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SARI 
 

Heru Pramono. 2007. Optimalisasi Aktivitas dan Hasil Kerja Siswa Menggunakan 
Pendekatan CTL Dengan Memanfaatkan Bahan Alami di Lingkungan 
Siswa SMK N 2 Kendal. Tesis. Program Studi Teknologi Pendidikan, 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  Dr A 
Tri Widodo, II  Dr  Ahmad Sopyan, M. Pd. 

 
Kata Kunci :  Aktivitas siswa, Hasil kerja siswa, CTL , Bahan pewarna alami 
 
 Pembelajaran praktek di sekolah kejuruan berorientasi pada penguasaan 
kompetensi yang dibutuhkan dalam mendapatkan kecakapan hidup ( life Skill ), 
sehingga proses pembelajaran diusahakan menarik minat siswa. Proses 
pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif baik secara mental maupun 
sosial terbukti lebih bermakna, pengetahuan yang didapat lebih bertahan lama atau 
mudah diingat, namun kenyataan dilapangan menunjukkan dengan keterbatasan 
dana dari sekolah maka bahan praktek menjadi terbatas, ditambah banyak guru 
yang kurang kompetensinya sehingga praktek finishing kayu menjadi kurang 
variatif. Kondisi ini menyebabkan hasil kerja praktek menjadi rendah, yang 
dibuktikan dengan rendahnya hasil uji kompetensi finishing kayu. Dengan latar 
belakang tersebut diajukan model pembelajaran menggunakan pendekatan CTL 
dengan memanfaatkan bahan alami disekitar siswa. Masalahnya apakah dengan 
pendekatan CTL dengan memanfaatkan bahan alami dapat meningkatkan aktivitas 
dan hasil kerja siswa. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Meningkatkan aktivitas dan hasil kerja 
siswa dalam hal finishing kayu, 2). Mengetahui minat siswa dalam hal praktek, 3). 
Mengetahui keterkaitan penguasaan pengetahuan terhadap peningkatan hasil kerja 
praktek. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga 
siklus dengan tahapan : Perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Hasil refleksi pada tiap siklus digunakan sebagai acuan dalam perbaikan 
pada siklus selanjutnya. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa yang terdiri 
dari interaksi siswa dan perhatian siswa terhadap guru mengalami peningkatan 
pada tiap siklus, ketuntasan belajar sebagai salah satu tujuan pembelajaran 
mengalami peningkatan, bahkan pada siklus III telah 100 % tuntas. Tugas 
pembuatan bahan pewarna oleh siswa bukan dipandang sebagai tambahan beban, 
tetapi sebagai sarana untuk menguasai materi pembelajaran, dan proses 
pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih diminati siswa daripada proses 
pembelajaran klasikal dengan model ceramah dengan bahan praktek yang telah 
disediakan. 
 Dari hasil penelitian ini disarankan bahwa untuk mengatasi kondisi belajar 
yang kurang kondusif terutama karena keterbatasan dana praktek dan rendahnya  
kompetensi guru pembimbing praktek maka dapat digunakan pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan CTL dengan  memanfaatkan bahan alami. 
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ABSTRACT 
 

 
Heru Pramono, 2007. Optimalizing the activities and students work achievement 

by CTL approach using natural material around SMK N 2 Kendal 
students. Thesis. The Study of Education Technology Programme. 
Pascasarjana Programme Universitas Negeri Semarang. Advisor I. 
Dr AT Widodo,  II  Dr Ahmad Sopyan M.Pd. 

 
Keywords : Students activities, students out come, CTL, natural coloured 

material 
 
 Practice lesson in vocational school is oriented to the competence of life 
skill. So the teaching learning process is efforted to interest the students. The 
teaching learning process involve the students actively mentally and socially, it 
was proved useful for them. The knowledge they get will be easy to remember or 
durable. But in the field it shows that the limitation of the money that we get from 
the school for the practice materials and the teacher’s competence were not full-
filled, the wood finishing praktice lesson is not variative or leak of variations. 
This condition causes the result of students work are low, proved that students 
competence test on wood finishing is low here. Realizing this condition, the 
teaching model by CTL approach using natural material around the studens. Is 
raised the problem is can CTL approach using natural material around students 
increase the activity and the result of the students work ? 
 This study aims to : 1). Increasing the activities and studens work result in 
wood finishing lesson, 2). To know the students interest in practice lesson, 3). To 
know the correlation the knowledge mastery to the increasing studens work result 
in practice lesson. This study is an action research consisting of three cycles, the 
steps are : Planing, acting, observing and reflecting. The result of the reflecting  
each cycle is used as orientation to improve the next cycly. 
 The result shows that the learning activities such as students interaction  and 
students attention to the teacher increase on each cycles. The mastery learning as 
one of students objectives increase, even the third cycles reaches 100 %. The task 
of making coloured material by the students are not as a burden, but as tools to 
achieve teaching learning material. The teaching learning using CTL makes the 
students more interesting than classical model using material available. 
 It’s suggested that to increase the teaching learning process which is not 
condusive because of money and the leak competence of the teacher practice, so 
it’s better by CTL approach using natural material. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

SMK Negeri 2 Kendal berawal dari sebuah sekolah kejuruan swasta yaitu 

STM PEMDA yang didirikan pada th 1971, kemudian pada th 1974 berubah 

menjadi STM Harapan, kemudian pada tahun 1987, atas kerja sama antara 

Pemerintah Republik Indonesia dengan ADB ( Asean Development Bank ) 

dibangunlah gedung sekolah baru lengkap dengan bengkel dan peralatannya, 

kemudian pada th 1988 statusnya di negerikan, sehingga berubahlah STM 

Harapan menjadi SMK Negeri 2 Kendal seperti sekarang ini. Dengan gedung baru 

yang cukup megah, ditunjang dengan sarana prasarana dan bengkel yang setaraf 

dengan dunia industri menjadikan SMK Negeri 2 Kendal mempunyai prestasi 

yang dapat dibanggakan, hampir setiap tahun di dalam lomba Promosi 

Kompetensi Siswa, wakil dari SMK Negeri 2 Kendal selalu mencapai babak final 

tingkat nasional.  

Salah satu Program Pendidikan di SMK Negeri 2 Kendal adalah Teknik 

Bangunan yang mempunyai dua program keahlian yaitu : Teknik Gambar 

Bangunan dan Teknik Perabot Kayu. Keuntungan program keahlian Teknik 

Perabot Kayu SMK Negeri 2 Kendal adalah selalu tersedianya bahan praktek, 

karena hampir sepanjang sisi selatan wilayah Kabupaten Kendal adalah hutan jati. 

Dengan di bukanya program keahlian Perabot Kayu, diharapkan siswa yang telah 

lulus, tidak lagi menggantungkan lapangan pekerjaan pada Pemerintah ataupun 
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dunia Industri yang makin sempit, tetapi setelah lulus siswa diharapkan mampu 

menjadi “majikan” minimal bagi dirinya sendiri dengan membuka lapangan 

pekerjaan sendiri, sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dikuasai serta 

dukungan dari alam sekitar. 

Salah satu mata diklat pada program keahlian teknik perabot kayu yang 

berorientasi pada kecakapan hidup (life skill) adalah mata diklat Finishing Kayu, 

di mana siswa dapat mempelajari bagaimana cara mengolah serta memberi 

sentuhan akhir pada perabot ataupun meubelair hasil dari praktek, sehingga 

menambah nilai jual. Dengan proses finishing yang baik, perabot dengan bahan 

baku kurang baik atau kurang mempunyai nilai ekonomis, misalnya perabot dari 

kayu mangga atau kayu pinus dapat berubah menjadi perabot atau meubelair yang 

menarik dan mempunyai nilai jual tinggi, ini dapat dibuktikan dengan perabot 

yang dijual ditoko-toko meubel banyak yang berbahan baku pinus. Seiring makin 

mahal dan langkanya kayu jati sebagai bahan baku meubelair diharapkan tamatan 

mempunyai keberanian untuk mengadakan terobosan dengan memanfaatkan 

kayu-kayu yang sekarang dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis untuk 

dijadikan meubel atau perabot, kemudian dilakukan proses finishing yang baik, 

sehingga dengan harga bahan baku yang rendah maka harga meubel yang 

dihasilkan dapat ditekan yang pada akhirnya dapat bersaing di pasaran.  

Dari kenyataan diatas, dapat dipahami pentingnya mata diklat finishing 

kayu bagi siswa, terutama bagi siswa yang karena berbagai hal terpaksa tidak 

dapat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Namun kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran finishing kayu di SMK N 2 
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Kendal, masih banyak guru yang menggunakan metode seperti pada kurikulum th 

1994, di mana pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan, pembelajaran 

adalah menyajikan materi untuk memenuhi pencapaian target kurikulum, tanpa 

ada inovasi dan penyesuaian dengan alat dan bahan yang ada serta kebutuhan 

masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi th 2004, yang memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan 

materi pelajaran sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia di sekolah serta 

kebutuhan masyarakat sekitar. Masih terpakainya metode kurikulum th 1994, ini 

dimungkinkan karena guru kurang memahami kurikulum th 2004 atau mungkin 

kurangnya sosialisasi kurikulum baru pada semua guru, terutama guru praktek.  

 Tidak adanya inovasi di dalam pembelajaran, menyebabkan pembelajaran 

finishing kayu menjadi kurang variatif dan suasana kelas kurang hidup. Didalam 

proses pembelajaran guru selalu menyajikan bahan finishing yang sama, yaitu 

bahan finishing pabrikan terutama dalam hal pewarnaan kayu. Siswa kurang 

dilibatkan dalam kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi kognitif dan 

psikomotoriknya. Hal ini berdampak pada rendahnya respon siswa terhadap 

pelajaran praktek finishing kayu. Siswa menganggap praktek finishing kayu 

hanyalah mengamplas kemudian menyemprot dengan bahan finishing, sehingga 

setelah job pertama selesai maka job berikutnya sudah tidak menarik minat dan 

perhatian siswa lagi, karena siswa menganggap telah menguasai proses finishing 

kayu, sehingga  mulai job kedua sebagian besar siswa menjadi pasif. 

Rendahnya respon siswa terhadap proses pembelajaran serta rendahnya 

aktivitas siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran finishing kayu 
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menyebabkan rendahnya hasil belajar dan hasil kerja siswa, hal ini dapat dilihat 

dari nilai mata pelajaran finishing kayu pada siswa kelas 3 semester gasal SMK 

Negeri 2 Kendal pada setiap tahunnya. Tentunya hal ini apabila tidak segera 

dilakukan tindakan perbaikan dapat berpengaruh pada rendahnya kompetensi 

yang dikuasai tamatan dalam hal  finishing kayu pada setiap tahunnya. 

 Proses pembelajaran praktek finishing kayu di SMK Negeri 2 Kendal, 

kurang maksimal dikarenakan guru belum memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk ikut terlibat secara mental dan emosional didalam proses pembelajaran, 

guru selalu menyajikan bahan finishing yang siap pakai, sehingga siswa menjadi 

pasif pada saat penyiapan bahan finishing, akibatnya banyak siswa yang kurang 

memahami bahan dan campuran yang digunakan pada praktek finishing. Kondisi 

ini berbeda apabila siswa dilibatkan sejak proses penyiapan bahan, meskipun 

hanya sebagian misalnya dengan mengganti bahan pewarna pabrikan dengan 

bahan pewarna alami buatan siswa sendiri, contohnya warna merah dari pewarna 

pabrikan ( wood stain ) diganti dengan warna merah dari pucuk daun jati, warna 

kuning dari wood stain diganti dengan perasan kunyit, dan warna coklat dari wood 

stain diganti dengan rendaman pohon pisang, kelebihan semua bahan-bahan tadi 

adalah mudah didapat dilingkungan sekolah, ekonomis dan telah familier dengan 

siswa. 

Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat bahan 

pewarna sendiri, maka telah memberikan peluang secara luas kepada siswa untuk 

meningkatkan aktivitasnya didalam proses pembelajaran, mengembangkan minat 

‘meneliti“, mengembangkan  kemampuan berfikirnya (kognitif) dan 
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meningkatkan ketrampilan (psikomotorik) serta menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar (afeksi). Keadaan demikian tentunya sangat berpengaruh pada 

perkembangan berfikir serta ketrampilan hidup (life skill)  yang dimiliki siswa. 

Berdasar uraian diatas, maka pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat didalam penyiapan bahan praktek 

meskipun sebagian, dengan mengganti bahan pabrikan pada pelajaran finishing 

kayu di SMK Negeri 2 Kendal adalah sangat penting. Proses pembelajaran dengan 

cara seperti ini sesuai dengan proses pembelajaran dengan CTL ( Contextual 

Teaching and  Learning ) di mana pembelajaran menempatkan siswa didalam 

konteks bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi 

yang sedang dipelajari. Karena CTL menekankan pada : belajar berbasis masalah, 

pengajaran autentik, belajar berbasis inquiri, belajar berbasis proyek / tugas, 

belajar berbasis kerja, belajar berbasis jasa / layanan dan belajar kooperatif. 

Dengan implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan CTL dengan 

memanfaatkan bahan alami sebagai pengganti bahan pewarna pabrikan, maka 

kualitas proses pembelajaran diharapkan dapat meningkat.  

 Peningkatan kualitas pembelajaran dapat berupa peningkatan aktivitas 

siswa serta tingginya interaksi antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, 

didalam memecahkan masalah yang ada. Jika proses pembelajaran tidak segera 

diperbaiki maka dimungkinkan hasil belajar dan hasil kerja siswa dalam pelajaran 

finishing kayu akan selalu rendah. 

 Sehubungan dengan permasalahan diatas maka perlu diadakan optimalisasi 

aktivitas dan  hasil kerja siswa dengan menggunakan pendekatan CTL. Oleh 

karena itu dilakukan penelitian dengan judul : Optimalisasi aktivitas dan hasil 
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kerja siswa menggunakan pendekatan CTL dengan memanfaatkan bahan alami 

dilingkungan siswa  SMK N 2 Kendal. 

 

1.2. Identifikasi  Masalah 

 Permasalahan yang berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil kerja siswa di 

dalam praktek finishing kayu di SMK Negeri 2 Kendal, berdasarkan observasi 

awal dapat diidentifikasikan sebagai berikut  : 

 

1.2.1. Kondisi siswa 

1. disiplin siswa dalam melaksanakan praktek finishing kayu rendah, 

2. motifasi belajar siswa rendah, 

3. siswa merasa sudah menguasai materi finishing kayu, 

4. selalu praktek dengan cara dan bahan yang sama, 

5. tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan jenis finishing kayu 

yang lain.  

 

 Kondisi guru 

1. masih dominan sebagai sumber belajar, 

2. kreativitas guru dalam pembelajaran finishing kayu masih rendah, 

3. kurang mendorong tumbuhnya kreativitas siswa, 

4. tidak adanya inovasi dalam hal finishing kayu, 
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1.2.3. Kondisi proses belajar mengajar 

1. selalu menggunakan bahan finishing pabrikan, 

2. pasif dan membosankan, 

3. kurang kondusif, 

4. tidak menarik minat siswa, 

5. proses belajar mengajar belum sesuai dengan KBK th 2004, tetapi 

masih mengacu pada pencapaian target seperti pada  kurikulum 1994, 

6. selalu melakukan finishing kayu dengan cara dan jenis yang sama, 

7. terbatasnya dana untuk praktek finishing, sehingga tidak pernah 

mencoba jenis finishing yang lain. 

 Dari identifikasi awal dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan 

rendahnya aktivitas dan hasil kerja siswa dalam praktek finishing kayu di SMK 

Negeri 2 Kendal ada beberapa hal antara lain : motivasi belajar siswa yang 

rendah, disiplin siswa yang rendah, kreativitas guru di dalam mengajar rendah, 

tidak adanya inovasi guru dalam mengajar, serta proses belajar mengajar yang 

kurang menarik bagi siswa. 

