsial, ada hubungan yang nyata 
antara minat belajar dengan hasil belajar siswa sedangkan   untuk variabel 
fasilitas diperoleh thitung sebesar 4,162 dengan probabilitas 0,000 < 0.05, yang 
berarti secara parsial, ada hubungan yang nyata antara fasilitas belajar dengan 
hasil belajar siswa. Uji secara simultan dengan uji F diperoleh F hitung = 54,087  
dengan probabiltias 0.000 < 0.05, yang berarti secara simultan ada pengaruh yang 
signifikan antara minat  dan fasilitas dengan hasil belajar. Besarnya pengaruh 
secara simultan antara minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
adalah 54,6%.  

Mengacu dari hasil penelitian, penulis mengajukan saran hendaknya Guru 
dapat lebih meningkatkan minat belajar terutama pada aspek keterlibatan siswa 
saat belajar,untuk pihak sekolah hendaknya menambah buku-buku penunjang 
yang ada diperpustakaan, serta meningkatkan fasilitas belajar yang lain, selain itu  
karena tidak seluruh siswa memiliki mesin ketik, maka bagi pihak sekolah 
hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengetik di luar 
jam pelajaran. Bagi orang tua hendaknya dapat menyediakan peralatan belajar 
mengetik untuk belajar anak-anaknya di rumah, kemauan anak di rumah untuk 
belajar mengetik terhambat oleh adanya keterbatasan kemampuan orang tua 
dalam menyediakan peralatan tersebut bagi anak-anaknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan Nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan, dan keterampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Pasal 1 Undang-undang 

No.20 tahun 2003). 

Belajar merupakan suatu proses tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan (Hamalik 2003:36). Belajar memegang peranan penting 

didalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan 

bahkan persepsi manusia. Belajar adalah usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian 

seutuhnya (Sardiman 2004:20). Dengan belajar manusia dapat mengembangkan 

potensi yang dibawanya sejak lahir. Dalam pendidikan formal selalu diikuti 

pengukuran dan penilaian, demikian juga dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

dengan mengetahui hasil belajar dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, 

sedang atau lambat. Laporan hasil belajar yang diperoleh siswa diserahkan dalam 

periode tertentu yaitu dalam bentuk Buku Raport. Jadi hasil belajar merupakan 
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hasil yang dicapai setelah seseorang mengadakan sesuatu kegiatan belajar yang 

terbentuk dalam suatu nilai hasil belajar yang diberikan oleh Guru. 

Usaha untuk mencapai suatu hasil belajar dari proses belajar mengajar 

seseorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal  

yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri, digolongkan menjadi dua yaitu: 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis diantaranya: keadaan 

fisik, sedangkan faktor psikologis, diantaranya: intelegensi, bakat khusus, minat 

dan perhatian, dan keadaan emosi serta disiplin. Faktor eksternal yang berasal dari 

luar diri siswa itu sendiri, digolongkan menjadi dua, yaitu: faktor sosial dan non 

sosial.  Faktor sosial, diantaranya: manusia (sesama manusia) baik manusia itu ada 

(hadir) atau kehadirannya itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir. Faktor 

non sosial diantarnya: keadaan udara, suhu, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang 

dipakai untuk belajar, alat-alat pelajaran, dan lain-lain  (Suryabrata, 1993: 249) 

Salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala bidang, baik 

itu berupa studi, kerja, hobi atau aktivitas apapun ialah minat. Minat merupakan 

bentuk sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu kegiatan karena 

menyadari pentingnya atau bernilainya kegiatan tersebut (Sudarsono, 2003:28). 

Dengan tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian untuk 

melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, lebih 

berkonsentrasi, mudah untuk mengingat dan tidak mudah bosan dengan apa yang 

dipelajari. 
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Mutu pendidikan yang dikembangkan agar tetap baik, maka perlu 

diadakan dan diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan mendorong 

hasil belajar siswa. Sebagai realisasinya pemerintah membuat beberapa peraturan 

perundang-undangan, UU No 20 Tahun 2003, yang mengatur tentang “Sistem 

Pendidikan Nasional”, diatur dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: Setiap satuan 

pendidikan formal dan non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi 

keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi, 

fisik, kecerdasan intelektual, sosial emosional, dan kewajiban peserta didik (UU 

No. 20 2003:33).  Kemampuan belajar apabila didukung dengan fasilitas belajar 

yang memadai di sekolah ataupun di rumah berupa peralatan dan perlengkapan, 

maka memperoleh hasil belajar cenderung lebih baik (Sujanto, 1990:206). 

 SMK Negeri 2 Semarang merupakan salah satu dari sekian banyak 

sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang berusaha mencetak lulusan yang 

siap kerja. Dalam menghadapi tantangan SMK Negeri 2 Semarang berusaha untuk 

memenuhi segala kebutuhan guna menunjang proses belajar yang baik dan 

terencana, mulai tahun diklat 2004/2005 SMK Negeri 2 Semarang 

mengembangkan kurikulum baru menggantikan kurikulum lama yang dinilai 

kurang baik, kurikulum tersebut adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

yang menuntut siswa untuk dapat menguasai mengetik manual dengan sistem 10 

(sepuluh) jari buta. 

Mata diklat mengetik merupakan salah satu mata diklat yang 

dikelompokan dalam program produktif. Program produktif adalah kelompok 
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mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi 

kerja sesuai dengan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Untuk dapat menguasai mata diklat mengetik manual dengan sitem 10 (sepuluh) 

jari dengan baik perlu memiliki minat minat belajar dan fasilitas belajar yang baik, 

sehingga diharapkan akan memperoleh hasil belajar yang optimal.  

Berdasarkan survei pendahuluan di SMK Negeri 2 Semarang diketahui 

bahwa fasilitas belajar di SMK Negeri 2 Semarang apabila dilihat dari segi tahun 

pembuatan masih tergolong layak untuk digunakan. Untuk mesin ketik dan mesin 

pendikte rata-rata dibuat sekitar tahun 1990. Karpet sebagai alas dari lantai masih 

bagus dan masih layak untuk digunakan, meja kerja juga masih baik. Tetapi jika 

dilihat dari fasilitas penunjang seperti kertas dan pita tinta masih kurang 

memenuhi syarat, hal ini dilihat apabila praktik mengetik siswa sering terjadi 

kertas kurang maupun pita yang sudah tidak layak untuk dipakai masih tetap 

digunakan untuk kegiatan praktik walaupun hanya sebagian dari peserta didik 

yang memperoleh mesin ketik dengan pita tinta yang sudah tidak layak pakai. Dua 

buah AC yang sebenarnya masih tergolong baru namun hanya 1 (satu) yang bisa 

berfungsi dengan baik, sehingga banyak siswa yang tempat praktiknya agak jauh 

dari AC merasa gerah. Tidak semua lampu dapat dinyalakan sehingga apabila 

kondisi gelap tidak semua siswa dapat memperoleh penerangan dari lampu yang 

cukup. 

 Selain hal tersebut siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran 

memiliki minat yang rendah terhadap mata diklat mengetik manual dengan sistem 
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10 (sepuluh) jari buta. Hal ini ditunjukkan dari sikap siswa yang sering terlambat 

masuk ketika ada pelajaran mengetik, walaupun telah sampai didepan ruang 

praktek mereka tidak segera masuk kedalam kelas, dalam menerima pelajaran 

kurang bersungguh-sungguh, sering memberikan protes apabila diberi tugas untuk 

mengerjakan sesuatu. Juga karena ada anggapan bahwa mesin ketik manual sudah 

ketinggalan jaman karena sekarang sudah ada mesin ketik yang lebih canggih 

salah satunya adalah komputer. Meskipun sudah ada mesin komputer tetapi pada 

kenyataannya masih banyak dibutuhkan mesin ketik manual, seperti pada kantor-

kantor. Selain itu tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan komputer. 

 Akan tetapi dilihat dari hasil belajarnya cukup baik dengan nilai rata-rata 

7,5. Ini sudah memenuhi standart kompetensi untuk mata diklat produktif, yaitu 

nilai rata-rata 7,0 (wawancara dengan Hj Sukartini B.A. salah satu guru mengetik 

di SMK Negeri 2 Semarang ) 

Kenyataan bahwa fasilitas pendukung belajar kurang dan minat belajar 

mengetik yang kurang ini mendorong penulis untuk mengungkapkan lebih jauh 

tentang pengaruh minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari dengan judul : “PENGARUH 

MINAT DAN FASILITAS TERHADAP HASIL BELAJAR MENGETIK 

MANUAL DENGAN SISTEM 10 (SEPULUH) JARI SISWA KELAS I 

JURUSAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK NEGERI 2 

SEMARANG”. 
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1.2. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1) Adakah pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I 

jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang? 

2) Seberapa besar pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I 

jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan terutama kegiatan ilmiah mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai, termasuk juga dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui adakah pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari 

siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang? 

2) Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh antara minat belajar dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 

(sepuluh) jari siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 

Semarang ? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, 

antara lain : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian oleh penulis adalah sebagai sarana untuk 

menambah referensi dan bahan kajian dalam khasanah ilmu pengetahuan 

di bidang pendidikan dan untuk penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

minat dan fasilitas belajar yang belum dikaji dalam penelitian ini serta 

mengembangkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di bangku 

kuliah dalam pembelajaran didalam kelas.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai tempat belajar mengajar diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan untuk seluruh materi pokok pada 

umumnya dengan meningkatkan fasilitas belajar yang ada. 

2) Bagi Guru. 

Guru mampu meningkatkan minat siswa untuk belajar dengan 

berbagai cara dan dapat menggunakan alat/fasilitas yang tepat bagi 

siswanya.  