 Motivasi dan aktivitas siswa yang rendah dimungkinkan karena proses 

belajar mengajar yang kurang kondusif, sedang kreativitas dan inovasi guru pada 

waktu  mengajar dapat ditumbuhkan kalau lingkungan sekolah mendukung dan ini 

menjadi tanggung jawab bersama antara guru, sekolah dan pemerintah, sehingga 

diduga penyebab utama yang paling dominan adalah dalam hal proses belajar 

mengajar yang perlu diperbaiki. Jika tidak secepatnya diperbaiki maka akan 

berimplikasi pada rendahnya respon siswa. Rendahnya respon siswa akan 
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menyebabkan penguasaan kompetensi dan hasil kerja siswa menjadi rendah pula. 

Apabila hal ini dibiarkan saja maka kerugian yang dapat ditimbulkan adalah 

rendahnya penguasaan materi pelajaran finishing kayu yang berakibat pada 

rendahnya ketrampilan yang dimiliki tamatan, padahal finishing kayu adalah salah 

satu mata diklat yang memberikan ketrampilan hidup, maka akibatnya siswa 

setelah lulus tidak punya ketrampilan yang memadai untuk dapat terjun di 

masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Selain itu kerugian 

yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya program pemerintah tentang 

Kurikulum Berbasis Kompetensi th 2004, di mana pada kurikulum th 2004 lebih 

menekankan pada penguasaan kompetensi bukan pada penyelesaian target materi. 

 Jika diperbaiki maka diharapkan siswa menjadi lebih aktif di dalam 

mengikuti pembelajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, sehingga 

pada akhirnya hasil belajar siswa menjadi lebih baik serta dapat memunculkan 

kreatifitas siswa di dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada 

dilingkungannya. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

 Dari identifikasi awal telah disimpulkan bahwa yang menyebabkan 

rendahnya aktivitas dan hasil kerja siswa praktek finishing kayu di SMK Negeri 2 

Kendal  adalah PBM, sehingga berpedoman dari permasalahan diatas maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah : Apakah dengan menggunakan 

pendekatan CTL yang memanfaatkan bahan alami dilingkungan sekitar siswa 
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sebagai pengganti bahan pewarna dalam proses finishing kayu, dapat 

mengoptimalkan aktivitas dan hasil kerja siswa di SMK Negeri 2 Kendal  ?  

 

1.4. Pemecahan Masalah 

 Pada bagian atas telah disimpulkan, penyebab utama timbulnya masalah 

adalah PBM yang kurang kondusif, maka pemecahan masalahnya adalah dengan 

memperbaiki PBM menjadi lebih baik. Salah satu alternatif yang dipilih adalah 

dengan menggunakan pendekatan CTL dengan memanfaatkan bahan alami 

dilingkungan siswa.  

 Alasan dipilihnya pendekatan CTL untuk memperbaiki proses PBM  karena 

beberapa hal antara lain : 

1. pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna, karena siswa terlibat 

secara langsung dengan permasalahan di lingkungan atau 

masyarakatnya, 

2. kualitas pembelajaran menjadi lebih baik karena sesuai dengan alat dan 

bahan yang tersedia, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

3. siswa tertantang menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan bahan- 

bahan yang ada dilingkungannya, 

4. siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah yang ada, 

5. memperluas wawasan siswa tentang bahan-bahan yang ada di sekitar 

lingkungannya yang dapat dijadikan sebagai bahan finishing kayu. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

1.5.1. Tujuan umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengoptimalkan aktivitas dan hasil 

kerja siswa di dalam praktek finishing kayu di SMK Negeri 2 Kendal.  

 

1.5.2 Tujuan khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah  : 

1. siswa aktif dalam praktek finishing kayu, baik aktif dalam kehadiran 

yang ditargetkan mencapai 80 %, serta aktif terlibat didalam proses 

belajar mengajar, dengan cara bertanya, melaksanakan tugas pekerjaan 

dan aktif di dalam memecahkan masalah yang ada, 

2. meningkatkan rata rata penguasaan kompetensi siswa menjadi 70 %, 

sebagai batas ketuntasan belajar, 

3. rata rata nilai hasil kerja siswa dalam finishing kayu yang memenuhi 

persyaratan mencapai 80 %. Sedangkan persyaratan finishing kayu yang 

baik adalah  : halus, rapi, dan indah. 

Dengan catatan : 

1. Meskipun rata rata kelas penguasaan kompetensi finishing kayu telah 

memenuhi target 70 %, siswa yang belum tuntas harus tetap diberikan 

remidi atau perbaikan sampai tuntas sesuai dengan ketentuan sekolah. 

2. Tujuan yang ada pada tujuan khusus adalah hasil pertama, bukan hasil 

setelah siswa diberi remidi atau perbaikan. 
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3. Aktivitas siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran adalah jumlah 

hari kalender sekolah, bukan ditambah hari di mana siswa harus masuk 

mengganti hari sekolah yang ditinggalkan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut  : 

 

1.6.1 Manfaat bagi dunia pendidikan : 

1 memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan tentang bahan-bahan 

alami yang ada disekitar siswa atau sekolah yang dapat dijadikan 

bahan pembelajaran, 

2 memenuhi tuntutan kurikulum KBK th 2004 yang menekankan pada 

penguasaan kompetensi serta penyesuaian materi pembelajaran 

dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta dengan memperhatikan 

ketersediaan alat dan bahan praktek di sekolah. 

 

1.6.2 Manfaat bagi sekolah : 

1 memberikan kontribusi kepada sekolah dalam usaha meningkatkan 

kualitas pembelajaran, 

2 memberikan alternatif kepada sekolah dalam penyiapan bahan praktek 

yang pada akhirnya dapat meringankan beban sekolah dalam 

pembiayaan praktek siswa. 
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1.6.3 Manfaat bagi guru : 

1 memberikan peluang bagi guru untuk mengadakan penelitian tentang 

bahan-bahan dari lingkungan sekitar yang dapat dijadikan bahan atau 

materi pembelajaran, 

2 memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan proses 

pembelajaran yang inovatif, 

3 membantu guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum KBK th 2004 

dimana pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sekitar serta ketersediaan alat dan bahan di sekolah. 

 

1.6.4 Manfaat bagi siswa : 

1 mengembangkan aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

finishing kayu, 

2 mengembangkan kreativitas siswa dalam pewarnaan finishing kayu, 

3 mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, 

4 mengembangkan minat “penelitian” bagi siswa, 

5 mengembangkan wawasan siswa tentang bahan-bahan finishing kayu 

yang ada  di lingkungan sekitar. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Teori Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1 Teori belajar 

  Secara umum yang dimaksudkan teori adalah suatu perangkat prinsip 

prinsip yang terorganisasi mengenai peristiwa tertentu dalam lingkungan.  

Dahar (1989 : 4) mengemukakan bahwa teori merupakan sejumlah proposisi-

proposisi yang terintegrasi secara sintatik (artinya kumpulan proposisi ini 

mengikuti aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang 

satu dengan yang lain, dan juga data yang diamati), dan yang digunakan untuk 

memprediksi atau menjelaskan peristiwa peristiwa yang diamati.  

Sedangkan karakteristik teori adalah : 

1. memberikan kerangka kerja konseptual untuk suatu informasi, yang 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian. 

2. memiliki prinsip prinsip yang dapat diuji. 

Di bagian lain Dahar menyebutkan belajar adalah “suatu proses di mana suatu 

organisma berubah tingkah lakunya sebagai akibat pengalaman”. 

  Dari kedua pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar 

adalah suatu cara atau aturan tertentu yang disadari oleh si pebelajar untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman serta perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari belajar.   

  Teori belajar adalah teori yang eklektik dan pragmatik sehingga dengan 

sifatnya yang demikian, teori belajar tidak pernah punya sifat yang ekstrim, yaitu 
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memperhatikan salah satu aspek saja. Titik fokus yang menjadi pusat perhatian 

memang ada, tetapi tetap saja faktor lain diperlukan untuk menjelaskan seluruh 

persoalan belajar yang sedang dibahas. (Dahar 1989 : 19) 

 

2.1.2. Pembelajaran 

  Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

(Muh Surya 1996 : 9). Lebih lanjut dijelaskan beberapa prinsip pembelajaran 

antara lain  : 

1. seseorang yang telah mengalami pembelajaran akan berubah tingkah 

lakunya, 

2. hasil pembelajaran akan ditandai dengan perubahan tingkah laku secara 

keseluruhan (  complete learning ),  

3. pembelajaran merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan, 

4. proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang akan dicapai, 

5. pembelajaran merupakan bentuk pengalaman melalui situasi yang nyata 

dengan tujuan tertentu. (Muh Surya 1996: 12) 

  Proses pembelajaran akan terjadi apabila individu menghadapi situasi 

kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan insting atau kebiasaan, sehingga 

menurut Muh Surya (1996 : 18). Proses pembelajaran merupakan suatu rangkaian 

aktivitas sebagai berikut : 
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1. individu melihat adanya kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai, 

2. adanya kesiapan individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, 

3. adanya pemahaman situasi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan 

aktivitas individu dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya, 

4. menafsirkan situasi, yaitu begaimana individu melihat kaitan berbagai 

aspek yang terdapat dalam situasi, 

5. tindak balas (respon), terdapat didalam proses pembelajaran yaitu proses 

bagaimana individu mengubah tingkah lakunya, 

6. hasil atau akibat dari pembelajaran.  

  Dari uraian prinsip pembelajaran dan rangkaian aktivitas pembelajaran di 

atas dapat disimpulkan bahwa pada saat proses pembelajaran, si pebelajar harus 

aktif merubah tingkah lakunya sendiri sebagai hasil dari proses pembelajaran. 

Siswa harus aktif menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri, sedang fungsi 

guru berubah menjadi fasilitator. Prinsip inilah yang dikembangkan dalam CTL. 

 

2.2. Strategi Pembelajaran 

  Strategi pembelajaran adalah suatu cara atau bagaimana proses 

pembelajaran dilaksanakan. Didalam suatu kurikulum guru mempunyai beberapa 

pilihan dari berbagai metode atau cara untuk menyampaikan materi pembelajaran, 

tetapi sering metode pembelajaran yang harus dilakukan guru telah diberi acuan 

atau rambu rambu dengan alasan untuk menyamakan mutu pendidikan. Padahal 

metode atau cara yang dipilih guru sangat berpengaruh pada keberhasilan proses 

belajar mengajar. 
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  Kurikulum th 1994 menggunakan pendekatan penguasaan ilmu 

pengetahuan yang menekankan pada isi atau materi yang berupa pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi yang diambil dari bidang-

bidang ilmu pengetahuan, dengan menekankan pada latihan, seperti latihan 

mengerjakan soal. sehingga siswa dianggap sebagai kertas putih yang dapat 

ditulisi atau disi dengan sejumlah pengetahuan atau ketrampilan apa saja (transfer 

of knowledge), yang diinginkan guru (Mulyasa 2003 : 166). Strategi pembelajaran 

yang dikembangkan secara nasional didominasi oleh paham 

strukturalisme/obyektivisme/behaviorisme yang bertujuan siswa mengingat 

informasi yang faktual. Buku teks dirancang supaya siswa membaca atau diberi 

informasi sehingga terjadi proses memorisasi. Tujuan pembelajaran dirumuskan 

dengan sejelas mungkin untuk memudahkan siswa merekam informasi, 

pembelajaran dilaksanakan mengikuti urutan kurikulum secara ketat, aktivitas 

belajar mengikuti buku teks, tujuan pembelajaran menekankan pada penambahan 

pengetahuan, seseorang dikatakan telah belajar apabila ia mampu mengingat 

kembali apa yang telah dipelajarinya. (Nurhadi 2003 : 33). 

  Sedangkan KBK tahun 2004 menggunakan pendekatan kompetensi yang 

menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. Pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman yang akan 

membentuk kompetensi individu, sehingga perbedaan antar individu baik 

kemampuan, kecepatan belajar, maupun konteks sosial budaya dihargai. Guru 

tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi guru bertindak 
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sebagai fasilitator yang mengkondisikan lingkungan untuk memberikan 

kemudahan belajar peserta didik.       (Mulyasa. 2003 : 166), Kurikulum th 2004 

memberikan keleluasaan pada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan 

silabus mata pelajaran, sehingga dapat mengakomodasikan potensi yang dimiliki 

sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat 

sekitar sekolah. 

2.3. Pembelajaran Finishing Kayu 

  Suatu furniture atau meubelair tidak akan menarik tanpa sentuhan finishing 

pada akhir proses pembuatan sebelum dijual ke pasaran. Finishing yang baik pada 

proses akhir pembuatan meubelair, dapat menjadikan meubelair yang terbuat dari  

bahan baku yang kurang mempunyai ekonomis, menjadi menarik dan mempunyai 

nilai jual tinggi. Finishing juga dapat menambah kekuatan, keawetan serta 

keteguhan kayu terhadap perubahan cuaca.   

Sunyoto (2004 : 11) mengemukakan “ finishing kayu adalah suatu kegiatan atau 

tahapan dari pembuatan suatu furniture atau meubelair, sehingga kelihatan 

menarik, indah, kuat, awet, dan mempunyai nilai jual ”.   

  Bahan-bahan finishing kayu banyak dijual dipasaran dan kita tinggal meng 

aplikasikan, tetapi bahan-bahan tadi akan membentuk suatu lapisan semacam cat 

bening dari bahan kimia, sehingga banyak mempunyai kelemahan terutama dalam 

hal pewarnaan. Bertitik tolak dari kelemahan inilah kita mencoba mengganti 

bahan pewarna pabrikan dengan bahan pewarna alami yang berada dilingkungan 

siswa.  
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  Proses finishing kayu bermacam macam tergantung dari bahan finishing 

yang akan diaplikasikan, proses aplikasi Politur tentu saja berbeda dengan aplikasi 

cat dan sebagainya. Didalam penelitian tindakan kelas ini difokuskan finishing 

kayu sistem melamin dan NC dengan alasan bahwa finishing kayu sistem 

melamin banyak disukai masyarakat Indonesia, peralatan yang digunakan 

sederhana, biayanya cukup murah, dan hasilnya sangat halus, sehingga dapat 

menjadi bekal hidup siswa setelah siswa lulus dari sekolah. Sedangkan finishing 

kayu sistem NC selain pada kayu juga dapat diaplikasikan pada plat besi atau baja 

sehingga dapat dipergunakan sebagai re-finishing mobil. Ketrampilan ini 

merupakan ketrampilan tambahan yang dapat dipergunakan sebagai bekal hidup 

apabila siswa tidak senang menggeluti dunia perkayuan. 

 

2.4. Praktek finishing kayu 

  Praktek finishing kayu adalah suatu kegiatan siswa dalam mengaplikasikan 

suatu bahan finishing dengan campuran tertentu dan  cara tertentu pada benda 

kerja. 

Dahar (1989 : 11) berpendapat kegiatan praktek termasuk belajar karena 

terjadinya suatu proses di mana organisme berubah perilakunya akibat suatu 

pengalaman.  

  Strategi pembelajaran dengan pengalaman merupakan cara belajar yang 

paling baik, karena siswa belajar dengan partisipasi aktif dengan konsep dan 

prinsip. Pengetahuan yang didapat dari pembelajaran dengan pengalaman 

mempunyai beberapa kelebihan antara lain  : 
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a. pengetahuan akan bertahan lama atau mudah untuk diingat, 

b. hasil belajar lebih baik karena mempunyai efek transfer paling baik, 

c. dapat meningkatkan penalaran dan kemampuan siswa untuk berfikir secara 

bebas. 