3) Bagi Peneliti. 

Menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di 

bangku kuliah dalam pembelajaran didalam kelas dan juga sebagai 
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bahan masukan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai referensi 

dalam penelitian. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian pendahuluan, 

bagian isi dan bagian akhir atau penutup. 

1) Bagian pendahuluan terdiri dari : 

Halaman judul penelitian, abstrak, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

2) Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan, berisikan alasan pemilihan judul dari penelitian 

ini, penegasan istilah, permasalahan yang diangkat, tujuan dari penelitian 

dan kegunaan dari penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori dan Hipotesa, berisikan teori-teori yang 

dijadikan landasan dalam penelitian ini dan nantinya akan dijadikan acuan 

atau pedoman didalam melakukan penelitian.  

Bab III Metodologi penelitian,berisikan populasi yang akan diambil 

untuk penelitian dan dicantumkan pula teknik pengumpulan data yang 

dipilih dan analisis penelitian. 
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Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan data-data yang 

nantinya digunakan di dalam penelitian yang dilanjutkan dengan 

pembahasan, sehingga data-data yang terkumpul tersebut mempunyai arti. 

Bab V Kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan dari hasil 

rangkuman penelitian yang dilakukan di lapangan (obyek penelitian), 

sedangkan saran berisikan perbaikan atau masukan-masukan untuk 

perbaikan yang berhubungan dengan penelitian.   

3) Bagian akhir skripsi, berisikan : 

a. Daftar pustaka yaitu daftar buku-buku yang digunakan sebagai sumber 

didalam menyelesaikan penelitian ini. 

b.  Lampiran berisikan kelengkapan-kelengkapan skripsi untuk 

memperjelas data yang dibutuhkan dan juga dalam perhitungan analisa 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Hasil Belajar 

 
2.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Poerwadarminta (2003 : 348), hasil adalah sesuatu diadakan 

oleh usaha. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah 

seseorang mengadakan sesuatu kegiatan belajar yang terbentuk dalam suatu 

nilai hasil belajar yang diberikan oleh guru. 

2.1.2 Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan 

pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

1) Fungsi Evaluasi Hasil Belajar. 

a. Untuk diagnostik dan pembangunan. 

b. Untuk seleksi. 

c. Untuk kenaikan kelas. 

d. Untuk penempatan. 

2) Evaluasi hasil belajar memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya 

mencapai tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

10 
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b. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik keseluruhan kelas 

maupun masing-masing individu. 

c. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa, menetapkan kesulitan-kesulitanya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan remidial (perbaikan). 

d. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa, 

sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga 

masyarakat dan pribadi yang berkualitas. 

e. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengenal kemajuan 

sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya perbaikan. 

f. Memberikan informasi yangh tepat untuk membimbing siswa 

memilih sekolah, atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat 

dan bakatnya. 

3) Sasaran Evaluasi Hasil Belajar. 

a. Ranah kognitif (pengetahuan/pemahaman). 

(1) Sasaran penilaian aspek pengenalan (recognition) 

Caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

bentuk pilihan berganda, yang menuntut siswa agar melakukan 

identifikasi tentang fakta, definisi, contoh-contoh betul 

(correct). 

(2) Sasaran penilaian aspek mengingat kembali (recal) 
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Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup 

langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik. 

(3)  Sasaran penilaian aspek pemahaman (komprehension) 

Caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang menuntut identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang betul dan yang keliru konklusi atau klasifikasi, dengan 

daftar pertanyaan matching (menjodohkan) yang berkenaan 

dengan konsep, contoh, aturan, penerapan, langkah-langkah 

dan urutan, dengan pertanyaan bentuk essay (open ended) yang 

menghendaki uraian, perumusan kembali dengan kata-kata 

sendiri, contoh-contoh. 

b. Ranah afektif (sikap atau nilai). 

(1) Aspek penerimaan, yakni kesadaran peka terhadap gejala dan 

stimulasi serta menerima atau menyelesaikan stimulus atau 

gejala tersebut. 

(2) Sambutan, yakni aktif mengikuti dan melaksanakan sendiri 

suatu gejala disamping menyadari/menerimanya. 

(3) Aspek penilaian, yakni perilaku yang konsisten, stabil dan 

mengandung kesungguhan kata hati dan kontrol secara aktif 

terhadap perilakunya. 
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(4) Aspek organisasi, yakni perilaku menginternalisasi, 

mengorganisasi dan memantapkan interaksi antara nilai-nilai 

dan menjadikannya sebagai penginderaan yang teguh. 

(5) Aspek karakteristik diri dengan suatu nilai atau kompleks nilai, 

ialah menginternalisasikan suatu nilai ke dalam sistem nilai 

dalam diri individu, yang berperilaku konsisten dengan sistem 

nilai tersebut. 

c. Ranah keterampilan. 

(1)  Aspek keterampilan kognitif, misalnya masalah-masalah 

familier untuk dipecahkan dalam rangka menentukan ukuran-

ukuran ketetapan dan kecepatan melalui latihan-latihan (drill) 

jangka panjang, evaluasi dilakukan dengan metode-metode 

objektif tertutup. 

(2) Aspek keterampilan psikomotorik dengan tes tindakan terdapat 

pelaksanaan tugas yang nyata atau yang disimulasik, dan 

berdasarkan kriteria ketetapan, kecepatan, kualitas penerapan 

secara objektif. Contoh latihan mengetik, keterampilan 

menjalankan mesin dan lain-lain. 

(3) Aspek keterampilan reaktif, dilaksanakan secara langsung 

dengan pengamatan objektif terhadap tingkah laku pendekatan 
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atau penghindaran, secara tak langsung dengan kuesioner 

sikap. 

(4) Aspek keterampilan interaktif, secara langsung dengan 

menghitung frekuensi kebiasaan dan cara-cara yang baik yang 

dipertunjukkan pada kondisi-kondisi tertentu.(Hamalik 2003 : 

159) 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

2.1.3.1. Faktor Lingkungan. 

1) Lingkungan Alami. 

Lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan 

sekolah yang didalamnya dihiasi dengan tanaman/ pepohonan 

yang dipelihara dengan baik. Apotik hidup dikelompokkan 

dengan baik dan rapi sebagai laboratorium alam bagi anak 

didik. Sejumlah kursi dan meja belajar teratur rapi yang 

ditempatkan di bawah pohon–pohon tertentu agar anak didik 

dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan 

lingkungan membuat anak didik betah tinggal berlama-lama di 

dalamnya. 

2) Lingkungan Sosial Budaya. 

Lingkungan sosial budaya diluar sekolah ternyata sisi 

kehidupan yang mendatangkan masalah tersendiri bagi 



 15

kehidupan anak didik di sekolah. Pembangunan gedung sekolah 

yang tak jauh dari hiruk pikuk lalu lintas menimbulkan 

kegaduhan suasana kelas. Pabrik-pabrik yang didirikan di 

sekitar sekolah dapat menimbulkan kebisingan di dalam kelas 

2.1.3.2. Faktor Instrumental. 

1) Kurikulum. 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan 

unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kuirikulum kegiatan 

belajar mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang 

harus guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, belum guru 

programkan sebelumnya. 

2) Program. 

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi 

kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikandi sekolah 

tergantung baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. 

Program pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang 

tersedia, baik tenaga, finansial dan sarana prasarana. 

3) Sarana dan Fasilitas. 

Sarana dan fasilitas mempunyai arti penting dalam 

pendidikan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang 

strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. 
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Fasilitas mengajar merupakan kelengkapan mengajar 

guru yang harus dimiliki oleh sekolah. Ini kebutuhan guru yang 

tak bisa dianggap ringan. Guru harus memiliki buku pegangan 

dan buku penunjang agar wawasan guru tidak sempit. Buku 

kependidikan/keguruan perlu dibaca atau dimiliki oleh guru 

dalam rangka peningkatan peningkatan kompetensi keguruan. 

4) Guru. 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. 

Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada 

anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 

2.1.3.3. Kondisi  Fisiologis. 

Menurut Noehi Nasution dkk mengatakan bahwa kondisi 

fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar seseorang. Orang dalam keadaan segar jasmaninya akan 

berlainan belajarnya dari orang dalam keadaan kelelahan. 

Aspek fisiologis ini diakui mempengaruhi pengelolaan kelas. 

Pengajaran dengan pola klasikal perlu memperhatikan tinggi 

rendahnya postur tubuh anak didik. Postur tubuh anak didik yang 

tinggi sebaiknya ditempatkan dibelakang anak didik yang bertubuh 
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pendek. Hal ini dimaksudkan agar pandangan anak didik ke papan 

tulis tidak terhalang oleh anak didik yang bertubuh tinggi. 

Tinjauan fisiologis adalah kebijakan yang pasti tak bisa 

diabaikan dalam penentuan besar kecilnya, tinggi rendahnya kursi 

dan meja sebagai perangkat tempat duduk anak didik dalam 

menerima pelajaran guru di kelas. 

2.1.3.4. Kondisi Psikologis 

1) Minat. 

Minat, menurut Slameto (1991: 182) adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, 

tanpa ada yang menyuruh. 

2) Kecerdasan. 

Berbagai hasil penelitian, sebagaimana diungkapkan 

oleh Noehi Nasution telah menunjukkan hubungan yang erat 

antara IQ dengan hasil belajar di sekolah. 

3) Bakat. 

Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan 

yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau 

latihan. 

4) Motivasi. 

Menurut Noehi Nasution motivasi adalah kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan 
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sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar adalah kondisi psikologis 

yang mendorong seseorang untuk belajar. 

5) Kemampuan kognitif. 

Ada tiga kemampuan yang harus dikuasai sebagai 

jembatan untuk sampai pada penguasaan kemampuan kognitif, 

yaitu persepsi, mengingat dan berpikir. (Djamarah 2000: 142). 

2.2. Minat Belajar 

2.2.1. Pengertian Minat Belajar 

Ada beberapa pengertian tentang minat, dalam Poerwadarminta 

(2003 : 744) minat diartikan sebagai gairah, keinginan dan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Para ahli psikologi 

telah banyak mendefinisikan minat dengan berbagai variasi. Namun 

pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi satu 

sama lain. 

W.S. Winkel (1983 : 30) menyatakan bahwa,” minat adalah 

kecenderungan yang agak menetap dalam subyek untuk merasa 

tertarik pada bidang atau hal tertentu atau merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu”. Perasaan merupakan faktor psikis 

yang non intelektual, yang khusus berpengaruh terhadap 

semangat/gairah siswa dalam melakukan aktifitas belajar. Perasaan 

senang akan menimbulkan minat, yang diperkuat lagi oleh sikap yang 

positif. Menurut Slameto (1991: 182) minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
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menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Anak didik memiliki minat terhadap subyek tersebut 

(Slameto 1991: 182). 

Dalam hal belajar apabila seorang siswa mempunyai minat 

terhadap mata pelajaran tertentu maka siswa tersebut harus 

menyenangi mata pelajaran tersebut, kemudian siswa akan 

memperhatikan materi yang diberikan. Kartini kartono (1990: 111) 

menjelaskan bahwa perhatian merupakan reaksi umum dari organisme 

dan kesadaran yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya 

konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap suatu obyek. 

Perhatian sangat dipengaruhi oleh perasaan senang dan suasana hati, 

dan ditentukan oleh kemauan. Perhatian dianggap sebagai akibat dari 

kemampuan psikis yang disebut minat. Dalam Crow dan Crow (1988: 

351) ditunjukkkan bahwa minat adalah kemampuan untik memberi 

stimuli yang mendorong siswa untuk memperhatikan seseorang, 

sesuatu barang atau aktivitas, atau sesuatu yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu 

sendiri. Abu Ahmadi (1992: 151) mengatakan bahwa antara minat dan 
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perhatian pada umumnya dianggap sama atau tidak ada perbedaan. 

Memang keduanya hampir sama, dan dalam praktek selalu 

berhubungan antara yang satu sama lain. Apa yang menarik minat 

dapat menyebabkan adanya perhatian terhadap sesuatu tertentu disertai 

dengan minat. Lobby Loekmono (1994 : 62) mengatakan bahwa minat 

merupakan salah satu hal yang ikut menentukan keberhasilan 

seseorang dalam segala bidang, baik dalam studi, kerja dan kegiatan-

kegiatan lain. Minat pada suatu bidang tertentu akan memunculkan 

perhatian yang spontan terhadap bidang tersebut. 

Abu Ahmadi (1992: 125), mengartikan bahwa kemauan 

mendorong timbulnya minat siswa, mendorong gerak aktivitas ke arah 

tercapainya suatu tujuan. Jadi gejala kemauan menghendaki adanya 

aktivitas pelaksanaan. Kemauan disini adalah dorongan dari dalam 

yang sadar, berdasar pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh 

pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada 

tercapainya tujuan berhubungan dengan kebutuhan hidup pribadinya. 

Menurut Joko Sudarsono (2003: 28) menyatakan bahwa minat 

merupakan sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu 

kegiatan karena menyadari pentingnya dan bernilainya kegiatan 

tersebut. Crow dan Crow (1988: 341) mengatakan bahwa sikap itu 

tumbuh dan berkembang sebagaimana terjadi pada pola tingkah laku 

yang bersifat mental dan emosional lainnya. Sikap mempengaruhi 

pelahiran pengalaman seorang individu dan bersumber pada desakan 
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atau dorongan didalam hati. Kebiasaan-kebiasaan yang dikehendaki 

dan pengaruh lingkungan yang mengelilingi individu itu. Dengan kata 

lain sikap dihasilkan dari keinginan–keinginan pribadi dan sejumlah 

stimuli-stimuli. Winkel (1983 : 30) mengatakan sikap yang positif  

terhadap belajar mempunyai peranan besar dalam hubungan antara 

perasaan yang akan menimbulkan minat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah suatu keadaan dimana siswa merasa senang dan memberi 

perhatian pada mata pelajaran serta kemampuan dalam belajar yang 

menimbulkan sikap keterlibatan setiap orang yang ingin belajar. 

2.2.2. Menumbuhkan Minat Belajar 

Minat belajar merupakan suatu sikap tertentu yang bersikap 

sangat pribadi pada setiap orang yang ingin belajar (Sudarsono 2003 : 

28). Minat belajar harus ditumbuhkan sendiri oleh masing-masing 

orang. Pehak lain hanya memperkuat menumbuhkan minat dan untuk 

memelihara minat yang telah dimiliki seseorang. 

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh siswa untuk 

menumbuhkan minat terhadap bidang studi tertentu yaitu : 

1) Berusaha memperoleh informasi tentang bidang studi tersebut. 

Carilah berbagai informasi selengkap mungkin tentang bidang 

studi tersebut, seperti mengenal sejarahnya, tokoh-tokohnya, 

bidang-bidang kerja yang dapat dimasuki, kesempatan untuk 

maju dan hal-hal menarik lainnya. 
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2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang 

studi tersebut. Buatlah catatan-catatan pribadi, menulis karangan 

ilmiah popular, melakukan penelitia-penelitian sederhana atau 

berdiskusi dengan teman (Loekmono 1994: 60). 

Lester & Alice Crow (dalam Loekmono 1994 : 61) 

mengemukakan lima butir motif penting yang dapat dijadikan alasan-

alasan untuk mendorong tumbuhnya minat belajar dalam diri 

seseorang yakni : 

1) Suatu hasrat keras untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik 

dalam semua mata pelajaran. 

2) Suatu dorongan batin memuaskan rasa ingin tahui dalam satu 

atau lain bidang studi. 

3) Hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi. 

4) Hasrat untuk menerima pujian dari orang tua, guru dan teman. 

5) Gambaran diri dimasa mendatang untuk meraih sukses dalam 

bidang tertentu. 

Disamping itu William Amstrong kembali menegaskan bahwa 

studi tidaklah mungkin tanpa minat atau motivasi oleh karena itu 

disarankan kepada para siswa 10 cara untuk memperoleh minat dalam 

studinya adalah sebagai berikut : 
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1) Siswa hendaknya berusaha menetapkan apa yang ingin 

diperbuatnya dan kemana akan menuju. 

2) Tetapkan suatu alasan bagi pekerjaan yang akan dilakukandan 

dengan demikian membersihkannya dari unsur pekerjaan yang 

membosankan. 

3) Siswa hendaknya berusaha menentukan menentukan tujuan 

hidupnya ingin menjadi apa? 

4) Lakukan suatu usaha yang sungguh untuk menangkap keyakinan 

guru dan mengenai   pengabdian diri pada pelajaran yang 

bersangkutan. 

5) Siswa hendaknya membangun suatu sikap yang positif, yaitu 

mencari yang baik daripada alasan-alasan penghindar yang buruk. 

6) Siswa hendaknya menerapkan keaslian dan kecerdasan dalam mata 

pelajaran sebagaimana dilakukan pada kegemarannya. 

7) Berlakunya figur terhadap diri sendiri. Minat siswa akan 

meningkat dalam pertimbangan langsusng dengan banyaknya studi 

yang sepenuh hati dilakukannya. 

8) Praktikan kebijakan-kebijakan dari minat dalam ruang kelas, yaitu 

tampak dan berbuat seakan-akan sungguh berminat. 

9) Siswa hendaknya menggunakan nalurinya menghimpun untuk 

mengumpulkan keterangan. 

10) Janganlah takut untuk menggunakan rasa ingin tahu. 

(The Liang Gie 1995 : 131-134) 
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Mengenai cara untuk mengembangkan minat terhadap mata 

pelajaran yang tidak disenangi, Cohn Woodley menyatakan bahwa 

hanya ada satu cara bagi siswa untuk mengembangkan minat itu, yakni 

dengan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan baik . 

Ada beberapa macam cara yang dapat guru lakukan untuk  

membangkitkan minat anak didik sebagi berikut : 

1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, 

sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 

2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengn persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran. 

3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan 

belajar yang kreatif dan kondusif. 

4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar 

dalam konteks perbedaan individual anak didik (Djamarah 2000: 

133). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar dapat ditumbuhkan dengan cara-cara sebagai 

berikut : 

1)  Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

2) Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau. 

3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. 

4) Menggunakan berbagi macam bentuk dan tehnik mengajar.  
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2.2.3. Minat Belajar Dalam Hubungannya Dengan Hasil Belajar. 

Minat merupakan salah satu hal yang ikut menentukan 

keberhasilan seseorang dalam segala bidang, baik dalam studi, kerja 

dan kegiatan lain. Demikian juga hasil belajar seorang siswa 

ditentukan pula oleh minat belajarnya. Selain minat dapat 

mempengaruhi hasil belajar, maka hasil belajar dapat mempengaruhi 

minat. Hasil belajar yang baik pada bidang studi tertentu dapat 

memperbesar minat seseorang pada bidang studi tersebut, bahkan juga 

pada hal-hal lain yang berhubungan dengan bidang studi tertentu. Jadi 

dapat dikatakan bahwa minat dan hasil belajar saling mempengaruhi. 