 Syarat hasil finishing kayu yang baik adalah : rata, halus dan indah, artinya 

pewarnaannya merata pada seluruh permukaan benda kerja, halus artinya apabila 

diraba permukaan benda kerja terasa halus, sedangkan indah artinya setelah benda 

kerja di finishing serat kayu menjadi lebih nampak dan menonjol sehingga  

mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

2.4.1 Finishing kayu sistem melamin  

 Finishing kayu sistem melamin memiliki beberapa kelebihan, antara lain  

1)  lapisan film yang terbentuk cukup tebal dan dapat mengisi jarak antar pori-pori 

kayu, sehingga permukaan benda kerja menjadi halus, 2) penampilan akhir pada 

jenis transparan sangat bening sehingga serat kayu tetap kelihatan, 3)  cukup kuat 

menahan zat kimia yang sering dipakai pada rumah tangga. 

 Finishing jenis melamin ada dua macam yaitu : 

1. melamin natural transparan, yang mempunyai penampilan bening, 

2. melamin enamel, yang mempunyai penampilan menutup serat. 

 

2.4.1.1 Melamin natural transparan 

 Reka oles melamin natural transparan sering juga disebut melamin bening 

alami atau melamin clear. Sesuai sebutannya natural transparan maka melamin 
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jenis ini mempunyai penampilan yang bening sehingga warna kayu asli kelihatan 

alami bahkan semakin cemerlang dan hidup. 

 Tahapan melamin natural transparan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan permukaan  

Tahap persiapan permukaan atau surfacer benda kerja adalah proses 

menyiapkan permukaan benda kerja sehingga benar-benar siap untuk diberi 

lapisan diatasnya, dengan kata lain permukaan benda kerja harus bersih dari 

semua noda dan cacat. Cacat benda kerja  yang cukup besar harus ditutup 

dahulu dengan dempul, kemudian semua permukaan kayu diamplas searah 

serat kayu sampai halus dengan menggunakan amplas no 180. 

Pada proses ini diusahakan jangan mengamplas kayu melintang serat, 

karena bekas amplasan akan nampak pada saat diberi lapisan akhir 

sehingga dapat mengurangi keindahan hasil akhir. 

2. Menutup pori kayu.  

Proses menutup pori kayu dilakukan dengan menggunakan bubur filler 

yang disebut wood filler yang diencerkan dengan menggunakan thiner. 

Warna wood filler yang digunakan diusahakan sama dengan warna benda 

kerja. Apabila dipasaran tidak tersedia, maka kita dapat menggunakan 

wood filler warna muda kemudian diberi warna dengan stain sampai 

mendekati warna benda kerja. Aplikasi wood filler menggunakan skrap atau 

kape sehingga wood filler benar-benar masuk kedalam pori pori kayu, 

setelah itu permukaan kayu diamplas kembali dengan amplas no 240 

sampai bersih atau kelihatan kayunya kembali. 
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3. Pewarnaan atau stain 

Proses pewarnaan adalah proses pemberian warna pada permukaan kayu 

dengan menggunakan wood stain sehingga kayu kelihatan lebih tua, warna 

kayu menjadi sama dan serat kayu menjadi lebih tampak sehingga benda 

kerja lebih menarik. 

Ada dua cara sistem pewarnaan yaitu : 

1. pewarnaan langsung, 

2. pewarnaan tidak langsung. 

 Pewarnaan langsung adalah mewarnai permukaan benda kerja langsung 

dengan bahan pewarna. Aplikasinya dapat dikuaskan ataupun dioleskan 

dengan kain bal. Kelebihan pewarnaan langsung adalah serat kayu lebih 

kelihatan, sehingga benda kerja kelihatan lebih alami, tetapi kerugiannya 

wood stain menjadi boros dan apabila cara mengaplikasikannya tidak hati 

hati maka warna permukaan kayu menjadi tidak rata sehingga dapat 

mengurangi keindahan benda kerja. 

Sedang pewarnaan tidak langsung, adalah pewarnaan permukaan benda 

kerja dengan cara bahan pewarna atau stain dicampurkan kedalam sanding 

sealer kemudian disemprotkan ke permukaan benda kerja. Sehingga 

membentuk suatu lapisan film diatas permukaan kayu.  

Kelebihan pewarnaan tidak langsung adalah penggunaan wood stain 

menjadi lebih irit karena dicampurkan kedalam sanding sealer, serta warna 

benda kerja akan menjadi rata pada semua permukaan karena disemprotkan 

diatas permukaan benda kerja.. 
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4. Pelapisan antar media. 

Pelapisan antar media didalam proses melamin menggunakan melamin 

sanding sealer yang berguna untuk memberikan ketebalan lapisan film, 

sehingga dapat diamplas bersama bulu kayu, sehingga setelah diamplas 

permukaan kayu menjadi halus. Selain itu berguna untuk  menutup pori-

pori kayu yang masih terbuka, yang belum sepenuhnya terisi pada saat 

diberi bubur wood filler. Proses pelapisan antar media menggunakan 

melamin sanding sealer dengan campuran 9 bagian base melamin sanding 

sealer, 6 bagian thiner, dan 1 bagian harderner, kemudian disemprotkan 

sampai ketebalan yang dikehendaki. 

Proses pengamplasan pada sanding sealer menggunakan amplas no 320, 

haruslah ambang sehingga tidak menggores pewarna yang telah 

diaplikasikan.  

5. Lapisan akhir sistem melamin. 

Lapisan akhir dari sistem melamin menggunakan bahan melamin clear 

yang mempunyai jenis gloss yang mempunyai tampilan mengkilap serta 

mat doff yang mempunyai tampilan buram.  

Campuran yang dipakai pada lapisan akhir adalah 9 bagian base melamin 

clear, 6 bagian thiner dan 1 bagian hardener. Hardener yang dipakai 

adalah yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat cat melamin, karena 

apabila dipaksakan dan tidak compatible maka lapisan melamin yang 

terbentuk akan menjadi rapuh dan getas atau bahkan mungkin tidak mau 

bercampur sama sekali, sehingga melamin tidak mau kering. Karena 
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melamin kering bukan karena udara tetapi kering karena terjadinya reaksi 

kimia antara base dengan hardener.  

Sedangkan thiner yang digunakan sebaiknya yang direkomendasikan oleh 

pabrik. Tetapi apabila tidak ada maka kita dapat memakai thiner dari pabrik 

lain, tetapi kita coba campurkan dahulu sedikit. Apabila hasil campuran 

thiner dengan melamin memutih seperti susu, itu menandakan bahwa thiner 

yang dipakai tidak kompatibel dengan melaminnya, sehingga tidak dapat 

kita pakai. Thiner yang baik adalah setelah dicampur dengan melamin 

clear, campuran tetap bening dan jenih.  

Melamin clear mempunyai permukaan yang halus, tahan benturan, tahan 

alkohol dan bahan kimia rumah tangga. (Agus Sunyoto 2004 : 125). 

Penyemprotan lapisan akhir dapat dilakukan 2 – 3 lapis sampai ketebalan 

yang dikehendaki, dengan syarat masing-masing lapisan telah benar-benar 

kering kemudian kita amplas ambang dengan amplas no 1000, baru kita 

beri lapisan lagi diatasnya. 

 

2.4.1.2 Melamin enamel 

 Melamin enamel mempunyai banyak nama antara lain : plasticolor dan 

solid color. Melamin enamel pada dasarnya adalah melamin clear yang ditambah 

pigmen warna sehingga warna itu menutup pola serat kayu.  

Tahapan melamin enamel : 

1. Pengisian pori-pori kayu 
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Tahapan ini sama dengan pada melamin clear, yaitu mengisi pori-pori kayu 

dengan bubur wood filler. Sehingga pori-pori menjadi kenyang atau tidak 

berlobang. 

2. Pelapisan melamin colour primer. 

Melamin colour primer merupakan cat antar media, didalam proses 

melamin 

transparan kita kenal dengan sanding sealer, hanya saja ada penambahan 

pigmen warna yang menutup serat. 

Colour primer ini mempunyai daya penutup yang baik sehingga dapat 

menutup pori yang masih terbuka serta menyekat antara permukaan kayu 

dengan lapisan cat diatasnya.  

Colour primer mempunyai sifat renyah dan mudah diamplas. 

Pengamplasan colour primer menggunakan amplas No 240 – 340. 

 3. Pelapisan melamin color enamel  

Lapisan ini merupakan lapisan akhir permukaan benda kerja yang di 

finishing dengan sistem melamin enamel. Lapisan akhir ini mempunyai 

kecepatan mengering yang baik, kekerasan lapisan akhir setelah mengering 

hingga 2H   (uji kekerasan pensil 2H). Sehingga tahan terhadap goresan 

serta gesekan dalam pemakaian.  

Penampilan menutup pola serat dapat dipergunakan untuk menutupi 

kekurangan kayu, misalnya cacat warna, jenis kayu berpola buruk atau 

bahkan tidak berpola, serta cacat pukul dengan terlebih dahulu didempul 

pada bagian yang cacat terlebih dahulu.  
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2.4.2 Finishing kayu sistem Nitro Celulose  

 Nitro celulose adalah salah satu resin berbahan baku celulose yang berasal 

dari pohon koniverus sejenis pohon pinus. Di Indonesia cat ini dikenal dengan cat 

duco, kelebihan nitro celulose sebagai bahan finishing apabila dibandingkan 

dengan bahan finishing yang lain antara lain : 

1. lebih unggul dalam penampilan akhir, 

2. biaya yang dikeluarkan untuk aplikasinya lebih murah / ekonomis, 

3. variasi aplikasi dan kreasi nya  lebih banyak, 

4. alat kerja lebih mudah dibersihkan, karena NC larut pada thiner, tidak 

seperti melamin yang mengering karena hardener, 

5. dapat diaplikasikan pada plat besi atau logam sehingga dapat digunakan 

sebagai cat re-finishing mobil/motor, 

6. tidak mengenal campuran mati atau pot life karena apabila mengental dapat 

diencerkan kembali menggunakan thiner. 

Meskipun ada beberapa kelebihan cat ini juga mempunyai kekurangan 

apabila dibanding dengan bahan finishing lain.  

Beberapa kelemahan NC apabila dibanding dengan sistem finishing kayu 

yang lain adalah : 

1. NC mudah melunak dan lengket apabila terkena panas, 

2. NC dapat teroksidasi sinar matahari sehingga lama kelamaan kegilapannya 

menjadi berkurang, 
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3. kekerasan NC setelah kering relatif tidak tinggi sekitar F sampai H pada uji 

pensil, sehinga mudah tergores dalam pemakaian, 

Penampilan akhir Nitro celulose sebagai bahan finishing kayu terbagi 

menjadi dua jenis yaitu : 

1. NC transparan, 

2. NC enamel atau duco. 

 

2.4.2.1 Nitro celulose transparan 

 NC transparan adalah jenis finishing kayu yang menggunakan bahan 

finishing nitroselulose yang bersifat transparan atau bening sehingga serat substrat 

/ kayu tetap kelihatan. 

 Tahapan NC transparan. 

1. Pengisian pori pori 

Tahap ini dimaksud untuk mengisi pori pori kayu sehingga mengurangi 

porousitas kayu, sehingga bahan finishing tidak boros. Pengisi pori-pori 

dapat menggunakan wood filler sesuai warna kayu, kemudian setelah 

kering diamplas menggunakan amplas no 150 – 180 sampai kelihatan 

kayunya kembali. 

2. Sanding sealer 

Nitro celulose sanding sealer adalah penyekat antar media pada nitro 

celulose. Bahan sanding sealer pada NC berbeda dengan pada melamin. 

Karena sanding sealer melamin adalah bahan 2 komponen yaitu base dan 

hardener, sedang NC sanding sealer hanya 1 komponen yaitu base yang 

diencerkan dengan thiner.   
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3. Pelapisan akhir nitro celulose transparan. 

NC natural transparan adalah lapisan akhir yang mempunyai penampilan 

gilap dan buram indah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar 

mendapatkan hasil akhir yang sempurna adalah campuran hendaknya di 

saring terlebih dahulu sebelum di isikan kedalam tabung semprot, hal yang 

lain adalah penggunaan thiner sesuai rekomendasi pabrik. Apabila tidak ada 

atau jauh dari agen maka gunakanlah thiner yang lambat kering, karena 

thiner yang lambat kering dapat mengurangi timbulnya blusing atau 

mengkabut pada hasil akhir. 

2.4.2.2 Nitro celulose enamel ( cat duco ) 

 Cat Nitro Celulose Enamel sering juga disebut cat duco, biasanya di 

masyarakat sering digunakan sebagai cat re-finishing mobil. Tahapannya sama 

dengan cat yang lain hanya jenis bahannya yang berbeda. Adapun tahap cat duco 

adalah : 

1. Tahap penyiapan dan pemlamiran permukaan 

Tahap penyiapan adalah mempersiapkan permukaan benda secara baik, 

hilangkan semua noda yang masih menempel baik debu, minyak, gemuk 

serta pengotor lain yang bersifat isolator. 

Pemlamiran adalah melapisi permukaan dengan dempul abu-abu ( putty 

grey ) dengan kape atau skrap. Setelah kering diamplas dengan 

menggunakan kertas amplas no 180 – 240 memakai bantuan blok amplas 

sehingga rata. 

Pengecatan pada permukaan plat besi maka putty grey diganti dengan 

dempul plastik (Polyester putty). Dempul ini cepat kering karena terdiri 
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dari dua komponen, sehingga mengering karena reaksi kimia antara resin 

poliester dengan dryer berbahan kobalt dengan ekselerator yang berbentuk 

pasta. 

 2 Pelapisan cat antar media 

  Pelapisan cat antar media pada jenis NC enamel kita gunakan Nitro 

celulose surfacer, apabila pada sistem cat transparan atau natural sanding 

sealer berwarna bening, maka nitro celulose surfacer tidak bening tetapi 

berwarna abu-abu atau merah bata. yang berguna untuk menyamakan 

absorbsi (daya serap ) lapisan dasar, sehingga pada waktu penyemprotan 

akhir akan kita dapatkan ketebalan cat dan kegilapan yang sama atau tidak 

cacat belang, karena cat diatas dempul akan kelihatan lebih buram 

dibanding cat yang menempel pada cat lama. 

 3. Perataan dengan warna penuntun 

  Perataan dengan warna penuntun ini sangat jarang dipergunakan di 

Indonesia dengan alasan penghematan biaya, padahal tahap ini sangat 

efektiv untuk membuat hasil akhir rata seperti kaca.  

  Prinsip perataannya adalah dengan amplas biasa tetapi dengan bantuan blok 

amplas (sanding blok) bukan dengan tangan langsung. Pengamplasannya 

dengan air supaya tidak berdebu.  

  Cara pembuatannya adalah dengan cat dasar yang berwarna kontras dengan 

surfacernya, misal bila surfacernya abu-abu maka warna penuntunnya dapat 

menggunakan penuntun hitam atau putih. Semprotkan penuntun dengan 

cara memercik lembut dengan angin lemah sehingga hasil semprotan halus 

seperti hujan gerimis rata pada seluruh permukaan. 
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  Setelah warna penuntun kering maka amplaslah dengan tekanan ambang 

pada permukaan warna penuntun. Bagian yang warna penuntunnya habis 

teramplas menunjukkan bahwa bagian itu menonjol sedang bagian yang 

tidak teramplas maka bagian itu cekung, agar tercapai hasil yang maksimal 

maka pada bagian yang masih cekung dapat didempul lagi agar 

permukaannya menjadi rata. 

4. Penyemprotan akhir 

Penyemprotan akhir ( top coat ) sangat menentukan keberhasilan finishing 

NC enamel, karena lapisan akhir inilah yang dinikmati pelanggan, baik 

kegilapan nya, kehalusannya maupun kerataan warnanya. 