 

2.3. Fasilitas Belajar 

Fasilitas belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa, jelaslah bila dalam kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika 

ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan dalam hal ini akan diuraikan 

mengenai ruang lingkup fasilitas belajar. 

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: 

1) Bangunan dan perabot sekolah. 

2) Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan 

laboratorium. 

 



 26

3) Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audovisual yang 

menggunakan alat penampilan dan media yang tidak menggunakan alat 

penampil. 

Ditinjau dari fungsi dan peranannya terhadap pelaksanaan proses 

belajar mengajar , Arikunto (1987 : 10 ) mengemukakan bahwa sarana 

pendidikan atau sarana materiil dibedakan menjadi 3 macam yaitu :  

1) Alat Pelajaran. 

2) Alat peraga. 

3) Media Pengajaran. 

Begitupun dengan Ary H. Gunawan (1982 : 8 ) berpendapat bahwa 

sarana pendidikan mencakup 3 hal yaitu : 

1) Alat Pelajaran (buku pelajaran, buku tulis menulis, alat praktikum) 

2) Alat peraga. (Gambar, bentuk – bentuk)  

3) Media Pengajaran.(Media visual, seperti slide, film dan sebagainya ; 

media audio seperti tape recorder, radio ; media audio visual seperti TV, 

Film bersuara, sound slide dan sebagainya) 

Menurut The liang Gie, (2002 : 33), dalam bukunya “Cara Belajar 

Yang Efisien”. Untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar 

yang memadai, antara lain ruang tempat belajar, penerangan cukup, buku-

buku pegangan, dan kelengkapan peralatan mengetik. Jadi pada prinsipnya 

fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar. 

Peralatan mengajar yang khusus berkaitan dengan proses belajar mengajar 

mengetik perlu diperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap. (a) 
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Ruang belajar; (b) Ruang perpustakaan; dan (c) Ruang keterampilan atau 

praktek. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa fasilitas belajar 

adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langfsung digunakan 

dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari alat pelajaran, alat peraga dan 

media pengajaran/media pendidikan. 

Tersedianya fasilitas yang memadai diharapkan siswa akan memperoleh 

hasil yang baik, sehingga nantinya dapat memperoleh hasil belajar mengetik 

yang kompeten . Yaitu dapat mengoperasikan mesin ketik dengan metode 10 

(sepuluh) jari buta dengan baik.  

 
2.4. Tinjauan Tentang Mengetik 

2.4.1. Pengertian mengetik. 

 Salah satu mata diklat yang diajarkan di SMK adalah mengetik, 

metode yang paling umum digunakan adalah metode mengetik 10 (sepuluh) jari 

buta. Sistem ini diperkenalkan oleh suatu perusahaan  pembuat mesin 

ketikdengan merk “REMINGTO”. Caranya dengan memberian penerangan-

penerangan dan kursus untuk dapat mengetik dengan cepat dan baik dengan 

memakai pedoman-pedoman tertentu. (Drs. Sularso dkkk, 1984 : 4) 

Menurut Wirodihardjo, dkk (1993 :5), mengetik adalah pengetahuan dan 

keterampilan teknik yang harus dipelajari dan dilatih, sebab tanpa disertai 

pengetahuan dan keterampilan teknik tidak akan diperoleh hasil pekerjaan yang 

memuaskan. 



 28

Disamping itu, irama dalam mengetik akan timbul dengan sendirinya 

jika benar-benar dilaksanakan metode mengetik dengan sistem 10 (sepuluh) jari 

buta. 

2.4.2. Sikap pada waktu mengetik. 

1) Sikap pada waktu mengetik. 

Dengan sikap yang baik pada waktu mengetik, dimaksudkan 

agar tidak mengganggu jalannya pekerjaan. Kelelahan akan cepat 

timbul apabila mengetik dengan duduk seenaknya tanpa sikap yang 

benar. Misalnya duduk terlalu membungkuk, jarak badan dengan mesin 

tulis terlalu jauh, posisi terlalu tinggi untuk menghentak dan 

sebagainya. 

Sikap yang benar dan baik pada waktu mengetik adalah dengan 

menggunakan pedoman seperti di bawah ini : 

a. Duduklah tegak dengan punggung bersandar pada kursi, kepala 

lurus selalu memandang ke bahan/naskah, dan sekali-kali pada hasil 

pekerjaan. 

b. Kaki tidak boleh menggantung, tetapi harus menapak di lantai 

berdampingan tidak merapat. Sekali-kali jangan disandarkan 

sandaran kaki di bawah meja. Kaki-kaki dapat disandarkan pada 

sandaran kaki bila posisi kaki dapat membentuk siku-siku. 

c. Lengan dari bahu sampai siku-siku harus rapat dengan badan 

dengan badan dan dari siku mendatar sampai pergelangan tangan. 
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Sikap ini harus wajar dan santai, atau duduknya dan   

menggantungnya tangan terasa enak. 

d. Jari-jari harus melengkung dengan lemas dan terletak pada tuts 

basis. 

e. Kedua ibu jari punggungnya saling berdampingan dan siap untuk 

melakukan entakan pada bilah spasi. 

f. Kepala dalam sikap bebas untuk melihat naskah yang akan diketik. 

g. Mata selalu harus melihat pada naskah yang sedang diketik. 

(Djanewar 1999 : 26) 

2) Penempatan jari-jari pada tuts sesuai dengan fungsinya. 

Dalam kegiatan mengetik, baik jari-jari kanan maupun kiri harus 

digunakan. Hal ini tidak lain untuk mencukupi efisien kerja dan 

menghemat tenaga. Dengan semua jari digunkan, maka kecepatan  akan 

meningkat. 

 

Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X) dan satu variabel 

terikat (Y), yaitu minat  belajar (X1) dan fasilitas belajar (X2) serta hasil belajar 

(Y).  

Dalam variabel minat mengandung pengertian kecenderungan yang 

agak menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu 

atau merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Perasaan senang akan 
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menimbulkan minat, yang diperkuat lagi oleh sikap yang positif. Menurut 

Slameto (1991 : 182) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Dalam hal belajar apabila seorang siswa mempunyai minat terhadap 

mata pelajaran tertentu maka siswa tersebut harus menyenangi mata pelajaran 

tersebut, kemudian siswa akan memperhatikan materi yang diberikan. (Slameto 

1991 : 182). Kartini kartono (1990 : 111) menjelaskan bahwa perhatian 

merupakan reaksi umum dari organisme dan kesadaran yang menyebabkan 

bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap 

suatu obyek. Perhatian sangat dipengaruhi oleh perasaan senang dan suasana 

hati, dan ditentukan oleh kemauan. Perhatian dianggap sebagai akibat dari 

kemampuan psikis yang disebut minat. Dalam Crow dan Crow (1988 : 351) 

ditunjukkkan bahwa minat adalah kemampuan untik memberi stimuli yang 

mendorong siswa untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau 

aktivitas, atau sesuatu yang dapat memberikan pengaruh terhadap pengalaman 

yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri.  

Menurut Joko sudarsono (2003 : 28) menyatakan bahwa minat 

merupakan sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan suatu kegiatan 

karena menyadari pentingnya dan bernilainya kegiatan tersebut.  

Dengan demikian dari pendapat beberapa ahli yang terdapat dalam 

ungkapan di atas maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu 



 31

keadaan dimana siswa merasakan senang dan dapat memberi perhatian pada 

mata pelajaran serta kemampuan dalam belajar yang menimbulkan sikap 

keterlibatan setiap orang yang ingin belajar 

Menurut The liang Gie, (2002 : 33), dalam bukunya “Cara Belajar Yang 

Efisien”. Untuk belajar yang baik hendaknya tersedia fasilitas belajar yang 

memadai, antara lain ruang tempat belajar, penerangan cukup, buku-buku 

pegangan, dan kelengkapan peralatan mengetik. Jadi pada prinsipnya fasilitas 

belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar. Peralatan 

mengajar yang khusus berkaitan dengan proses belajar mengajar mengetik perlu 

diperhatikan pemeliharaan dan pengawasan terhadap. (a) Ruang belajar; (b) 

Ruang perpustakaan; dan (c) Ruang keterampilan atau praktek. 

Dalam Poerwadarminta (2003 : 348), hasil adalah sesuatu diadakan oleh 

usaha. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah seseorang 

mengadakan sesuatu kegiatan belajar yang terbentuk dalam suatu nilai hasil 

belajar yang diberikan oleh guru. 

Adakah pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa dan 

seberapa besarkah pengaruh antara minat belajar dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I 

jurusan sekertaris di SMK N 2 Semarang, hal inilah yang akan penulis teliti 
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dalam skripsi ini, karena ada pengaruh yang kuat penulis menelitinya dengan 

hipotesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002 : 64). Dari pemaparan diatas, maka dapat diambil sebuah 

hipotesis, yaitu: 

“Ada pengaruh minat dan fasilitas belajar baik secara parsial maupun 

simultan terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari 

siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran SMK Negeri 2 Semarang”. 

 

Fasilitas belajar (X2) 

1). Ruang tempat belajar 

2). Penerangan yang cukup 

3). Buku pegangan 

4). Kelengkapan peralatan

Hasil belajar (Y) 

Nilai tes atau nilai yang 
terdapat pada rapot. 

Minat belajar (X1) 

1). Perasaan senang 

2). Perhatian siswa 

3). Kemauan dalam belajar 

4). Keterlibatan siswa



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian  

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1998 : 115). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas 1 (satu) jurusan administrasi perkantoran SMK 

Negeri 2 Semarang yang berjumlah 120 siswa, terdiri dari 3 kelas yaitu 

kelas 2ap1, 2ap2, 2ap3. dengan masing-masing kelas terdapat 40 siswa.  

3.1.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti             

( Arikunto, 2002 : 109). Alasan peneliti menggunakan penelitian sampel 

karena menurut pendapat Suharsimi Arikunto ada beberapa keuntungan 

jika menggunakan penelitian sampel yaitu : 

1) Karena subyek pada sampel lebih sedikit di bandingkan dengan 

populasi, maka kerepotannya tentu kurang. 

2) Apabila populasinya terlalu besar, maka dikhawatirkan akan ada yang 

terlewati. 

3) Dengan penelitian sampel maka akan lebih efisien (dalam arti uang, 

waktu, dan tenaga) 

(Suharsimi Arikunto, 1996 : 199) 
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Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik propotional random sampling mengingat penelitian ini berasifat 

homogen. Ukuran sampel dari populasi penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin. dalam pengambilan sampel tersebut persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel dapat di 

tolerir atau yang diinginkan adalah 5% mengingat semakin kecil persen 

kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan sampel, maka jumlah 

sampel akan semakin banyak sehingga akan lebih representatif. Rumus 

Slovin adalah sebagai berikut : 

n  = 21 Ne
N

+
 

Keterangan : 

n  =  Ukuran sampel 

N  =  Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan   

sampel yang masih ditolerir atau yang diinginkan, yaitu 5% (Umar, 

1998 : 74). 

Sampel penelitian ini adalah : 

n  = 21 Ne
N

+
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  = 2)05,0(1201
120

+
 

 = 
)0025,0(1201

120
+

 

  = 
)3,0(1

120
+

 

  = 
3,1

120 =92,31 (dibulatkan menjadi 93 orang). 

Untuk menentukan individu atau obyek yang menjadi sampel, 

digunakan random sampling berupa undian. Pengambilan sampel secara 

undian ialah seperti layaknya orang melaksanakan undian. Adapun 

langkah-langkahnya adalah : 

1) Membuat daftar yang berisi semua subjek, peristiwa atau kelompok-

kelompok yang diselidiki. 

2) Memberi kode yang berupa angka-angka untuk semua yang akan 

diselidiki dalam nomor 1. 

3) Menulis kode tersebut masing-masing pada sebuah kertas kecil 

berkode tersebut. 

4) Menggulung setiap kertas kecil berkode tersebut. 

5) Memasukkan gulungan-gulungan kertas tersebut dalam kaleng atau 

tempat sejenis. 

6) Mengocok baik-baik kaleng tersebut. 
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7) Mengambil satu persatu gulungan tersebut sejumlah kebutuhan. 

(Cholid, 1999 : 111-112). 

Sehingga terdapat 93 siswa kemudian disebar pada 3 kelas yang 

masing-masing kelas mendapat 31 siswa. Dengan rincian kelas 2 AP 1 

sebanyak 31 siswa, kelas 2 AP 2 sebanyak 31 siswa, kelas 2 AP 3 sebanyak 

31 siswa. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998: 99). Variabel dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu variabel bebas (independen) 

dan variabel terikat (dependen). Adapun variabel-variabel yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh minat dan fasilitas terhadap hasil belajar 

mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas 1 jurusan 

administrasi perkantoran SMK Negeri 2 Semarang, meliputi : 

3.1.3.1 Variabel bebas (independen) 

Yaitu variabel yang tidak terikat oleh pengaruh variabel yang 

lain. Variabel bebas dilambangkan dengan X. Variabel bebas dalam 

penelitian ini ada 2 yaitu : 

1) Minat belajar (X1) 

Dengan indikator sebagai berikut : 

a) Perasaan senang. 
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b) Perhatian siswa 

c) Kemauan dalam belajar 

d) Keterlibatan siswa. 

2)  Fasilitas belajar (X2) 

Dengan indikator sebagai berikut : 

a) Ruang tempat belajar 

 Dengan sub indikator: 

(1). Tersedianya ruang yang cukup untuk praktek. 

(2). Adanya pendingin ruangan untuk mengatur 

kelembaban. 

b) Penerangan yang cukup 

(1). Tersedianya penerangan sinar matahari. 

(2).  Tersedianya penerangan dengan lampu. 

c) Buku pegangan 

(1).  Memiliki literatur wajib. 

(2). Tersedianya buku pegangan (Hand out ) 

(3).  Adanya buku bacaan yang lain. 

d) Kelengkapan peralatan 

(1). Tersedianya mesin ketik. 

(2). tersedia fasilitas penunjang, seperti kertas, tinta dll. 

3.1.3.2 Variabel terikat (dependen) 
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Indikator untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah nilai 

tes atau angka yang diperoleh siswa. (Poerdarminto, 1998:70). 

 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh 

bahan-bahan keterangan atau kenyataan yang benar untuk mengungkapkan data-

data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik data pokok maupun data 

penunjang. Untuk mendapatkan data tersebut, dapat digunakan beberapa metode 

pengumpulan data, dimana masing-masing metode tidak berdiri sendiri 

melainkan saling mendukung dan melengkapi hasil dari temuan metode lainya. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

3.2.1 Metode angket atau kuisioner. 

Metode angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahuinya (Suharsimi 

Arikunto, 1998: 229). Angket atau kuisioner ini untuk mendapatkan data 

mengenai pengaruh minat dan fasilitas terhadap hasil belajar mengetik 

manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas 1 jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri 2 Semarang. 

Keuntungan menggunakan metode angket atau kuesioner adalah : 

1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti. 

2) Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. 
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3) Dapat dijawab oleh resp[onden menurut kecepatan masing-

masung dan menurut waktu senggang responden. 

4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab. 

5) Dapat dibuat standart sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

Kelemahan menggunakan metode angket atau kuesioner adalah : 

1) Responden selalu tidak teliti dalam menjawab sehingga 

pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi 

diberikan kepadanya. 

2) Sering sukar dicari validitasnya. 

3) Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan 

sengaja memberikan jawaban yang tidak benar atau tidak jujur. 

4) Seringkali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. 

menurut penelitian angket yang dikirim lewat pos, angka 

pengembalianya sangat rendah, hanya sekitar 20%. 

5) Waktu pengembalianya tidak sama-sama, kadang-kadang 

adayang terlalu lama sehingga terlambat. 

( Suharsimio Arikunto, 1996 :139 )  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejumlah 

pertanyaan tertulis yang disediakan dengan alternatif jawaban. Bentuk 

angket yang digunakan adalah bentuk tertutup dengan 4 (empat) alternatif 

jawaban, dimana responden tinggal memilih salah satu jawaban yang 
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menurut responden jawaban tersebut sesuai dengan kondisi keadaan yang 

dihadapi atau dialami responden. 

Penggunaan angket diharapkan akan memudahkan bagi responden 

dalam memberikan jawaban, pada item soal disediakan 4 (empat) pilihan 

jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut:  

Jawaban a). dengan skor 4 

Jawaban b). dengan skor 3 

Jawaban c). dengan skor 2 

Jawaban d).dengan skor 1 

Sehingga jika jawaban yang diberikan semakin mendekat dengan 

jawaban yang diharapkan, maka semakin tinggi skor yang diperoleh.  

3.2.2  Observasi. 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap obyek penelitian untuk memperoleh hasil yang 

sesuai dengan sasaran. Alat ini untuk mendapatkan data mengenai fasilitas 

belajar mengetik , minat siswa dalam belajar mengetik.  

3.2.3  Metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mengutip 

sumber catatan yang sudah ada. Di dalam metode dokumentasi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti : buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan, catatan harian, dsb. ( Suharsimi Arikunto 1996 : 148 ). 
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Metode ini digunakan untuk menggali data yang sudah ada di SMK 

Negeri 2 Semarang. Seperti jumlah siswa kelas 1 jurusan administrasi 

perkantoran, nilai tes mata diklat mengetik. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mendapat alat pengumpul data yang baik, termasuk alat tes yang 

baik maka harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap alat tes. 

3.3.1 Validitas instrument. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 

1998:144). Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variable yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran validitas yang dimaksud. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product 

moment dengan angka kasar. Rumus korelasi product moment dengan 

angka kasar adalah sebagai berikut: 

=xyr
∑ ∑ ∑∑

∑ ∑ ∑
−−

−

}Y)(Y)}{NX(X{N

Y)X)((XYN
2222  

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah responden 

X : Skor masing-masing item 
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Y : Skor total yang diperoleh 

�X2 : Jumlah kuadrat nilai X 

�Y2 : Jumlah kuadrat nilai Y (Suharsimi Arikunto, 1998: 162). 

Kemudian hasil rxy  hitung dikonsultasikan dengan r tabel  dengan 

taraf signifikan 5 %. Jika didapatkan harga rxy  hitung > r tabel, maka 

butir instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebelumnya jika 

harganya rxy < r tabel, maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak 

valid. (Suharsimi Arikunto,2002:146).            

Berdasarkan hasil uji coba angket kepada 20 responden diketahui 

bahwa seluruhnya seluruh butir angket minat belajar dan fasilitas belajar 

valid karena memiliki harga rxy > rtabel = 0,444 untuk � =5% dengan n = 

20. Dengan demikian seluruh butur angket dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian  

3.3.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2002: 154).  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas diperoleh dengan cara menganalisis 

data dari satu kali pengetesan. Uji reliabilitas dilakukan  dengan rumus 

Alpha, sebagai berikut: 

r11 = 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∑
∑

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
− 2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ
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Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen. 

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

∑σ2b = Jumlah varian total. 

α2t     = Varian total. (Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5 %. Jika harga r tabel  

r11 > r tabel maka instrumen dapat dikatakan reliable dan sebaliknya jika 

harga r11 < r tabel maka dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak reliabel.  

Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket menggunakan rumus alpha 

diperoleh koefisien sebesar 0,943. Pada taraf kesalahan 5% dengan n = 20 

diperoleh harga rtabel = 0,444. Karena koefisien reliabilitas tersebut lebih 

besar dari nilai rtabel, dapat dinyataan bahwa angket tersebut reliabel dan 

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis  data ini, mengunakan analisis deskriptif persentase 

dan linier sederhana. 

3.4.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan data hasil angket dari 

variabel bebas (X1) minat, variabel bebas (X2) fasilitas terhadap variabel 

terikat (Y) hasil belajar, dengan rumus : 
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% =   %100x
N
n  

Keterangan : 

n : nilai yang diperoleh 

N : jumlah seluruh nilai atau nilai total (skor ideal)  

(Ali,1982:184)                                                                                                          

Penentuan tabel kategori sebagai berikut: 

1). % tertinggi                       = (4/4) x 100 %    = 100 % 

2). % terendah                      = (1/4) x 100 %     = 25 % 

3). Rentangan dalam %        = 100 % − 25 %    = 75 % 

4). Interval %                        =  75 % / 4            = 18,75 % 

 

Tabel 3.1.  

Interval % dan Kategori 

Interval persentase Kategori 

81,25 < % Skor < 100,00     

62,50 < % Skor < 81,25    

43,75 < % Skor < 62,50 

25,00 < % Skor < 43,75 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah  
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3.4.2 Analisis Regresi Berganda. 

Langkah-langkah di dalam analisis regresi berganda adalah 

sebagai berikut : 

1) Mencari persamaan regresi. 

Untuk persamaan regresi ganda digunakan rumus : 

Y = b 0 + b1  X1 +b 2 X 2  

Dimana : 

b1  = ∑ ∑ ∑
∑ ∑∑∑
−

−
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b 2  = ∑ ∑ ∑
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b 0  = Y -b1 X 1 -b 2 2X  

2) Menguji keberartian persamaan regresi ganda. 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi ganda digunakan 

rumus  

F = KTres
KTreg

 

Dimana : 
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KT reg = k
JKres

 

KT res = 1−− kn
Jkres

 

JK reg  = b1  ∑∑ + yxbyx 221  

JK res  = ∑ −2y  JK reg 

( Sujana 1996: 355) 

Persamaan regresi tersebut signifikan apabila F tabelhitung F> , 

dengan dk pembilang = nk dan dk penyebut = N-k-1. 

3) Menentukan koefisien korelasi ganda. 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda digunakan rumus:  

R = ∑ 2y
JKreg

 

4) Menentukan koefisien korelasi parsial. 

Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X1  dengan 

Y apabila X 2  dikontrol digunakan rumus : 

r
)1)(1( 2

12
2

2

1221
2,1

rr

rrr

y

yy
y

−−

−
=

 

 Untuk menguji keberartianya digunakan rumus : 
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t
2
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Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila t tabelhitung t> dengan  

dk = N-3. 

 Untuk menentukan koefisien korelasi parsial antara X 2  dengan 

Y apabila X1  di kontrol dengan rumus : 

r
)1)(1( 2
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 Untuk menguji keberartianya digunakan rumus : 

t
2

21

321

1 y

ny

r

r

−
= −

 

 Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila 

t tabelhitung t> dengan dk = N-3. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum SMK Negeri 2 Semarang. 

SMK Negeri 2 dahulu bernama SMEA Negeri 1 Semarang berdiri pada 

tanggal 26 Juni 1951, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

2881/BII/51 dengan nama SMEA Negeri Semarang. Pertama kali bertempat di 

Jalan Patimura Semarang yang sekarang ditempati SLTP Negeri 6 Semarang dan 

SLTP 4 Semarang. 

Pada tahun 1966 SMEA Negeri Semarang pindah ke Jalan Plampitan 35 

Semarang berdasarkan SK Kepala Kantor Perwakilan Departemen P dan K 

Propinsi Jawa Tengah No. 6290/S.XII/66 tertanggal 22 Juli 1966. Berdasarkan 

SK Menteri Kebudayaan RI No. 0287/O/1976, tanggal 29 November 1976, 

SMEA Negeri 2 Semarang di bagi menjadi 2 (dua) Sekolah yaitu SMEA Negeri 

1 Semarang yang lokasinya tetap di Jalan Plampitan 35 Semarang  dan SMEA 

Negeri 2 Semarang yang lokasinya di Jalan Peterongan Sari 2  Semarang. 

Tahun 1968 SMEA Negeri 1 Semarang menempati 2 lokasi yaitu di jalan 

Plampitan 35 (Gedung Lama) dan Jalan Dr Cipto 121 A (Gedung Baru) dan 

mulai tahun pelajaran 1996/1997 seluruh kegiatan administrasi pendidikan dan 

kegiatan belajar mengajar dipusatkan di jalan Dr. Cipto 121 A Semarang. 

48 
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Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia, Nomor :  036/O/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMEA Negeri 

1 Semarang berubah menjadi SMK Negeri 2 Semarang. Dan selanjutnya semua 

dokumnen SMEA Negeri 1 Semarang  berarti SMK Negeri 2 Semarang. 

Berdasarkan surat dari Direktorat Dikmenjur Depdikbud Nomor : 

0421/C.4/T.92 tertanggal Pebruari  1995 tentang penunjukan Lima Sekolah 

Menenga Kejuruan (SMK) sebagai Model Pelaksanaan Pendidikan Sistem 

Ganda (PSG) Kerja Sama dengan Pemerintah Jerman, SMEA Negeri 1 

Semarang ditunjuk sebagai salah satu dari lima SMK di Indonesia dan 

merupakan satu-satunya SMEA di Indonesia yang ditunjuk untuk melaksanakan 

PSG kerjasama dengan pemerintah jerman,penunjukan SMEA 1 Semarang 

sebagai sekolah model merupakan reslisasi kebijakan Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan dalam mewujudkan “Keterkaitan dan kesepadanan” antara 

pendidikan dan tuntutan dunia usaha/industri dalam upaya meningkatkan mutu 

serta kesesuaian (relevansi) pendidikan dan pelatihan kejuruan. 

SMK negeri 2 Semarang mempunyai misi yaitu “Melaksanakan kebijakan 

Pemerintah untuk mewujudkan Sekolah Menengan Kejuruan Kelompok Bisnis 

dan Manajemen yang mandiri dengan berupaya menggali potensi  yang ada di 

dalam dan diluar sekolah guna menghasilkan tamatan atau lulusan yang memiliki 

kemampuan / kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dan sekaligus menyiapkan  
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tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif, pada saat 

ini maupun masa yang akan datang"  

4.1.1 Fasilitas 

Berdasarkan survei di SMK Negeri 2 Semarang diketahui bahwa fasilitas 

belajar di SMK Negeri 2 Semarang masih tergolong layak untuk digunakan. 

Untuk mesin ketik dan mesin pendikte masih bisa digunakan walaupun tidak 

terlalu sempurna. Karpet sebagai alas dari lantai masih bagus, meja kerja juga 

masih baik. Tetapi jika dilihat dari fasilitas penunjang seperti kertas dan pita tinta 

masih kurang memenuhi syarat, hal ini dilihat apabila praktik mengetik siswa 

sering terjadi kertas kurang maupun pita yang sudah tidak layak untuk dipakai 

masih tetap digunakan untuk kegiatan praktik. Dua buah AC yang sebenarnya 

masih tergolong baru namun hanya 1 (satu) yang bisa berfungsi dengan baik, 

sehingga banyak siswa yang tempat praktiknya agak jauh dari AC merasa gerah. 

Tidak semua lampu dapat dinyalakan sehingga apabila kondisi gelap tidak semua 

siswa dapat memperoleh penerangan dari lampu yang cukup. 

4.1.2 Minat 

 Selain hal tersebut siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran 

memiliki minat yang rendah terhadap mata diklat mengetik manual dengan 

sistem 10 (sepuluh) jari buta. Hal ini ditunjukkan dari sikap siswa yang sering 

terlambat masuk ketika ada pelajaran mengetik, walaupun telah sampai didepan 

ruang praktek mereka tidak segera masuk kedalam kelas, dalam menerima 
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pelajaran kurang bersungguh-sungguh, sering memberikan protes apabila diberi 

tugas untuk mengerjakan sesuatu. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Gambaran dari  masing - masing variabel dalam penelitian ini 

yaitu minat belajar (X1), fasilitas belajar (X2) dan hasil belajar (Y) 

mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan 

Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang dapat dilakukan dengan 

analisis deskriptif persentase. Dalam analisis deskriptif presentase ini di 

sajikan hasil analisis dari tiap-tiap butir pertanyaan, analisis tiap-tiap sub 

variabel penelitian dan analisis tiap-tiap variabel penelitian. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk minat 

belajar siswa diperoleh persentase 75,5%. Persentase sebesar 75,5% 

berdasarkan tabel kategori minat belajar siswa pada bab III termasuk 

kategori tinggi. Ini berarti bahwa Siswa kelas I jurusan Administrasi 

perkantoran SMK N 2 semarang mempunyai minat yang tinggi terhadap 

mata diklat mengetik. 

 Ditinjau dari minat belajar masing-masing siswa diperoleh hasil 

seperti disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1. 

Distribusi Minat Belajar Siswa 

Interval  Kategori Frekuensi % 

81,25 < % Skor < 100,00   

62,50 < % Skor < 81,25    

43,75 < % Skor < 62,50 

25,00 < % Skor < 43,75 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

27 

61 

5 

0 

29,03 

65,59 

5,38 

0,00 

Jumlah 93 100 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki 

minat belajar  mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari yang 

masuk dalam kategori tinggi yaitu 61 siswa (65,59%), selebihnya yaitu 27 

siswa (29,03%) memiliki minat belajar yang sangat tinggi dan hanya 5 

siswa (5,38%) yang memiliki minat belajar dalam kategori sedang. 