Tingkat kegilapan cat NC enamel sangat ditentukan oleh kecepatan 

penguapan thiner. Jenis thiner yang dipakai harus cocok (compatible) 

dengan cat yang digunakan. Pengecatan dimusim hujan memerlukan 

tambahan  5 – 10 % retarder atau bahan pelambat kering. Untuk 

menambah tingkat kegilapan maka setelah cat kering dapat disemprotkan 

lagi NC clear atau NC transparan, kemudian dipoles dengan kompon 

(compound) 

2.5. CTL 

 CTL atau contextual teaching and learning, adalah suatu konsep belajar 

dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya didalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. 
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  Proses pembelajarannya berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil belajar. Hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna untuk siswa dalam memecahkan 

masalah, berpikir kritis dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan 

dalam kehidupan jangka panjangnya. Siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, dalam status apa, dan bagaimana mencapainya. Siswa sadar bahwa 

yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti, dengan begitu mereka 

memposisikan diri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya. Bila 

pembelajaran kontekstual diterapkan dengan benar maka diharapkan siswa terlatih 

untuk dapat menghubungkan apa yang diperoleh di kelas dengan kehidupan dunia 

nyata yang ada di lingkungannya. 

Nurhadi dan Senduk ( 2003 : 5 ) mengemukakan : 
Pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan dalam proses 
belajar agar kelas lebih ‘hidup’ dan lebih ‘bermakna’ karena siswa 
‘mengalami’ sendiri apa yang dipelajarinya. Pendekatan kontekstual 
memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas serta menerapkan 
pengetahuan dan ketrampilan akademik mereka dalam berbagai macam 
tatanan kehidupan baik disekolah maupun di luar sekolah.  

 
  Dengan pendekatan kontekstual, siswa dibantu menguasai kompetensi 

yang dipersyaratkan. Didalam Kurikulum Berbasis Kompetensi siswa akan 

dibawa tidak hanya masuk ke kawasan pengetahuan, tetapi juga pada penerapan 

pengetahuan yang didapatkan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas, 

suatu pendekatan pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan 

dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka 
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terapkan dalam pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran kontekstual 

menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang dipelajari siswa 

dengan konteks dimana materi tersebut akan digunakan, serta hubungan dengan 

bagaimana seseorang  belajar atau gaya/cara siswa belajar. Materi pelajaran akan 

bertambah berarti jika siswa mempelajari materi pelajaran yang disajikan melalui 

konteks kehidupan mereka.  

   Berdasar pemahaman tersebut maka teori pembelajaran kontekstual 

berfokus pada multi aspek lingkungan belajar diantara ruang kelas, laboratorium, 

komputer, tempat kerja maupun tempat lain misalnya ladang, sungai dan 

sebagainya. 

Pembelajaran kontekstual mendorong guru untuk memilih dan mendesain 

lingkungan belajar yang memungkinkan untuk mengaitkan berbagai bentuk 

pengalaman sosial, budaya, fisik dan psikologi dalam mencapai tujuan belajar. 

Didalam suatu lingkungan yang demikian siswa akan menemukan hubungan yang 

sangat bermakna antara ide-ide abstrak dengan penerapan praktis dalam dunia 

nyata. Konsep dipahami melalui proses penemuan, pemberdayaan, dan hubungan. 

Dengan demikian siswa belajar diawali dengan pengetahuan, pengalaman, dan 

konteks keseharian yang mereka miliki yang dikaitkan dengan konsep mata 

pelajaran yang dipelajari di kelas, dan selanjutnya dimungkinkan untuk 

mengimplementasikan didalam kehidupan keseharian mereka.  

   Direktorat SLTP (2002 : 10) mengemukan “ Bawalah mereka dari dunia 

mereka ke dunia kita, kemudian antarkan mereka dari dunia kita ke dunia mereka 



32 

 

kembali “  dengan begitu siswa tidak hanya mengenal nilai LOGOS, tetapi harus 

mampu menghayati nilai tersebut ( ETOS ), dan yang terpenting adalah siswa 

mampu mengaktualisasikan / mengamalkan nilai nilai tersebut ( PATOS ) “  

 
 
2.5.1  Karakteristik CTL 

   CTL bermula dari pandangan ahli pendidikan klasik John Dewey yang 

pada tahun 1916 mengajukan teori kurikulum dan metodologi pengajaran yang 

berhubungan dengan pengalaman dan minat siswa, intinya siswa akan belajar 

dengan baik apabila apa yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang telah 

mereka pelajari, serta proses belajar akan produktif apabila siswa terlibat secara 

aktif dalam proses pembelajaran.  

Karakteristik CTL berdasar teori tersebut antara lain : 

1. melakukan hubungan bermakna, 

2. melakukan kegiatan yang signifikan, 

3. belajar yang diatur sendiri, 

4. bekerja sama, 

5. berfikir kritis dan kreatif, 

6. mengasuh atau memelihara pribadi siswa, 

7. mencapai standar yang tinggi, 

8. menggunakan penilaian autentik.   

  (Nurhadi dan Senduk. 2003 : 7) 

   Sedangkan The Northwest Regional Education laboratory USA dalam 

Senduk mengidentifikasikan adanya enam kunci dasar dari pembelajaran 

kontekstual sebagai berikut  : 
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1. Pembelajaran bermakna : pemahaman, relevansi dan penilaian pribadi 

sangat terkait dengan kepentingan siswa di dalam mempelajari isi materi 

pelajaran. Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan nyata atau 

siswa mengerti manfaat isi pembelajaran, jika mereka merasakan 

berkepentingan untuk belajar demi kehidupannya di masa yang akan 

datang. Prinsip ini sejalan dengan pembelajaran bermakna (meaningful 

learning) yang diajukan Ausuble. 

2. Penerapan pengetahuan : adalah kemampuan siswa untuk memahami apa 

yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan fungsi dimasa 

sekarang atau di masa yang akan datang. 

3. Berfikir tingkat tinggi : siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berfikir 

kritis dan berfikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman suatu 

isu dan pemecahan suatu masalah. 

4. Kurikulum yang dikembangkan berdasar standar : isi pembelajaran 

harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, nasional, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja. 

5. Responsif terhadap budaya : guru harus memahami dan menghargai nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan siswa, teman, pendidik dan masyarakat tempat 

guru mendidik. Ragam individu dan budaya suatu kelompok serta 

hubungan antar budaya tersebut akan mempengaruhi pembelajaran dan 

sekaligus akan berpengaruh terhadap cara mengajar guru. Setidaknya ada 

empat hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual yaitu : 
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individu siswa, kelompok siswa baik  sebagai tim atau keseluruhan kelas, 

tatanan sekolah dan besarnya tatanan komunitas kelas. 

6. Penilaian autentik : penggunaan berbagai stategi penilaian ( misal 

penilaian proyek/tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan portofolio, 

rubrik, daftar cek, pedoman observasi, dan sebagainya ) akan 

merefleksikan belajar yang sesungguhnya.  

 

2.5.2 Proses pembelajaran dalam CTL 

  Beberapa kecenderungan pemikiran dalam teori belajar yang mendasari 

filosofi pembelajaran kontekstual antara lain  : 

1. belajar bukan sekedar menghafal, tetapi siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri, 

2. siswa belajar dari mengalami, bukan diberi begitu saja oleh guru, 

3. pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan 

pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan (subject matter) 

4. pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta atau proposisi 

yang terpisah, tetapi mencerminkan ketrampilan yang dapat diterapkan, 

5. manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi yang 

baru, 

6. siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang  

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide, 

7. proses belajar dapat merubah struktur otak, perubahan itu terus menerus 

seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan ketrampilan seseorang. 
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Strategi belajar yang salah dan dipaksakan terus menerus akan 

mempengaruhi struktur otak yang akhirnya dapat mempengaruhi 

seseorang berperilaku.  

(Senduk.2003 : 15) 

 

2.5.3. Fokus Pembelajaran Kontekstual 

  Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa didalam konteks bermakna 

yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang sedang 

dipelajari, sekaligus memperhatikan faktor kebutuhan individual siswa. 

  Menurut Nurhadi dan Senduk (2003 : 19) :  pendekatan kontekstual harus 

menekankan pada hal hal sebagai berikut  : 

1. belajar berbasis masalah (problem based learning) yaitu suatu 

pendekatan pengajaran yang menggunakan pendekatan dunia nyata 

sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berfikir kritis dan 

ketrampilan memecahkan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan 

dan konsep yang esensi dari materi pelajaran.  

Dalam hal ini siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah 

yang mengintegrasikan ketrampilan dan konsep dari berbagai isi mata 

pelajaran. 

Pendekatan ini mencakup pengumpulan informasi yang berkaitan dengan 

pertanyaan, mensintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada 

orang lain.  
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2. pengajaran autentik (autentic instruction) yaitu pengajaran yang  

memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna, siswa 

mengembangkan ketrampilan berfikir dan pemecahan masalah yang 

penting didalam konteks kehidupan nyata, 

3. belajar berbasis inquiri (inquiry based learning) yang membutuhkan 

strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan 

kesempatan untuk pembelajaran bermakna, 

4. belajar berbasis proyek / tugas (project based learning) suatu 

pendekatan pengajaran komprehensif dimana lingkungan belajar siswa 

(kelas) di desain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap 

masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata 

pelajaran, dan malaksanakan tugas bermakna lainnya, pendekatan ini 

memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruk 

(membentuk) pembelajarannya dan mengkulminasikan dalam produk 

nyata. 

5. belajar berbasis kerja (work based learning) yang memerlukan suatu 

pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks 

tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan 

bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali ditempat kerja, 

Jadi dalam hal ini, tempat kerja atau sejenisnya dan berbagai aktivitas 

dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa.  

6. belajar berbasis jasa-layanan (service learning) yang menggunakan  

pendekatan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa layanan 
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masyarakat tersebut, jadi menekankan hubungan antara jasa layanan dan 

pembelajaran akademis. Dengan kata lain pendekatan ini menyajikan suatu 

penerapan praktis dari pengetahuan baru yang diperlukan dan berbagai 

ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek/tugas 

terstruktur dan kegiatan lainnya.    

7. belajar kooperatif (cooperatif learning) yang memerlukan pendekatan 

pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa dalam bekerja sama 

dalam mencapai tujuan belajar.  

  

2.5.4 Strategi Pembelajaran Kontekstual 

 Didalam proses pembelajaran kotekstual guru tetap mempunyai peranan 

yang sangat penting, strategi yang dipilih guru dapat mempengaruhi keberhasilan 

proses pembelajaran.  

 Menurut Center of Occupational Research and Develpment (CORD) 

dalam Nurhadi dan Senduk (2003 : 23).  Ada lima strategi bagi pendidik dalam 

rangka penerapan pembelajaran kontekstual yaitu : 

1. relating, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman 

kehidupan nyata, 

2. experiencing, yaitu pembelajaran yang dikaitkan dengan penggalian 

(eksplorasi), penemuan (discovery), dan penciptaan (invention), 

3. applying, belajar bilamana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks 

pemanfaatannya, 
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4. cooperating, belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan 

pemakaian bersama, 

5. transferring, belajar melalui pemanfaatan pengetahuan didalam situasi 

atau konteks baru. 

 
Sedangkan apabila dikaitkan dengan kebutuhan individu siswa, guru perlu 

memegang prinsip pembelajaran kontekstual, yang terdiri dari : 

1. Merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran perkembangan 

mental (developmentally appropriate) siswa 

Hubungan antara isi kurikulum dan metodologi yang digunakan untuk 

mengajar harus didasarkan kepada kondisi sosial, emosional, dan 

perkembangan intelektual siswa. Jadi, usia siswa dan karakteristik individu 

serta kondisi sosial dan budaya siswa haruslah menjadi perhatian didalam 

perencanaan pembelajaran, contohnya : apa yang telah dipelajari dan 

dilakukan oleh siswa SMP tentunya akan berbeda dengan apa yang 

dipelajari dan dilakukan siswa SMA.  

 2. Membentuk kelompok belajar yang saling tergantung (independent 

learning group). 

Siswa saling belajar dengan sesamanya didalam kelompok kelompok kecil 

dan belajar bekerja sama dalam tim yang lebih besar ( kelas ). Kemampuan 

itu merupakan bentuk kerja sama yang diperlukan orang dewasa ditempat 

kerja dan konteks lain. Jadi siswa diharapkan untuk berperan aktif. 

 3. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri (self 

regulated learning) 
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Lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri (self regulated 

learning) memiliki tiga karakteristik umum  yaitu : 

1. kesadaran berfikir, 

2. penggunaan strategi, 

3. motivasi berkelanjutan. 

Berdasarkan penelitian, siswa usia 5 – 16 tahun secara bertahap 

mengalami perkembangan kesadaran terhadap  : 

1. keadaan pengetahuan yang dimiliki, 

2. karakteristik tugas tugas yang mempengaruhi pembelajarannya secara 

individual, 

3. strategi belajarnya. 

   Siswa membutuhkan pemahaman terhadap kekuatan dan 

kelemahannya untuk menata tujuan yang diinginkan dan membangun 

strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Manakala keterampilan ini 

mereka pelajari dan kuasai, mereka akan mencapai kompetensi dan rasa 

percaya diri, sehingga mereka dapat memahami pentingnya memanfaatkan 

waktu untuk berfikir dan merefleksikan suatu pilihan berkaitan dengan 

tantangan hidupnya. 

Sementara itu guru harus menciptakan suatu lingkungan dimana siswa 

dapat merefleksikan bagaimana mereka belajar, menyelesaikan tugas tugas 

sekolah, menghadapi hambatan dan bekerja sama harmonis dengan guru 

lain.  
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Jadi jelaslah pembelajaran mandiri berkaitan bukan hanya dengan berfikir 

sederhana tentang  cara berfikir siswa, tetapi membantu mereka di dalam 

menggunakan berfikirnya untuk mengarahkan perencanaan mereka, 

menyeleksi performansi (prestasi) mereka, sehingga mereka secara efektif 

dapat menyelesaikan masalah yang disajikan kepada siswa. 

4. Mempertimbangkan keragaman siswa (disversisity of students). 

Di kelas guru haruslah mengajar siswa dengan memperhatikan berbagai 

keragamannya, misalnya latar belakang suku bangsa, status sosial 

ekonomi, bahasa utama yang dipakai dirumah, dan berbagai kekurangan 

yang mungkin mereka miliki. 

Dengan demikian diharapkan guru dapat membantu siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajarannya. 

5. Memperhatikan multi-intelegensi (multiple intellegences) siswa. 

Dalam menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, maka cara 

siswa berpartisipasi didalam kelas harus memperhatikan  kebutuhan dan 

delapan orientasi pembelajarannya (spasial-verbal, linguistik verbal, 

interpersonal, musikal ritmik, naturalis, badan kinestetika, intrapersonal 

dan   logismatematis)  

Oleh karena itu di dalam melayani siswa dikelas guru harus memadukan 

berbagai strategi pendekatan pembelajaran kontekstual sehingga 

pengajaran akan efektif bagi siswa dengan berbagai intelegensianya. 
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6. Menggunakan teknik teknik bertanya (Questioning) Untuk 

meningkatkan pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah 

dan berfikir tingkat tinggi. 

Agar  pembelajaran kontekstual mencapai tujuannya, maka jenis dan 

tingkat pertanyaan yang tepat harus diungkapkan/ditanyakan. Pertanyaan 

harus secara hati hati direncanakan untuk menghasilkan tingkat berfikir, 

tanggapan dan tindakan yang diperlukan siswa dalam proses pembelajaran 

kontekstual. 

7. Menerapkan penilaian autentuk (autehentic assessment). 

Penilaian autentik mengevaluasi penerapan pengetahuan dan berfikir 

kompleks seorang siswa, daripada hanya sekedar hafalan informasi aktual. 