Ditinjau dari tiap-tiap faktor penunjang minat belajar siswa 

diperoleh hasil seperti pada lampiran dan dapat dirangkum seperti pada 

tabel berikut :  
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Tabel 4. 2. 

Hasil Analisis Deskriptif Tiap Indikator Minat Belajar 
 

No Faktor Jumlah 
Skor 

% Kategori 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Perasaan senang 

Perhatian siswa 

Kemauan dalam belajar 

Keterlibatan siswa 

1104 

926 

1149 

1033 

74,19 

82,97 

77,22 

69,42 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Tinggi 

 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari 93  siswa kelas I 

jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang yang digunakan 

penulis sebagai responden bahwa faktor yang paling menunjang terhadap 

minat siswa dalam belajar adalah faktor untuk memperhatikan pelajaran 

(82,97%) ini berarti mereka masuk kelas dengan segera apabila bel masuk 

pelajaran mengetik telah berbunyi, siswa bisa memperhatikan dengan 

seksama terhadap Guru yang sedang mengajar di kelas, serta dengan segera 

mereka mengerjakan tugas yang diberikan oleh Guru yang masuk dalam 

kategori sangat tinggi, selanjutnya diikuti oleh faktor kemauan dalam 

belajar (77,22%)hal ini berarti butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam 

indikator kemauan dalam belajar seperti, membuat catatan atau ringkasan 

sendiri, belajar mandiri, mendiskusikan pelajaran dijawab dengan baik. 
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Rata-rata  hal tersebut dilakukan oleh responden dalam kehidupan sehari-

hari.kemudian diikuti oleh perasaan senang dalam belajar (74,19%), hal ini 

berarti butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam indikator perasaan 

senang dalam belajar seperti, hal yang dilakukan para siswa ketika bel 

masuk telah berbunyi, Guru sedang meneragkan di depan, dan jika Guru 

memberikan tugas dapat dijawab dengan baik. Rata-rata  hal tersebut 

dilakukan oleh responden dalam kehidupan sehari-hari. dan yang terakhir 

adalah keterlibatan siswa dalam belajar (69,42%) hal ini berarti butir-butir 

pertanyaan yang terdapat dalam indikator keterlibatan siswa dalam belajar 

seperti perhatian ketika guru sedang menerangkan, mengikuti program 

pelatihan komputer, mencari literatur, dan lainnya dapat dijawab dengan 

baik. Rata-rata  hal tersebut dilakukan oleh responden dalam kehidupan 

sehari-hari. Ketiganya masuk dalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase variabel fasilitas 

mengetik diketahui bahwa variabel fasilitas mengetik memperoleh 

persentase 77,20%. Persentase sebesar 77,20% berdasarkan tabel kategori 

fasilitas mengetik pada bab III termasuk kategori baik. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa fasilitas belajar mengetik di SMK Negeri 2 semarang 

cukup baikl dan layak untuk digunakan dalam kegiatan praktik para siswa. 

  Ditinjau dari jawaban masing-masing siswa pada angket tentang 

fasilitas mengetik diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4. 3. 

Distribusi Jawaban Fasilitas Mengetik 

Interval  Kategori Frekuensi % 

81,25 < % Skor <100,00   

62,50 < % Skor < 81,25    

43,75 < % Skor < 62,50 

25,00 < % Skor < 43,75 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

38 

51 

4 

0 

40,88 

54,84 

4,30 

0,00 

Jumlah 93 100 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar atas 

menunjukkan dari 93  siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di 

SMK N 2 Semarang yang digunakan penulis sebagai responden 

menyatakan bahwa fasilitas mengetik masuk dalam kategori baik (54,84%) 

hal ini berarti bahwa sebagaian besar dari para responden menyatakan 

bahwa fasilitas belajar mengetik di SMK Negeri 2 Semarang masuk 

kategori baik dan masih layak untuk digunakan , selebihnya yaitu 40,88% 

menyatakan sangat baik hal ini berarti bahwa sebagaian besar dari para 

responden menyatakan bahwa fasilitas belajar mengetik di SMK Negeri 2 

Semarang masuk kategori  sangat baik dan masih sangat layak untuk 

digunakan dan hanya 4,30% yang menyatakan cukup  baik. hal ini berarti 

bahwa sebagaian besar dari para responden menyatakan bahwa fasilitas 
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belajar mengetik di SMK Negeri 2 Semarang masuk kategori  cukup baik 

dan masih bisa untuk digunakan 

Sedangkan hasil analisis deskriptif persentase dari tiap faktor yang 

mendukung variabel fasilitas mengetik diperoleh hasil seperti pada 

lampiran dan dapat dirangkum pada tabel berikut 

Tabel 4.4. 

 Hasil Analisis Deskriptif Tiap Indikator  Fasilitas Mengetik 

No. Komponen Jumlah Skor % Kategori

1 

2 

3 

4 

Ruang tempat belajar 

Penerangan 

Buku pegangan 

Kelengkapan peralatan 

877 

873 

1073 

1485 

78,58 

78,23 

72,11 

79,84 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komponen fasilitas 

mengetik yang paling menunjang adalah ruang tempat belajar (78,58) hal 

ini berarti butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam indikator ruang 

tempat belajar seperti, luas ruangan, meja dan kursi, suhu udara sudah 

cukup baik dan sangat membantu para siswa dalam melaksanakan praktik 

mengetik di laboratorium mengetik. Kemudian  penerangannya (78,23) ) 

hal ini berarti butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam indikator 
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penerangan seperti, sinar matahari yang masuk, lampu penerangan, dan 

pewarnaan sudah cukup baik dan sangat membantu para siswa dalam 

melaksanakan praktik mengetik di laboratorium mengetik.  Yang ketiga 

adalah perlengkapan mengetik (72,11) hal ini berarti butir-butir pertanyaan 

yang terdapat dalam indikator perlengkapan seperti, kondisi mesin ketik, 

mesin pendikte, audio, perlengkapan pembantu, dan alat penyimpanan 

sudah cukup baik dan sangat membantu para siswa dalam melaksanakan 

praktik mengetik di laboratorium mengetik. Dan yang terakhir adalah buku 

pegangan(79,84) hal ini berarti butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam 

indikator buku pegangan seperti,jumlah, keinginan membaca, kualitas buku 

sudah cukup baik dan sangat membantu para siswa dalam melaksanakan 

praktik mengetik di laboratorium mengetik.. 

Rata-rata hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 

(sepuluh) jari siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran SMK Negeri 2 

Semarang sebesar 7,47 dan termasuk kategori baik. Jika dilihat dari nilai 

rata-rata mereka dapat dikatakan bahwa rata-rata siswa kelas 1 jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Semarang sudah menguasai 

tentang mata diklat mengetik manual baik yang berupa teori maupun 

praktiknya. Ditinjau dari prestasi belajar masing-masing siswa diperoleh 

hasil seperti disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5.  

Distribusi Hasil Belajar Siswa 

No Rentang Nilai Kategori Frek % 

1 

2 

3 

4 

81,25 < Nilai < 100,00    

62,50 < Nilai < 81,25    

43,75 < Nilai < 62,50 

25,00 < Nilai < 43,75 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak baik 

2 

91 

0 

0 

2,15 

97,85 

0,00 

0,00 

Jumlah 93 100 

 

Berdasarkan tabel  di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa siswa kelas I jurusan  administrasi perkantoran SMK Negeri 2 

Semarang yaitu 97,85% telah memiliki hasil belajar mengetik manual 

dengan sistem 10 (sepuluh) jari yang baik dan selebihnya yaitu 2,15% 

siswa yang memiliki hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 

(sepuluh) jari  dalam kategori sangat baik. Hal ini berati rata-rata siswa 

kelas 1 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Semarang sudah 

menguasai tentang mata diklat mengetik manual baik yang berupa teori 

maupun praktiknya. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Sebagaimana dinyatakan dalam skripsi ini pada bab II, hipotesis kerja (Ha) 

dalam penelitian ini yaitu : “Ada  pengaruh  minat dan  fasilitas belajar baik 

secara parsial maupun simultan terhadap  hasil  belajar  mengetik  manual  dengan  
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sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran SMK 

Negeri 2 Semarang”. 

Dalam rangka menguji hipotesis tersabut, maka dinyatakan hipotesis nihil 

(Ho) ebagai berikut : “ Tidak ada pengaruh minat dan fasilitas belajar baik secara 

parsial maupun simultan terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 

10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran SMK Negeri 2 

Semarang”. 

Dalam rangka menguji hipotesis digunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi bergada dengan menggunakan 

program komputasi SPSS for windows relase 12 diperoleh persamaan regresi 

: Ŷ= 4,525 + 0,037X1 + 0,027X2. Yang mempunyai makna : 

1) Konstanta : 4,525 

Jika variabel minat belajar dan fasilitas belajar = 0, maka hasil belajar akan 

menjadi 4,525. 

2) Koefisien X1. : 0,037 

Jika minat belajar mengalami peningkatan sebesar 1 ( satu ) point sementara 

fasilitas belajar dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan hasil 

belajar sebesar 0,037 point. 

3) Koefisien X2. : 0,027 
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Jika fasilitas belajar mengalami peningkatan sebesar 1 ( satu ) point 

sementara minat belajar dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan 

hasil belajar sebesar 0,027 point. 

 Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji t dan uji F. 