Kondisi alamiah pembelajaran kontekstual memerlukan penilaian 

interdisiplin yang dapat mengukur pengetahuan dan ketrampilan lebih 

dalam dan dengan cara yang bervariasi dibandingkan dengan penilaian 

satu disiplin.  

(Senduk 2003: 21). 

 

2.6  Implementasi  CTL 

 Penerapan pembelajaran kontekstual dikelas, didasari tujuh komponen 

utama antara lain :  kontruktivisme (construktivism), bertanya (questioning), 

menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), permodelan 

(modeling), refleksi (reflektion), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment).    
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Keterkaitan tujuh komponen utama tersebut dapat digambarkan dalam bagan 

berikut ini  : 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Gambar 1  Tujuh komponen utama pembelajaran CTL 
(Senduk 2003 : 31) 

 

2.6.1 Konstruktivisme 

 Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pembelajaran 

kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang diperluas 

melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap 

untuk diambil dan diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. 

 Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Esensi dari teori 
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kostruktivis adalah ide bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan 

suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila dikehendaki informasi itu 

menjadi milik mereka sendiri. 

 Landasan berfikir konstruktivisme berbeda dengan pandangan kaum 

obyektivisme dalam hal tujuan pembelajaran, kaum obyektivis lebih menekankan 

pada ‘hasil pembelajaran’ yang berupa pengetahuan, dalam pandangan 

konstruktivis ‘strategi memperoleh’ lebih diutamakan dibanding seberapa banyak 

siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Tugas guru adalah untuk mem 

fasilitasi proses tersebut dengan cara  : 

1. menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, 

2. memberikan kesempatan siswa menemukan dan menerapkan ide nya 

sendiri, 

3. menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam 

belajar, 

 Implementasi pembelajaran konstruktivisme dikelas dilakukan melalui 

beberapa tahab antara lain : 

a. Memulai pelajaran   

1. amati lingkungan yang ada untuk hal-hal yang akan ditanyakan, 

2. ajukan pertanyaan-pertanyaan, 

3. pertimbangkan kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan yang 

diberikan, 

4. catatlah gejala yang tidak diharapkan, 

5. identifikasi situasi dimana ada berbagai macam persepsi. 



44 

 

b. Melanjutkan pelajaran   

1. pusatkan perhatian pada topik pelajaran, 

2. lakukan brainstorming terhadap alternatif yang memungkinkan, 

3. carilah informasinya, 

4. buatlah eksperimen dengan bahan pelajaran yang diberikan, 

5. amati gejala yang spesifik, 

6. rancanglah suatu model, 

7. kumpulkan dan organisasikan datanya, 

8. gunakan strategi-strategi pemecahan masalah, 

9. pilihlah sumber-sumber yang cocok, 

10. berilah kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi memecahkan 

masalah, 

11. siswa merancang dan melaksanakan eksperimen, 

12. siswa mengevaluasi dan berdebat soal pilihan-pilihan yang akan 

diambil, 

13. guru mendefinisikan parameter-parameter untuk melaksanakan 

investivigasi. 

c. Memberikan penjelasan dan solusi   

1. mengkomunikasikan informasi dan gagasan-gagasan, 

2. mengkonstruk dan menjelaskan sebuah model, 

3. mengkonstruk suatu penjelasan baru, 

4. mereviu dan mengkritik beberapa solusi yang dibuat, 

5. memanfaatkan evaluasi yang dilakukan siswa secara berpasangan, 
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6. merakit bagian akhir pelajaran secara tepat, 

7. mengintegrasikan suatu solusi dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang ada. 

d. Kegiatan lanjutan 

1. membuat keputusan-keputusan, 

2. menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang ada, 

3. mentransfer pengetahuan dan ketrampilan, 

4. melakukan sharing informasi dan gagasan gagasan, 

5. mengajukan pertanyaan baru, 

6. mengembangkan produk dan mengembangkan gagasan, 

7. menggunakan model dan gagasan untuk didiskusikan dan diterima 

oleh orang lain.  

  Dalam beberapa kesempatan ada kemungkinan kita telah menerapkan 

konsep konstruktivisme itu di dalam proses pembelajaran sehari hari, antara lain 

dalam menulis karangan, mendemonstrasikan, praktek mengerjakan sesuatu dan 

lain lain, hanya mungkin belum kita sadari sehingga kurang persiapan dan 

prosesnya belum sesuai. 

 

2.6.2. Inquiry 

 Sebagaimana dikemukan sebelumnya, bahwa menemukan merupakan 

bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan 

ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta fakta, tetapi hasil menemukan sendiri.  
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Kegiatan inquiri sebenarnya sebuah siklus yang terdiri dari langkah langkah 

sebagai berikut  : 

  a.  Merumuskan masalah. (misalkan dalam praktek finishing) 

1. bagaimanakah syarat finishing kayu yang baik ? 

2. bagaimanakah proses finishing kayu sistem melamin ? 

 

b. Mengumpulkan data melalui observasi 

1. membaca buku atau sumber lain untuk mendapatkan informasi yang 

pendukung, 

2. mengamati dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber 

atau obyek yang diamati. 

c. Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, 

bagan atau karya lainnya. 

1. siswa membuat syarat finishing kayu yang baik, 

2. siswa menguraikan proses finishing kayu sistem melamin, 

3. siswa membuat kesimpulan tentang keuntungan dan kerugian suatu 

bahan finishing, dan seterusnya. 

d. Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, 

teman sekelas atau audiens yang lain. 

1. karya siswa disampaikan kepada teman sekelas atau kepada orang lain 

untuk mendapat masukan, 

2. bertanya-jawab dengan teman, 

3. memunculkan ide baru, 

4. melakukan refleksi, 
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5. menyajikan karya tulis pada majalah dinding, dan lain lain. 

  Jika digambarkan dalam sebuah bagan siklus inquiri adalah sebagai 

berikut : 

(1) observasi (observation), (2) bertanya (questioning), (3) mengajukan dugaan 

(hipothesis), (4) pengumpulan data (data gathering), (5) penyimpulan 

(conclusion). 

 

 

Observasi 

   Penyimpulan   Bertanya 

  Proses Inquiri 

Analisa Data  Hipothesis 

  Informasi 

Gambar 2  Bagan siklus inquiri 
( Senduk 2003 : 44) 

 

2.6.3 Bertanya (Questioning) 

  Questioning (bertanya) adalah induk dari strategi pembelajaran 

kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari pengetahuan, dan aspek penting 

dari pembelajaran. Orang bertanya karena ingin tahu, menguji, mengapresiasi, 

mengarahkan, memfokuskan dan menghindari kesalahpahaman. 

Bagi guru bertanya dalam proses pembelajaran dipandang untuk mendorong dan 

menilai kemampuan berfikir siswa. Sedang bagi siswa bertanya untuk menggali 
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informasi, mengkonfirmasikan sesuatu yang sudah diketahuinya dan mengarahkan 

pada aspek yang belum diketahuinya. 

  Pertanyaan dapat digunakan untuk bermacam tujuan, misalnya untuk 

merangsang berfikir, mengevaluasi belajar, memulai pelajaran, dan memperluas 

gagasan. Dalam pembelajaran yang produktif kegiatan bertanya berguna untuk  : 

1. menggali informasi baik  administrasi maupun akademis, 

2. mengecek pemahaman siswa, 

3. memecahkan masalah yang dihadapi, 

4. membangkitkan respon pada siswa, 

5. mengetahui sejauh mana keingin tahuan siswa, 

6. mengetahui hal hal yang sudah diketahui siswa, 

7. memfokuskan perhatian siswa pada suatu hal yang dikehendaki guru, 

8. untuk membangkitkan lebih banyak  lagi pertanyaan dari siswa, 

9. untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

 

2.6.4 Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Dalam masyarakat belajar, hasil pembelajaran dapat diperoleh dari kerja 

sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dengan sharing antara teman, 

kelompok belajar dan antara mereka yang tahu kepada mereka yang belum tahu. 

  Dalam kelas dengan pendekatan kontekstual, kegiatan belajar dilakukan 

dalam kelompok kelompok belajar. Masyarakat belajar dapat tercipta apabila ada 

proses komunikasi dua arah, dalam masyarakat belajar anggota masyarakat yang 

terlibat dalam pembelajaran dapat saling belajar. 
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Kegiatan belajar ini dapat tercipta apabila tidak ada pihak yang dominan dalam 

komunikasi. Tidak ada pihak yang menganggap dirinya paling tahu serta semua 

pihak bersedia saling mendengarkan.  

  Pada dasarnya learning community itu mengandung arti  : 

1. adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan 

pengalaman, 

2. ada kerja sama untuk memecahkan masalah, 

3. pada umumnya hasil kerja kelompok lebih baik dari pada kerja secara 

individu, 

4. ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab yang sama, 

5. adanya upaya membangun motivasi belajar bagi siswa yang belum 

mampu, 

6. adanya situasi dimana siswa dapat belajar dengan siswa lainnya, 

7. adanya kerja sama antara anggota kelompok untuk saling memberi dan 

menerima, 

8. adanya fasilitator/guru yang memandu proses belajar, 

9. harus ada komunikasi dua arah atau multiarah, 

10. ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik, 

11. ada kesedaan untuk menghargai pendapat orang lain, 

12. tidak ada kebenaran yang hanya satu saja, 

13. dominasi siswa yang pintar perlu diperhatikan agar siswa yang lamban dan 

lemah dalam belajar bisa pula berperan, 

14. siswa yang bertanya pada teman itu sudah mengandung arti learning 

community. 
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 Pemodelan (Modeling) 

  Pemodelan dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan ada 

lah terdapatnya model yang bisa ditiru.  

  Pemodelan pada dasarnya adalah membahasakan gagasan, 

mendemonstrasi kan, bagaimana guru menginginkan siswanya belajar dan apa 

yang guru inginkan agar siswanya melakukan. Pemodelan dapat berbentuk 

demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar atau cara 

mengoperasikan alat tertentu. dengan begitu guru memberi model tentang “ 

bagaimana cara belajar “ 

Contoh praktek pemodelan di kelas  : 

1. guru olah raga memberi contoh berenang gaya kupu-kupu, 

2. guru PPKn mendatangkan veteran perang kemerdekaan, kemudian siswa 

diminta bertanya jawab dengan veteran tersebut, 

3. guru kerajinan mendatangkan tukang kayu ke kelas kemudian diminta 

bekerja dengan peralatannya, sementara siswa menirunya. 

 

2.6.6 Refleksi (Reflection) 

  Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru di pelajari atau berfikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lalukan di masa lalu. Refleksi juga 

merupakan gambaran tentang kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian aktivitas atau pengetahuan yang 

baru saja diterima. 

Guru perlu melaksanakan refleksi pada akhir program pembelajaran, realisasinya 

dapat berupa  : 
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1. pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu, 

2. catatan atau jurnal di buku siswa, 

3. kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, 

4. diskusi, hasil karya  dll. 

Contoh perintah guru yang menggambarkan kegiatan refleksi adalah sebagai 

berikut   

1. bagaimana pendapatmu mengenai kegiatan hari ini ? 

2. hal-hal baru apa yang  kamu dapatkan hari ini ? 

3. cacatlah hal penting yang kalian dapatkan ! 

4. buatlah komentar di buku catatanmu tentang pembelajaran hari ini ! 

5. apakah ketrampilan yang kamu dapatkan hari ini, dapat diterapkan 

dirumah ? 

 

 Penilaian Yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

 Penerapan pembelajaran berbasis kontekstual sudah selayaknya diiringi 

oleh sistem penilaian yang berbasis kontekstual pula. Authentic assessment adalah 

prosedur penilaian pada pembelajaran kontekstual. Prinsip serta ciri-ciri penilaian 

authentic adalah  : 

1. harus mengukur semua aspek pembelajaran : proses, kinerja dan produk, 

2. dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran  berlangsung, 

3. menggunakan berbagai cara dan sumber, 

4. tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian, 

5. tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian kehidupan 

siswa yang nyata setiap hari, 
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6. penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa 

bukan keluasannya ( kualitas ), 

 Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan ini 

perlu diketahui oleh guru agar apabila siswa mengalami kemancetan dalam belajar 

maka guru dapat secepatnya mengambil tindakan yang benar, sehingga agar siswa 

terhindar dari kemacetan belajar. Karena gambaran perkembangan belajar 

diperlukan di sepanjang proses pembelajaran maka assesment tidak hanya 

dilakukan pada akhir pembelajaran seperti pada kegiatan EBTA atau EBTANAS 

tetapi dilakukan secara terintegrasi dari kegiatan pembelajaran. Guru Bahasa 

Inggris misalnya, untuk mengetahui perkembangan belajar Bahasa Inggris 

siswanya harus mengumpulkan data dari kegiatan nyata pada saat siswanya 

menggunakan Bahasa Inggris, bukan pada saat siswa mengerjakan tes Bahasa 

Inggris. Data yang diambil dari kegiatan siswa menggunakan Bahasa Ingris  baik 

didalam maupun  diluar kelas itulah yang disebut dengan data autentik. 

 Karakteristik authentic assesment dapat dikemukakan antara lain : 

1. dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran  berlangsung, 

2. bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif, 

3. yang diukur ketrampilan dan performasi, bukan mengingat fakta, 

4. berkesinambungan, 

5. terintegrasi, 

6. dapat digunakan sebagai feed beck. 
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Menurut Nurhadi dan Senduk (2003 : 54) hal hal yang dapat digunakan 

sebagai dasar menilai prestasi siswa sbb : 

1. proyek/kegiatan dan laporannya, 

2. hasil tes, 

3. portofolio / kumpulan karya siswa selama satu semester atau satu tahun, 

4. pekerjaan rumah, 

5. karya siswa, 

6. presentasi atau penampilan siswa, 

7. demonstrasi dan lain-lain 

Secara sederhana authentic assesment dapat digambarkan dalam bagan sbb : 

 

 
Gambar 3  Bagan Authentic Assessment 

( Senduk 203 : 52 ) 
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2.7. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan kajian teori, maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai 

berikut  : 

1. Pembelajaran finishing kayu menggunakan pendekatan pembelajaran 

berbasis kompetensi. 

2. Pembelajaran berbasis kompetensi menganut prinsip pembelajaran tuntas            

(Mastery Learning), mengingat adanya perbedaan individu maka proses 

pembelajaran berorientasi pada pembelajaran individu agar diperoleh hasil 

pembelajaran yang maksimal, yaitu menguasai sikap, pengetahuan, dan 

ketrampilan sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

3. Pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan CTL, menggunakan bahan ajar dari 

bahan alami yang ada di lingkungan siswa sebagai pengganti bahan 

pewarna pabrikan dalam proses finishing kayu sistem melamin. 

4. Manfaat pendekatan CTL didalam proses pembelajaran antara lain : 

a) Dapat meningkatkan motivasi siswa, karena siswa terlibat langsung 

dalam perencanaan dan proses pembelajaran, 

b) Dapat meningkatkan pemahaman konsep, dengan mengaitkan 

konsep pembelajaarn dengan kehidupan nyata, maka siswa dapat 

mengembang kan pemahamannya dengan baik karena mereka secara 

mudah dapat mengaitkan antara pemahaman dan pengetahuan baru 

dengan pemahaman yang telah mereka kuasai, 
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c) Meningkatkan ketrampilan komunikasi, siswa dibantu mendengar 

kan, menulis, dan membaca secara lebih efisien dan efektif. Melatih 

bahasa ujaran dan tulisan akan mengembangkan kemampuan siswa 

untuk berpartisipasi penuh dalam forum umum dimana isu tentang 

materi pelajaran digunakan, 

d) Meningkatkan penguasaan materi, penguasaan materi berkenaan 

dengan sikap terhadap belajar dan terhadap pandangan yang 

bertentangan, hal ini memungkinkan siswa membuat keputusan 

berdasarkan pemikiran yang mendalam dan melakukan diskusi 

dengan orang lain yang berbeda pandangan, 

e) Meningkatkan kontribusi pribadi dan sosial, karena pendidikan 

merupakan proses peningkatan pribadi maupun masyarakat, 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai. 

5. Bahan alami yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan aktivitas berupa interaksi belajar, baik interaksi dengan 

guru, materi maupun dengan siswa lain didalam memecahkan masalah. 

6. Pembelajaran dengan menggunakan bahan alami yang telah dikenal siswa, 

dapat meningkatkan wawasan dan dapat merangsang keinginan untuk 

‘meneliti’ bahan-bahan yang berada dilingkungan siswa sebagai pengganti 

bahan finishing pabrikan.  

 Secara sederhana kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut : 
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               SISWA        BAHAN  PRAKTEK 
 
 
 
 
 
                 CTL    
     Praktek  

 Mengalami   
 Meneliti Pewarna alami                         JUAL 
 Menemukan        

    Bahan baru 
 
 
 
 
 
         Finishing Kayu                  PRODUKSI 

2.8. Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut  : ‘ Dengan menggunakan pendekatan CTL yang 

memanfaatkan bahan alami dilingkungan siswa, dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil kerja siswa SMK Negeri 2 Kendal.’  

Secara rinci peningkatan aktivitas dapat dilihat dari  : 

1. skor rata-rata aspek aktivitas belajar individu dari tiap siklus dalam 

kategori baik (tinggi). 

2. skor rata-rata tiap individu dari indikator aktivitas belajar individu 

meliputi interaksi siswa dengan materi dan interaksi siswa dengan siswa 

lain, selalu baik (tinggi). 

Sedangkan peningkatan hasil kerja dapat dilihat dari : 
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1. peningkatan nilai rata  rata hasil evaluasi (post tes) tiap siklus, 

2. peningkatan hasil kerja tiap siklus, 

3. peningkatan siswa tuntas belajar tiap siklus. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Latar 

 Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada program keahlian Teknik 

Perabot Kayu di SMK Negeri 2 Kendal, yang berlokasi di Mangga Utara  Jl Raya 

Sukarno Hatta, kelas III yang berjumlah 37 siswa pada semester ganjil Tahun 

pelajaran 2005-2006, sedangkan materi yang digunakan untuk penelitian adalah 

materi pelajaran finishing kayu sub kompetensi finishing kayu sistem melamin. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti berkolaborasi dengan dua orang guru 

program keahlian perabot kayu. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 Dalam penelitian tindakan kelas ini akan diselidiki faktor aktivitas dan 

hasil kerja praktek dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Aktivitas belajar menyangkut kegiatan pembelajaran di ruang kelas dan 

ruang finishing kayu menggunakan pendekatan CTL dengan indikator 

sebagai berikut : 1) perhatian terhadap penjelasan guru, 2) interaksi dengan 

materi pelajaran, 3) interaksi siswa dengan siswa lain, dan 4) interaksi 

siswa dengan guru, 

2. Hasil kerja menyangkut aspek kognitif (pemahaman terhadap materi 

pelajaran), aspek afektif (kehadiran, kesungguhan mempelajari materi) dan 

aspek psikomotor (ketrampilan mengerjakan finishing kayu), 
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3.3 Rancangan Penelitian 

 Sebelum dibuat rancangan tindakan kelas dilakukan pertemuan 

pendahuluan antara peneliti dengan guru pengampu mata pelajaran finishing kayu, 

pertemuan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data awal dan penyamaan 

persepsi rencana tindakan, selanjutnya dilakukan survey untuk mengetahui 

kondisi pembelajaran yang sedang berlangsung serta kesiapan siswa. 

 

3.3.1 Perencanaan Awal (Rencana Tindakan) 

 Sebelum dilakukan tindakan,  dilakukan perencanaan awal meliputi : 

1. Penyiapan perangkat pembelajaran seperti daftar hadir, satuan acara 

pembelajaran, materi pembelajaran, soal test beserta kisi-kisi, lembar 

observasi untuk mengamati aktivitas belajar, sikap siswa dan keterampilan 

siswa dalam mem finishing benda kerja sistem melamin, angket respon 

siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

2. Penyiapan kelengkapan pendukung pembelajaran seperti spray booth, alat 

perlengkapan finishing kayu, bahan-bahan finishing kayu. 

3. Skenario pembelajaran. 

Fasilitas spray gun yang ada sebanyak 3 buah yang terdiri dari 2 spray gun 

besar, yang akan diisi dengan bahan sanding sealer dan melamin clear 

sebagai lapis akhir finishing kayu sistem melamin. Sedang spray gun  yang 

ke tiga adalah mini spray gun yang akan diisi dengan wood stain warna tua 

yang akan digunakan apabila siswa menginginkan gradasi warna pada sisi 

luar dari benda kerja. 
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Jumlah siswa yang ada untuk kelas yang akan diberi tindakan berjumlah 

37 siswa yang akan dibagi menjadi 12 kelompok atau setiap kelompok 

terdiri dari 3 orang siswa yang akan mengerjakan tiga job dengan bahan 

pewarna yang berbeda. 

Sedangkan tahapan pembelajarannya sebagai berikut  : 

1) Pre Test, 2) Pengelompokan, 3) Penjelasan Guru, 4) Pelaksanaan 

Kegiatan Praktek, 5) Pendampingan, 6) Post Test.  

 

3.3.2 Tindakan 

 Rencana tindakan pembelajaran yang telah dibuat, dilaksanakan dengan 

tindakan. Pertama kepada siswa diberikan pre test yang berguna untuk mengetahui 

sampai dimana kemampuan dan pengetahuan awal siswa dan juga untuk meng 

arahkan perhatian siswa pada materi pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian 

siswa dikelompokan. Pada tahab pengelompokan ini diusahakan jangan sampai 

ada siswa yang aktif dan pandai berkumpul menjadi satu kelompok, atau 

sebaliknya siswa yang kurang pandai berkumpul menjadi satu kelompok. Sebelum 

dilaksanakan kegiatan belajar mandiri maka guru memberikan penjelasan yang 

meliputi pokok bahasan yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan 

kemampuan atau kompetensi yang diharapkan setelah siswa selesai mengikuti 

proses pembelajaran. 

 Pada saat siswa melaksanakan kegiatan belajar mandiri, guru melaksanakan 

tugasnya sebagai pendamping siswa belajar, setelah siswa selesai belajar maka 

diberikan post tes, bersaman dengan itu observer mengamati dengan lembar 

pengamatan dan cacatan lain guna merekam jalannya pelaksanaan tindakan. Hasil 
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dari pengamatan dan rekaman menjadi bahan refleksi untuk perencanaan tindakan 

pada siklus berikutnya. 

3.3.3 Observasi dan Evaluasi 

 Observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan yaitu pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang akan diamati ditentukan 

terlebih dahulu termasuk petugas observernya. Dalam proses pelaksaan 

pembelajaran praktek finishing kayu diamati aktivitas belajarnya yang meliputi : 

1) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, 2) interaksi siswa dengan materi 

pelajaran, 3) interaksi siswa dengan siswa lain, dan 5) interaksi siswa dengan 

guru. 

Selain aktivitas belajar maka diamati pula hasil praktek siswa dalam mem 

finishing kayu. Hasil observasi dan penilaian di analisis kemudian dicacat dalam 

jurnal. 

 

3.3.4 Refleksi 

 Tahap ini adalah proses pemikiran dan perenungan terhadap hasil tindakan 

yang telah dilakukan. Refleksi dilakukan setelah tindakan dilakukan, hasilnya 

berupa catatan tentang kekurangan, hambatan serta kelebihan pelaksanaan 

tindakan sesuai skenario dan rencana yang telah dipersiapkan. Refleksi 

dipergunakan sebagai dasar pembuatan rencana tindakan pada siklus berikutnya. 

Penelitian tindakan ini yang meliputi kegiatan : Perencanaan – Tindakan – 

Observasi dan Evaluasi – Refleksi. Diulang ulang dari siklus pertama, siklus 

kedua, siklus ketiga dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang memuaskan 

sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Secara ringkas tindakan tersebut disajikan menggunakan model Hopkins dalam 

Tim Pelatihan Proyek PGSM (1999) seperti pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar  4. Pola penelitian tindakan kelas model Hopkins 
( Tim Pelatihan Proyek pelatihan PGSM 1999 ) 
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3.4 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi aktivitas 

siswa, hasil observasi sikap siswa selama mengikuti pembelajaran, hasil 

pembelajaran (pre tes maupun post tes) serta hasil observasi hasil pembelajaran 

ketrampilan praktek finishing kayu. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah : 1) Modul finishing kayu 

sub bab Sistem Melamin, 2) Lembar pengamatan aktivitas belajar, 3) Alat tes 

tertulis untuk mengukur aspek kognitif, 4) Lembar pengamatan untuk mengukur 

aspek afektif dan aspek psikomotor, 5) Angket untuk mengetahui respon siswa  

dan 6) Lembar dokumentasi hasil penilaian psikomotor di ruang finishing. 

1. Modul finishing kayu sub bab sistem melamin : sebagai media dan sumber 

belajar, yang digunakan sebagai acuan kerja siswa selama bekerja di ruang 

finishing. Modul yang disajikan berisi pengetahuan dasar finishing kayu 

sistem melamin, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan dengan 

bahan dan cara yang lain, sesuai kemampuan yang mereka miliki.  

2. Lembar pengamatan aktivitas belajar.  Digunakan untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa dari siklus 1 sampai tujuan penelitian tercapai. Data didapat 

selama proses penelitian berlangsung, kemudian dievaluasi dan dijadikan 

dasar perencanaan rancangan siklus selanjutnya. 

3. Test tertulis. Digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa , 

dilakukan pada akhir pembelajaran setiap siklus. Sedang pada awal proses 
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pi
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pembelajaran dilakukan pre test secara lisan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa. 

4. Lembar pengamatan sikap dan ketrampilan. Digunakan untuk meng observasi 

sikap siswa, pada saat  mengikuti proses pembelajaran dan ketrampilan dalam 

mem finishing kayu dengan sistem melamin. 

5. Lembar dokumentasi nilai hasil belajar pada aspek psikomotor yang dilakukan 

oleh guru pengampu terhadap pelaksanaan praktek di ruang finishing setelah 

siswa mendapatkan penjelasan secara teori. 

 

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian sebelum digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba  

sehingga memenuhi kriteria dalam hal daya beda, tingkat kesukaran serta validitas 

dan reabilitas. 

3.6.1 Uji validitas instrumen tes 

 Menurut Djaali (2000 : 77) jika skor butir dikotomi (misal 0,1) maka untuk 

menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen 

digunakan koefisien korelasi biserial (r bis) menggunakan rumus : 

 
 R bis (i) =  

 Dimana : 

 R bis (i)  :  koefisien korelasi biserial antara skor butir soal nomor i 

dengan skor total. 

 Xi :  rata-rata skor total responden yang menjawab benar butir 

soal nomor i. 
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∑

∑

 Xt :  rata-rata skor total semua responden. 

 St :  standar deviasi skor total semua responden 

 Pi :  proporsi jawaban yang benar untuk butir soal nomer i 

 Qi :  proporsi jawaban yang salah untuk butir soal nomer i  

 Nilai r bis (i) dibandingkan dengan koefisien yang ada pada tabel r (rt) pada 

α = 0,05 lebih besar koefisien korelasi, butir soal signifikan dan butir soal tersebut 

dianggap valid secara empiris. 

 

3.6.2 Uji reliabilitas instrumen 

 Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat menggunakan rumus : 

 r11 = ( n / n-1 ) ( S2 -    pq / S2 )     

 (Arikunto, 2002 : 100) 

 dimana : 

 r 11   : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 p : proporsi subyek yang menjawab dengan benar 

 q : proporsi subyek yang menjawab dengan salah 

   (q = 1 – p) 

            pq : jumlah hasil kali antara p dan q   

 n : banyaknya item 

 S : standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians). 

 R 11 yang diperoleh dibandingkan dengan r tabel pada α = 0,05  jika r 11 

yang diperoleh lebih besar dari r tabel maka tes tersebut adalah reliabel dan jika 

sebaliknya, maka tes tersebut tidak reliabel.   
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3.6.3 Daya beda  

 Uji daya beda menggunakan rumus  : 

 

 D =         -          = PA – PB    ( Arikunto 2002 : 213 ). 

Dimana  : 

 J : jumlah peserta tes 

 JA : banyak peserta kelompok atas 

 JB : banyak peserta kelompok bawah 

 BA : banyak peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

 BB : banyak peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

 PA : banyak peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

 PB : banyak peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 

 D :  index kesukaran, dengan kriteria sebagai berikut : 

   0,00 – 0,20 : soal dikatakan jelek 

   0,20 – 0,40 : soal dikatakan cukup 

   0,40 – 0,70 : soal dikatakan baik 

   0,70 – 1,00 : soal dikatakan baik sekali 

 

3.6.4 Tingkat kesukaran 

 P =              ( Arikunto 2002 : 209 ). 

 Dimana  : 

 P : index kesukaran 

 B : banyak siswa yang menjawab dengan benar 
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 JS : jumlah seluruh peserta tes. 

 Kriteria index kesukaran  : 

 0,00 – 0,30  : soal dikategorikan sukar 

 0,30 – 0,70 : soal dikategorikan sedang 

 0,70 – 1,00 : soal dikategorikan mudah 

 

3.7 Indikator Keberhasilan Penelitian 

 Indikator keberhasilan dari penelitian ini dapat dilihat dari  : 

1. aktivitas pembelajaran, dikatakan berhasil apabila perolehan skor rata-rata 

aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mandiri masuk dalam kategori 

tinggi (baik), yang meliputi : aktivitas mendengarkan penjelasan guru, 

interaksi dengan materi pelajaran, interaksi dengan materi pelajaran, interaksi 

dengan siswa lain. 

2. hasil belajar, dikatakan berhasil apabila 80 % dari jumlah siswa mendapatkan 

nilai 7,0 sebagai batas ketuntasan belajar. Hasil belajar terdiri dari pengamatan 

ketrampilan yang berupa hasil praktek dan sikap serta hasil tes akhir. 

 

3.8 Analisis Data 

 Data hasil dari pengamatan atau observasi dan dari hasil test dianalisis 

dengan pendekatan diskriptif kuantitatif. Langkah pertama adalah reduksi data 

yaitu memilih dan memilah data yang pantas dan perlu dipaparkan, kemudian 

dilakukan verifikasi untuk mengambil simpulan. Analisis dilakukan selama dan 

setelah proses tindakan pembelajaran berlangsung. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Aktivitas Belajar 

 Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran individu merupakan 

representasi dari interaksi siswa dengan sumber belajar termasuk lingkungan 

dengan memanfaat kan segala potensi yang dimiliki siswa. 

Aktivitas siswa yang diobservasi didalam penelitian ini meliputi : 

1. perhatian siswa pada penjelasan guru, 

2. interaksi siwa dengan materi pelajaran yang sedang dihadapi, 

3. interaksi siswa dengan siswa lain pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, 

4. interaksi siswa dengan guru sebagai salah satu sumber belajar dan 

fasilitator. 

Data tentang aktivitas belajar dapat disajikan sebagai berikut  : 

No Aspek 
Rata-rata ketercapaian siklus 

I II III 

1. 

2. 

3. 

4. 

Memperhatikan penjelasan guru 

Interaksi siswa dengan materi 

Interaksi siswa dengan siswa lain

Interaksi siswa dengan guru 

Rata-rata  

2.51 

2.35 

2.35 

1.62 

2.21 

2.32 

2.51 

2.27 

2.03 

2.28 

2.73 

2.65 

2.57 

2.41 

2.59 

 
Tabel 1. Data skor rata-rata aktivitas belajar tiap siklus. 