4.3.1.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk 

menguji keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu 

minat belajar (X1), dan fasilitas belajar (X2) terhadap hasil belajar siswa 

(Y). 

1) Pengaruh minat belajar  terhadap hasil belajar siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran menunjukkan 

bahwa untuk variabel minat belajar diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,037. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 

5,603 dengan signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan, hal ini berarti bahwa variabel minat belajar (X1)  

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa (Y). Bentuk 

pengaruh tersebut yaitu jika variabel minat belajar mengalami 

peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara fasilitas belajar (X2) 
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dikendalikan, maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar siswa 

sebesar 0,037 point. 

2) Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa 

  Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran menunjukkan 

bahwa untuk variabel fasilitas belajar diperoleh koefisien regresi 

 sebesar 0,027. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh 

thitung = 4,162 dengan signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan, hal ini berarti bahwa variabel fasilitas belajar (X2)  

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa (Y). Bentuk 

pengaruh tersebut adalah pengaruh positif dimana jika variabel fasilitas 

belajar mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara minat 

belajar (X1) dikendalikan, maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar 

siswa sebesar 0,027 point. 

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi 

secara parsial. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program 

komputasi SPSS for Windows release 12 diperoleh kofisien korelasi 

parsial antara variabel minat belajar dengan hasil belajar siswa sebesar 

0,509 dan kofisien korelasi parsial antara fasilitas belajar dengan hasil 

belajar siswa sebesar 0,402. 
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Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara 

parsial (r2) dari masing-masing variabel tersebut. Dengan demikian 

besarnya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa adalah 

(0,509)2 atau 25,86% dan besarnya pengaruh fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar siswa adalah (0,402)2 atau  16,14%. Hal ini berarti bahwa 

variabel minat belajar memberikan pengaruh paling besar terhadap hasil 

belajar siswa dibandingkan variabel fasilitas belajar. 

4.3.1.2 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan 

analisis regresi berganda menggunakan program komputasi SPSS for 

Windows release 12 diperoleh F hitung = 54,087 dengan harga signifikansi 

sebesar 0,000. Karena harga signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan 

bahwa nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Hal ini berarti 

bahwa secara simultan atau bersama-sama minat dan fasilitas belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 

(sepuluh) jari siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran SMK 

Negeri 2 Semarang. 

Derajat hubungan antara minat belajar dan fasilitas belajar 

dengan hasil belajar siswa secara bersama-sama atau secara simultan 

dapat diketahui dari harga korelasi secara simultan atau R. Berdasarkan 

hasil analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS for 
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Windows release 12 diperoleh harga koefisien korelasi secara simultan 

sebesar 0,739. Keberartian dari korelasi secara simultan ini diuji dengan 

uji F seperti pada uji keberartian persamaan regresi. Dari hasil pengujian 

tersebut dimana menunjukkan bahwa F hitung signifikan, maka dapat 

diartikan bahwa hubungan antara minat dan fasilitas belajar dengan hasil 

belajar siswa adalah signifikan.  

Besarnya pengaruh minat dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar siswa dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan 

(R2). Berdasarkan hasil analisis diperoleh  R2 sebesar  0,546. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa minat dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar 54,6% dan 

sisanya yaitu 45,4% dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik secara 

parsial maupun secara simultan minat dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap 

hasil belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I 

jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang.  

Mengacu dari hasil penelitian ini dimana diketahui bahwa minat belajar 

siswa dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa maka perlu 

kiranya bagi siswa dan guru untuk memperhatikan hal tersebut agar proses belajar 
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mengajar dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Dilihat dari besarnya 

pengaruh dari kedua variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

minatlah yang memberikan pengaruh yang lebih besar. Oleh karena itu dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswa diharapkan baik para guru maupun para 

siswa itu menitik beratkan pada hal tersebut disamping memperhatikan pula pada 

komponen fasilitas belajar maupun komponen yang lainnya yang ikut 

memperngaruhi terhadap hasil belajar siswa. Jika hendak meningkatkan minat 

belajar siswa hendaknya hal itu dilakukan pada komponen keterlibatan siswa saat 

belajar. Hal ini perlu dilakukan karena pada komponen ini masih memiliki bobot 

persetase skor paling rendah. Sedangkan jika hendak meningkatkan fasilitas 

belajar maka komponen kelengkapan buku pegangan perlu di tingkatkan 

Sesuai dengan kesimpulan dari pendapat beberapa para ahli (hal 30) 

disebutkan bahwa ” minat belajar adalah suatu keadaan dimana siswa merasakan 

senang dan dapat memberi perhatian pada mata pelajaran serta kemampuan dalam 

belajar yang menimbulkan sikap keterlibatan setiap orang yang ingin belajar”. 

Maka apabila indikator-indikator yang terdapat pada minat tersebut seperti, 

perasaan senang, perhatian siswa, kemauan dalam belajar, dan keterlibatan siswa 

di tingkatkan maka minat siswa terhjadap mata diklat mengetik juga akan 

mengalami peningkatan. Hal ini sesuai juga dengan regresi bergada dalam 

pengujian hipotesis dengan menggunakan program komputasi SPSS for windows 

relase 12 diperoleh persamaan regresi :            Ŷ= 4,525 + 0,037X1 + 0,027X2. 
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Dari peramaan tersebut dapat diperoleh keterangan jika variabel minat belajar 

mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara fasilitas belajar dianggap 

tetap maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,037 point. 

Begitu pula dengan pendapat dari The liang Gie, (2002 : 33), dalam 

bukunya “Cara Belajar Yang Efisien”. Untuk belajar yang baik hendaknya 

tersedia fasilitas belajar yang memadai, antara lain ruang tempat belajar, 

penerangan cukup, buku-buku pegangan, dan kelengkapan peralatan mengetik. 

Serta dari persamaan regresi dengan menggunakan SPSS for windows relase 12 

diperoleh Ŷ= 4,525 + 0,037X1 + 0,027X2. Dari peramaan tersebut dapat 

diperoleh keterangan jika variabel fasilitas belajar mengalami peningkatan sebesar 

1 ( satu ) point sementara minat belajar dianggap tetap maka akan menyebabkan 

kenaikan hasil belajar sebesar 0,027 point. Maka dengan meningkatkan kualitas 

dari fasilitas belajar mengetik siswa seperti, ruang tempat belajar, penerangan, 

buku-buku pegangan, dan kelengkapan peralatan mengetik  di harapkan hasil 

belajar siswa juga akan meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa minat 

belajar siswa termasuk kategori tinggi dengan persentase sebesar 75,5%. Hal ini 

berarti bahwa minat sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mengetik manual 

siswa kelas I jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 2 Semarang.  Dengan 

tingginya minat belajar siswa tersebut maka hal ini dapat menjadi penunjang 

terhadap mereka dalam belajar secara sungguh-sungguh sehingga mereka mampu 
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berhasil dengan baik. Komponen pada variabel minat belajar yang paling 

menunjang adalah perhatian siswa saat belajar yang masuk dalam kategori sangat 

tinggi, selanjutnya dikuti oleh kemauan siswa dalam belajar, perasaan senang 

untuk belajar dan keterlibatan siswa saat belajar yang ketiganya masuk dalam 

kategori tinggi. 

Variabel fasilitas belajar dalam penelitian ini termasuk kategori baik 

dengan persentase 77,20% Hal ini berarti bahwa fasilitas sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar mengetik manual siswa kelas I jurusan Administrasi 

Perkantoran  SMK Negeri 2 Semarang. Dengan baiknya fasilitas belajar yang 

tersedia tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran proses belajar 

mengajar sehingga hal ini dapat berdampak semakin baiknya hasil belajar yang 

akan dicapai siswa. Pada variabel fasilitas belajar, komponen yang paling 

menunjang adalah kelengkapan peralatan, selanjutnya diikuti oleh ruang tempat 

belajar, penerangan dan buku penunjang yang kesemuanya masuk dalam kategori 

baik. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata hasil belajar mengetik yang 

dicapai siswa yaitu 7,47 dan termasuk lebih dari  baik. Oleh karena itu perlu 

adanya usaha secara bersama-sama baik dari sekolah, guru, orang tua dan pihak - 

pihak lain yang terkait untuk medukung kegiatan belajar siswa pada pelajaran 

mengetik  sehingga hasil belajar yang dicapai siswa akan dapat dipertahankan 

ataupun ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari hasil Penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Minat belajar mengetik manual dengan sistem 10 (sepuluh) jari siswa 

kelas I jurusan Administrasi Perkantoran di SMK N 2 Semarang tinggi, 

sedangkan fasilitas belajar baik dan prestasi belajarnya juga baik 

2) Baik secara simultan maupun parsial antara minat dan fasilitas belajar 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar mengetik manual dengan 

sistem 10 (sepuluh) jari siswa kelas I jurusan administrasi perkantoran 

SMK Negeri 2 Semarang dengan besarnya pengaruh tersebut yaitu 54.6%. 

 

5.2 Saran  

Setelah mengadakan penelitian ini penulis menyatakan saran–saran 

sebagai berikut :  

1) Untuk meningkatkan hasil belajar hendaknya guru dapat lebih 

meningkatkan aspek keterlibatan siswa saat belajar. 

2) Untuk pihak sekolah hendaknya menambah buku-buku penunjang yang 

ada diperpustakaan,  selain itu  karena tidak seluruh siswa memiliki mesin 

ketik, maka bagi pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar mengetik di luar jam pelajaran. 

3) Guru maupun Orang tua hendaknya lebih memotivasi anak untuk 

membaca buku pelajaran mengetik untuk menambah pengetahuan siswa. 
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