 
 Keterangan kriteria skor rata-rata aktivitas belajar : 

  Skor  0,00 – 0,49  sangat rendah 
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  Skor  0,50 – 1,49  rendah  

  Skor  1,50 – 2,49  sedang 

  Skor  2,50 – 3,49  tinggi  

  Skor  3,50 – 4,00  sangat tinggi 

 

4.1.1 Siklus I 

 Dari tabel 1 pada siklus I diketahui bahwa perolehan skor rata rata aktivitas 

belajar adalah 2,21 yang termasuk kategori sedang, hasil ini disebabkan hal-hal 

sebagai berikut  : 1). Sebagian siswa perhatiannya terpecah pada bahan bahan 

yang telah berada didepannya. 2). Sebagian besar siswa belum mengetahui kalau 

ada bahan alami yang dapat dijadikan bahan pewarna dalam proses finishing kayu. 

3). Sebagian besar siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, tetapi sibuk 

membicarakan bahan bahan alami yang berada didepannya. 4). Interaksi dengan 

guru menjadi kurang karena siswa yang telah mengetahui bahan alami lebih 

banyak menjelaskan pada siswa lain. 

 Temuan temuan ini dimungkinkan karena  : 1). Pembelajaran model ini 

adalah metode pembelajaran baru bagi siswa. 2). Bahan-bahan finishing yang 

biasa digunakan adalah bahan finishing pabrikan, sehingga wawasan siswa 

tentang bahan finishing alami masih dangkal. 3). Karena pembelajaran dengan 

menggunakan sistem kelompok, maka apabila dalam satu kelompok ada yang dari 

perkotaan dan dari pedesaan, maka siswa yang berasal dari pedesaan lebih banyak 

menjelaskan kepada siswa yang berasal dari perkotaan, sehingga penjelasan guru 

menjadi kurang diperhatikan. 4). Karena sibuk menjelaskan kepada siswa lain, 



70 

 

maka siswa yang berasal dari pedesaan  menjadi kurang ber-interaksi dengan 

guru, sedangkan siswa yang berasal dari perkotaan lebih memilih bertanya kepada 

siswa lain daripada bertanya kepada guru. Temuan temuan ini akan digunakan 

sebagai bahan refleksi untuk perencanaan siklus II. 

 

4.1.2 Siklus II 

 Dari hasil refleksi pada siklus I dibuat pedoman pembelajaran yang berisi 

materi pembelajaran, terutama dalam hal bahan alami yang dapat dijadikan pengganti 

bahan pewarna pabrikan. Selain itu kelompok kerja dirubah menurut tempat tinggal, 

sehingga didalam satu kelompok tidak ada siswa yang merasa lebih mengerti 

dibanding siswa lain, sehingga diharapkan kerja sama antar siswa menjadi lebih baik. 

 Dari tabel 1 pada siklus II didapatkan data bahwa meskipun skor rata-rata 

aktivitas siswa masih berada didalam kategori sedang tetapi secara umum sudah 

ada peningkatan meskipun belum signifikan. Pada pelaksanaan siklus II 

didapatkan temuan bahwa : 1). Penjelasan guru kurang diperhatikan, siswa banyak 

yang berdiskusi sendiri dan saling menyalahkan antar anggota kelompok, karena 

ternyata hasil pekerjaan pada siklus I banyak benda kerja yang belum memenuhi 

persyaratan finishing kayu yang baik.  2). Interaksi siswa dengan materi pelajaran 

mulai nampak, dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, ini 

dimungkinkan karena siswa telah mulai mengenal bahan alami yang digunakan. 

3). Interaksi antar siswa ada peningkatan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah 

pemaksaan suatu pendapat siswa tertentu yang merasa lebih mengetahui 

permasalahan pewarnaan kepada siswa yang lain dan seakan-akan kegagalan pada 
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siklus I disebabkan karena pendapatnya tidak digunakan. 4). Interaksi dengan 

guru mulai nampak dalam bentuk pertanyaan, tetapi banyak pertanyaan hanya 

untuk mendapatkan pemecahan praktis suatu masalah, bukan proses memecahkan 

masalah, contohnya berapa perbandingan yang digunakan guru antara bahan 

pewarna alami dengan pencampurnya, bukan cara mencampur yang baik sehingga 

mendapatkan bahan pewarna yang baik.  

 Temuan pada siklus II ini digunakan sebagai refleksi perencanaan siklus 

III, sehingga pada siklus III perlu ada perubahan formasi dalam kelompok, 

diharapkan  interaksi yang terjadi adalah interaksi untuk memecahkan masalah 

bukan untuk memaksakan pendapat pribadi kedalam kelompok. 

 

4.1.3. Siklus III 

 Dari refleksi pada siklus II maka pembelajaran pada siklus III 

menggunakan kelompok yang dipilih siswa sendiri, tanpa memperhatikan tempat 

tinggal. Selain itu siswa diberi kebebasan untuk menentukan bahan pewarna yang 

akan dipakai. Dengan sistem ini diharapkan terjadi suatu interaksi yang berbentuk 

komunikasi antar siswa dalam memecahkan masalah serta diskusi tentang warna 

yang cocok yang akan dipakai pada benda kerja, karena suatu warna dapat 

mempengaruhi secara psikologis bagi pemakainya. Dari tabel 1 diketahui bahwa 

perolehan skor rata rata aktivitas belajar siswa meningkat. Pembahasan masing 

masing aspek belajar dibahas dalam uraian berikut  : 
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4.1.4. Memperhatikan penjelasan guru 

 Skor rata-rata ketercapaian aspek memperhatikan penjelasan guru, pada siklus 

II terjadi penurunan, artinya siswa lebih sibuk memperhatikan atau mengerjakan hal 

lain, siswa lebih banyak berdiskusi dengan anggota kelompoknya daripada 

mendengarkan penjelasan guru. Temuan sebenarnya dapat digunakan sebagai acuan 

adanya ketertarikan siswa terhadap materi yang sedang diberikan. Hanya saja ketika 

suatu hasil mengalami kegagalan maka siswa saling menyalahkan, ini menunjukkan 

belum terbentuknya sikap saling menghargai dan saling membutuhkan diantara 

siswa. Padahal salah satu fokus CTL adalah pembelajaran berbasis masalah dan 

belajar berbasis tugas atau proyek. (Nurhadi 2003 : 19) 

  

  2.73  
 2.51 
  2.32  

  

 

 

 

 
 

Gambar 6. Skor rata-rata ketercapaian aspek 
Memperhatikan penjelasan guru pada siklus I, II dan III 

 

Ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran adalah salah satu faktor yang 

dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran karena apabila siswa tidak 

tertarik dengan materi pelajaran maka siswa cenderung mengabaikan materi 
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pembelajaran tersebut, karena siswa menganggap tidak penting atau tidak 

membutuhkan.    

 Didalam pengajaran individu didalam kelas, penciptaan kondisi belajar 

perlu dilakukan, agar siswa senantiasa dapat belajar dengan efektif dan efisien. 

Peran guru sebagai pengelola pengajaran (manager of instruction), sebagai 

pengarah belajar        (direktor of learning) dan peran guru sebagai penilai hasil 

belajar (evaluator of studen ), harus benar benar dipahami oleh setiap guru. 

 Dari gambar 1 diketahui bahwa perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

pada siklus I cukup tinggi tetapi kemudian pada siklus II terjadi penurunan yang 

cukup signifikan, hal ini disebabkan banyak kegagalan dalam hal pewarnaan pada 

siklus I, sehingga pada siklus II siswa saling menyalahkan antar anggota 

kelompok dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Pada siklus III perhatian 

siswa meningkat lagi, karena pada siklus III bahan alami yang digunakan sebagai 

bahan pewarna diserahkan pada siswa, sehingga siswa berusaha mendapatkan 

informasi tentang campuran dan bahan alami yang akan digunakan.  

 

4.1.5 Interaksi siswa dengan materi pelajaran 

 Interaksi siswa dengan materi dalam proses pembelajaran merupakan aspek 

yang telah diprogramkan, siswa tidak hanya memperhatikan materi pembelajaran 

akan tetapi dipaksa untuk berinteraksi dengan materi pembelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung (Miarso 2004 : 465) Skor rata-rata ketercapaian aspek 

interaksi siswa dengan materi pelajaran pada siklus I, II dan III dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini :       
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 2.51          2.65 
 2.35 
 
  
 
 
 

 
  

          
  

 Gambar 7. Skor rata-rata ketercapaian aspek 
    Interaksi siswa dengan materi   pada siklus I, II dan III 

 Pada siklus I perolehan skor rata-rata adalah 2,41 termasuk kategori sedang, 

ini dikarenakan banyak siswa yang belum memahami bahan alami yang dapat 

dijadikan pengganti bahan pewarna pabrikan, kemudian pada siklus II ada 

peningkatan meskipun kecil, hal ini dimungkinkan mulai tertariknya siswa dengan 

bahan-bahan alami dilingkungan sekitar tempat tinggal, sehingga perolehan skor 

rata-ratanya termasuk kategori tinggi, selanjutnya pada siklus III kembali ada 

peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan siswa telah benar-benar 

paham akan kelebihan dan kekurangan bahan alami yang dapat digunakan sebagai 

pengganti bahan pewarna buatan pabrik dalam proses finishing kayu  

 

4.1.6 Interaksi siswa dengan siswa 

 Salah satu faktor CTL adalah menggunakan pendekatan belajar kooperatif 

(Cooperative Learning) yaitu pembelajaran yang menggunakan kelompok-

kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam 

mencapai tujuan belajar (Holubec 2001 dalam Senduk 2003 : 59)  
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 Skor rata-rata ketercapaian aspek interaksi siswa dengan siswa lain dari 

siklus I, II dan III dapat dilihat dari gambar 3.  

   

 2.57 
 2.35 
       2.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Gambar 8.  Skor rata-rata ketercapaian aspek 
  interaksi siswa dengan siswa pada siklus I, II dan III 
 
 
 Dari gambar 3  diketahui bahwa perolehan aspek interaksi antar siswa pada 

siklus I memperoleh skor rata-rata sedang, kemudian pada siklus II interaksi siswa 

dengan siswa lain mengalami penurunan, selanjutnya baru pada siklus III terjadi 

kenaikan yang cukup tinggi sehingga masuk dalam kategori baik. Hasil ini 

merupakan hasil merubah komposisi kelompok dan membebaskan siswa dalam 

memilih bahan alami yang akan dipergunakan. Dengan membebaskan siswa 

memilih bahan alami yang akan dipergunakan, maka siswa perlu berdiskusi 

dengan anggota kelompok terlebih dahulu agar dihasilkan warna yang menarik 

untuk diaplikasikan pada benda kerja.  

 Interaksi antar siswa diperlukan dalam proses pembelajaran, karena dengan 

interaksi akan terjadi diskusi dan didalam diskusi terjadi proses pendalaman 
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tentang pemahaman materi, selain itu tumbuh motivasi untuk untuk mempelajari 

materi pembelajaran. 

4.1.7 Interaksi siswa dengan guru 

 Sesuai dengan konteks guru didalam CTL yaitu : kualitas pribadi dan 

profesional, penuh perhatian, fasilitator, penolong dan penuh harapan. (Nurhadi, 

2003 : 24) maka interaksi antara siswa dengan guru menjadi penting. Interaksi ini 

dapat berlangsung pada saat siswa menghadapi kesulitan maupun ketidakjelasan 

berkaitan dengan materi pelajaran. 

 
 
 
 2.41 
              
  2.03 
      1.62 
 
 
 
 
 
 
     

Gambar 9. Skor rata-rata ketercapaian aspek 
interaksi siswa dengan guru 

 Skor ketercapaian aspek interaksi antar siswa dengan guru setiap siklus 

mengalami peningkatan, meskipun pada semua siklus aspek ini termasuk dalam 

kategori sedang. Kondisi ini sesuai dengan peran guru sebagai pembimbing dan 

pendamping siswa dalam belajar (Surya 1996 : 60). 

4.1.8 Ketercapaian aktivitas belajar 

 Skor rata-rata ketercapaian aktivitas belajar pada tiap siklus dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 
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 2.59 
  2.28   
     2.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.  Skor rata-rata ketercapaian aspek 
Aktivitas belajar siswa pada tiap siklus. 

 Dari gambar 5 diketahui bahwa perolehan skor rata-rata ketercapaian aspek 

aktivitas belajar siswa pada siklus I adalah 2,21 naik menjadi 2.28 pada siklus II 

selanjutnya menjadi 2.59 yang termasuk kategori baik, pada siklus III. 

Peningkatan aktivitas belajar siswa pada siklus III disebabkan  : 

1. telah terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, yang dilakukan guru yang 

meliputi : 1).  Materi pembelajaran yang makin dipahami oleh siswa. 2). 

Penyajian materi sesuai dengan keinginan siswa, karena siswa dibebaskan 

dalam memilih bahan pewarna alami. 3). Adanya teman belajar dalam 

kelompok yang cocok, karena siswa memilih sendiri anggota kelompoknya. 

2. minat belajar yang meningkat mengakibatkan motivasi belajar siswa juga 

meningkat sehingga didalam diri siswa muncul suatu dorongan untuk 

mencapai tujuan belajar yaitu memahami dan memanfaatkan bahan alami 

yang berada disekitar tempat tinggal.  
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3. munculnya rasa “meneliti“ didalam diri siswa bahwa tidak semua bahan 

finishing kayu harus berasal dari bahan pabrikan. 

4. teman belajar yang cocok sehingga dapat diajak berkomunikasi dan 

berdiskusi dalam mempelajari materi pelajaran.  

 

4.2 Hasil Belajar 

 Hasil belajar yang diukur adalah penilaian berdasarkan Kurikulum SMK 

Edisi th 2004 yang telah dilakukan penyesuaian dengan keadaan dan kondisi 

SMK N 2 Kendal, yang meliputi 3 (tiga) ranah yaitu  : Kognitif, Afektif dan 

Psikomotor. Adapun untuk pelaksanaan dan hasil penilaian ketiga ranah tersebut 

dapat dijelaskan seperti dibawah ini  : 

 

4.2.1 Hasil belajar aspek Kognitif pada siklus I, II dan III 

 Hasil belajar pada aspek kognitif dalam penelitian ini adalah post test setelah 

siswa melakukan pembelajaran pada setiap siklus. Adapun ketercapaian hasil belajar 

aspek kognitif pada siklus I, II dan III dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.  

No  
Ketercapaian hasil belajar aspek 

kognitif tiap siklus 
I II III 

1 
2 
3 

Nilai rata-rata post test 
Jumlah siswa yang tuntas 
Jml siswa yang tuntas dalam % 

6.98 
     21 
     56,76 

7,28 
     35 
     94,59 

7,82 
     37 
   100.00 

Tabel 2. Ketercapaian hasil belajar Aspek Kognitif pada siklus I, II dan III 

 

 Dari tabel 2 diatas, diketahui bahwa perolehan hasil belajar rata-rata dari 

siklus I adalah 7,21 kemudian meningkat menjadi 7,68 pada siklus II, selanjutnya 

pada siklus III meningkat kembali menjadi 8,02 yang berarti diatas 7,00 sebagai 
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batas ketuntasan belajar. Sedang jumlah siswa yang tuntas belajar secara teori atau 

pengetahuan tentang finishing kayu sistem melamin adalah 21 pada siklus I, 

kemudian meningkat mernjadi 35 pada siklus II, selanjutnya siswa telah tuntas 

semua pada siklus III. 

 Data diatas menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dalam pengeta- 

huan pada setiap siklus. Peningkatan skor rata-rata hasil belajar jumlah siswa yang 

tuntas disebabkan hal hal berikut ini : 1). Terciptanya lingkungan dan kondisi 

belajar yang kondusif yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan pengarahan dan 

pendampingan selama siswa melakukan praktek finishing kayu. 2). Minat belajar 

siswa yang tinggi dibanding dengan metode yang biasa dilakukan. 3). Aktivitas 

belajar yang cukup tinggi, yang ditandai dengan interaksi antar siswa didalam 

kelompok maupun interaksi siswa dengan guru, adalah salah satu wujud dorongan 

untuk memahami materi pelajaran. 

 

4.2.2 Aspek afektif pada siklus I, II dan III 

 Penilaian aspek afektif didalam penelitian ini meliputi 1). Kehadiran siswa, 

2). Ketekunan mempelajari materi pelajaran. 3). Kesungguhan dan ketelitian 

dalam mengerjakan praktek finishing kayu.  

Siklus 
Aspek afektif yang diukur berdasarkan : 

Kehadiran siswa Ketekunan Ketelitian 

I 

II 

III 

25 

36 

37 

2,76 

3.02 

3.24 

1,84 

2.62 

3.05 

 
  Tabel 3. Hasil belajar aspek afektif dari siklus I, II dan III 
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24

27

30

33

36

Siklus I Siklus II Siklus III

4.2.2.1 Kehadiran siswa 

 Kehadiran siswa pada siklus I adalah 25 siswa atau  67.56 % kemudian 

pada siklus II menjadi 36 siswa atau 97.29 % sedangkan  pada siklus III jumlah 

siswa yang hadir 37 atau  100 %. Kehadiran yang mencapai 100 % ini 

menunjukkan adanya minat belajar yang tinggi seperti hasil angket, juga 

ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran. Minat belajar yang tinggi akan 

berpengaruh pada tingginya hasil belajar, sedang tingginya tingkat ketertarikan 

siswa terhadap materi pelajaran akan berpengaruh terhadap sikap dan disiplin 

siswa didalam mengikuti proses pelajaran.  

  36  37 

 
 
 
 
 
       
        25 
     
 

                 
 
 

   
Gambar 11. Kehadiran siswa pada siklus I, II dan III 

 
4.2.2.2 Kesungguhan dan ketekunan mempelajari materi pelajaran 

 Skor kesungguhan dan ketekunan dalam mengerjakan praktek finishing 

kayu dengan menggunakan bahan pewarna buatan siswa sendiri sebagai pengganti 

bahan pewarna pabrikan dapat dilihat pada gambar 7  
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              3,24 
           3,01 
         2,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Skor rata-rata perolehan  kesungguhan dan ketekunan  

dalam praktek finishing kayu, pada siklus I, II dan III 
 

 Dari gambar 7 diketahui bahwa skor rata-rata kesungguhan dan ketekunan 

dalam praktek finishing kayu, selalu masuk dalam kategori baik atau tinggi, ini 

dimungkinkan karena adanya minat, motivasi, dan pemahaman materi yang cukup 

baik dari siswa, maka siswa menjadi lebih bersungguh sungguh dalam 

melaksanakan praktek finishing kayu. 

4.2.2.3 Ketelitian dalam melaksanakan praktek pada siklus I, II dan III 

 Skor rata-rata ketelitian dalam melaksanakan praktek pada siklus I,II dan 

III dapat dilihat dari gambar berikut ini :       

          
             3,05 
           2,62 
 
      1,85 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Gambar 13. Skor rata rata ketelitian dalam 

  melaksanakan praktek finishing kayu pada siklus I, II dan III. 
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 Dari gambar 8 diketahui bahwa skor rata-rata ketelitian dalam 

melaksanakan praktek finishing kayu selalu ada peningkatan pada setiap siklus, ini 

dimungkinkan makin tingginya minat belajar siswa yang mengakibatkan motivasi 

belajar meningkat. Motivasi belajar yang tinggi berdampak timbulnya dorongan 

untuk mencapai hasil belajar atau praktek yang tinggi pula. Sehingga dalam 

kondisi yang demikian siswa akan rajin mengikuti pelajaran, tekun, teliti serta 

tuntas dalam mengerjakan tugas tugas yang diberikan guru atau pembimbing. 

 

4.2.3 Aspek psikomotor pada siklus I, II dan III 

 Tindakan pembelajaran dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan CTL dalam pewarnaan finishing kayu sistem melamin, 

maka aspek psikomotor yang diukur berkaitan dengan pewarnaan kayu yang meliputi 

: 1). pembuatan bahan pewarna, 2). aplikasi bahan pewarna dan 3). hasil akhir dari 

finishing kayu dengan bahan pewarna buatan siswa. Adapun skor rata-rata dari hasil 

pengukuran aspek psikomotor dari siklus I, II dan III dapat di lihat dari tabel  : 

Siklus Rata-rata skor Aspek Rata-rata Kelas 
A B C 

I 

II 

III 

1.86 

2.47 

3.28 

 

2.08 

2.88 

3.04 

2.16 

2.57 

2.99 

2.03 

2.64 

3.10 

 

  Tabel 4. hasil belajar aspek psikomotor dari siklus I, II dan III 

 Keterangan   : 

   A   : Kemampuan membuat bahan pewarna 
   B : Kemampuan  meng aplikasikan bahan pewarna 

   C : Hasil akhir praktek finishing kayu yang menggunakan 
bahan pewarna buatan siswa sendiri.  
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4.2.3.1 Kemampuan membuat bahan pewarna 

 Skor rata-rata kemampuan membuat bahan pewarna alami sebagai 

pengganti bahan pewarna pabrikan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

          3.28 

         2.47 

        1.86 

       
 
     
 
 
 
 

Gambar 14. Rata-rata skor kemampuan membuat bahan 
pewarna dari bahan alami sebagai pengganti bahan pewarna pabrikan 

 
 

 Pada siklus I, perolehan skor kemampuan membuat bahan pewarna adalah 

1,86, ini disebabkan masih banyak siswa yang belum mengerti bahwa banyak 

bahan alami disekitar lingkungan yang dapat diolah menjadi bahan pewarna. Pada 

siklus II  siswa mulai mengenal bahan alami, tetapi komposisi campuran yang 

pasti belum siswa dapatkan sehingga masih banyak yang terlalu encer, sehingga 

apabila diaplikasikan pada benda kerja maka warnanya menjadi terlalu muda, atau 

bahkan ada yang terlalu pekat sehingga sulit untuk mendapatkan kerataan warna 

pada semua permukaan benda kerja, akibatnya hasil akhir benda kerja menjadi 

kurang rapi. Pada siklus III siswa mulai mengenal lebih dalam tentang bahan 

bahan alami sehingga tidak kesulitan untuk membuat bermacam-macam warna 

yang mereka inginkan. 
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 Kemampuan meng aplikasikan bahan pewarna 

 Bahan alami sebagai bahan pewarna dalam proses finishing kayu, ternyata 

mempunyai sifat yang berbeda antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. 

sehingga cara meng aplikasikannyapun juga berbeda. Skor perolehan kemampuan 

meng aplikasikan bahan pewarna dapat dilihat pada gambar dibawah ini :   

        3.04 
      2.88 
 
     2.08 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 15. Rata-rata skor kemampuan meng aplikasikan bahan 

pewarna dari bahan alami  
 
 

 Pada siklus I perolehan skor 2.06 naik menjadi 2.87 pada siklus II ini 

dimungkinkan karena siswa makin memahami sifat bahan pewarna alami, 

sehingga kesulitan yang timbul pada siklus I telah dapat diatasi. Pada siklus III 

perolehan skor naik kembali, ini dikarenakan siswa telah berani ber eksperimen 

untuk mendapatkan warna warna yang menarik.   

 

 Hasil akhir praktek finishing kayu 

 Hasil akhir praktek finishing kayu adalah hasil akhir dari benda kerja 

setelah di finishing.  

 



85 

 

-
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 

Siklus I Siklus II Siklus III

 

                 2.99 
          2.57 
      2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Rata-rata skor hasil akhir praktek finishing kayu dengan 
 menggunakan bahan pewarna dari bahan alami  

 
 
 Seperti pada perolehan skor cara meng aplikasikan bahan pewarna alami 

ternyata skor rata rata hasil akhir benda kerja pada siklus I kurang baik, ini 

dikarenakan banyak benda kerja yang kurang memenuhi syarat minimal finishing 

kayu yang baik, terutama dalam hal kerapian benda kerja. Pada siklus ini ada dua 

hal yang menyebabkan rendahnya perolehan skor rata-rata hasil akhir benda kerja, 

yaitu 1). Benda kerja kurang dalam hal pewarnaan, atau pewarnaan terlalu tipis, 

sehingga tidak dapat menyembunyikan atau menutupi kelemahan atau cacat kayu 

dan 2). Kerataan warna pada permukaan benda kerja kurang rapi.  

 Pada siklus II hasil akhir finishing kayu pada benda kerja terjadi 

peningkatan mutu atau kualitas ini dimungkinkan karena siswa telah mulai 

memahami sifat bahan pewarna dari bahan bahan alami. Sehingga kesulitan yang 

timbul pada siklus I dapat diatasi.  

 Pada siklus III siswa makin giat untuk mendapatkan hasil akhir yang 

bermutu, hal ini dimungkinkan karena siswa telah menguasai proses pembuatan 
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bahan pewarna alami dan untuk menunjukkan bahwa pewarna buatan sendiri tidak 

kalah mutunya dengan bahan pewarna pabrikan.  

 

4.2.4 Aspek Psikomotor dari hasil praktek Finishing kayu 

 Hasil belajar aspek psikomotor dalam pelaksanaan praktek finishing kayu 

disajikan dalam tabel dibawah ini :  

No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Nilai rata-rata 6.82 7.26 7.46 

2 Jumlah siswa yang telah 

tuntas belajar, dengan 

standar ketuntasan 7,00 

24 29 

 

34 

 

3 Siswa yang belum tuntas 13 8 3 

 
Tabel 5. ketercapaian hasil belajar aspek psikomotor 

dalam pelaksanaan praktek finishing kayu 
 
 Hasil belajar aspek psikomotor diperoleh dari pelaksanaan praktek finishing 

kayu, dimulai dari pembuatan bahan pewarna, cara meng aplikasikan bahan 

pewarna alami yang dibuat siswa serta penilaian hasil akhir dari benda kerja. 

Pelaksanaan praktek dilakukan setelah siswa mengikuti pembelajaran secara teori 

cara pembuatan bahan pewarna alami.  

 Dari tabel 5. diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa yang masuk 

kategori tuntas dengan batas minimal 7,00. dari 24 siswa pada siklus I menjadi 29 

pada siklus II kemudian 34 pada siklus III. Sedangkan nilai rata-rata hasil penilaian 

praktek meskipun selalu mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. Hasil 

ini disebabkan karena  : 1). Pelaksanaan praktek baru sekali, kemudian dilakukan 
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penilaian. 2). Penilaian dilakuan secara individu dengan menggunakan acuan waktu 

untuk menilai benda kerja. 3). Waktu praktek yang singkat, sehingga siswa belum 

dapat menunjukkan ketrampilan kerja yang sesungguhnya. 

 Dari hasil perhitungan dengan analisis korelasi antara hasil belajar kognitif 

menggunakan pendekatan CTL dengan pelaksanaan praktek finishing kayu 

diperoleh hasil sebagai berikut  : pada siklus I diperoleh nilai r = 0.60  pada taraf 

sig. 1 %, pada siklus II  diperoleh nilai r = 0.73 pada taraf sig. 1 % dan pada siklus 

III diperoleh nilai r = 0.82 pada taraf sig. 1 %. Sedangkan r tabel pada taraf sig 1 

% adalah 0.418.            sehingga hasil korelasi pada siklus I, II dan III antara hasil 

belajar kognitif dan hasil belajar psikomotor ada korelasi yang signifikan.  

 Peningkatan hasil belajar kognitif dan peningkatan hasil belajar psikomotor 

dapat dilihat pada gambar berikut :  

6,28

6,82

7,28 7,26

7,82
7,46

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Siklus I Siklus II Siklus III

Kognitif
Psikomotor

 
Gambar 17. Keterkaitan peningkatan hasil belajar kognitif 

dengan peningkatan hasil belajar psikomotor 
 

 Dari gambar 12 diketahui bahwa peningkatan hasil belajar kognitif tidak 

selalu diiringi dengan peningkatan hasil belajar psikomotor secara linier. Hal ini 
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disebabkan karena untuk peningkatan hasil belajar psikomotor harus dilakukan 

dengan pelaksanaan praktek yang berulang ulang. Karena penilaian guru 

pengampu untuk kemampuan psikomotor dilakukan dengan mempertimbangkan 

waktu, tetapi telah menilai ketrampilan atau penampilan kerja maka dapat 

dikatakan bahwa hasil penilaan aspek psikomotor belum pada tingkat performa 

kerja yang sebenarnya, tetapi masih cenderung pada tataran kognitif. 

 

4.3 Minat Belajar 

 Setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

CTL, kepada siswa diberikan angket untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dengan model tersebut. Angket tanggapan siswa terdiri dari 5 (lima)  

pertanyaan pilihan ganda. 

No Pertanyaan Pilihan Jml 
siswa % 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai 
kegiatan belajar yang mengaitkan dengan 
bahan dari lingkungan sekitar ?  

a. Sangat menarik   
b. Menarik 
c. Sama saja 
d. Sulit 

20 
15 
2 
- 

54.1 
40.5 
5.4 

2. Anda harus menyiapkan bahan pewarna 
sendiri dalam mewarnai benda kerja, 
bagaimanakah pendapat anda ? 

a. Sangat senang  
b. Senang apabila  

tinggal pakai 
c. Sama saja 
d. Agak sulit 

26 
 
4 
5 
2 

70.3 
 

10.8 
13.5 
5.4 

3. Apakah dengan bahan pewarna alami yang 
anda buat sendiri, menambah pengetahuan 
anda tentang finishing kayu ? 

a. Ya   
b. Tidak 

37 100 

4. Setelah membuat bahan pewarna sendiri, 
apakah anda ingin membuat warna lain 
atau dengan bahan lain dirumah ?  

a. Ya   
b. Tidak 
c.  Tidak tahu 

35 
- 
2 

94.6 
- 

5.4 
5. Apakah anda berminat mengikuti praktek 

finishing kayu yang berikutnya dengan 
bahan pewarna buatan siswa sendiri ? 

a. Ya   
b. Terpaksa ikut  
c. Tidak 

35 
2 
- 

94.6 
5.4 

Tabel 6. hasil angket respon siswa. 
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 Dari tabel diatas diketahui bahwa pembelajaran dengan bahan alami dengan 

pendekatan CTL 54,1 % menyatakan sangat menarik, sedang yang 40,5 % 

menyatakan menarik. Kemudian 70,3 % siswa senang menyiapkan bahan pewarna 

untuk dipakai pada benda kerjanya, ini membuktikan bahwa menyiapkan bahan 

pewarna sendiri bukan merupakan beban tambahan bagi siswa justru siswa lebih 

bangga hasil karyanya dapat dipakai dalam mewarnai benda kerja. Sedangkan 

respon lain menyatakan bahwa dengan membuat bahan pewarna sendiri dapat 

menambah pengetahuan mengenai bahan-bahan finishing kayu. Hal lain yang 

didfapat adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan bahan bahan alami 

dilingkungan sekitar, ternyata dapat menumbuhkan minat untuk “meneliti” dalam 

diri siswa. Dari angket diatas menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan CTL yang mengaitkan dengan bahan-bahan dilingkungan sekitar 

siswa ternyata mampu memberikan daya tarik sehingga siswa berminat dengan 

antusias yang tinggi mengikuti pembelajaran sehingga aktivitas dan hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  
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BAB  V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan perolehan skor rata-rata 2,21 pada 

siklus I, kemudian menjadi 2,28 pada siklus II dan 2,59 pada siklus III.  

Pada aspek jumlah kehadiran siswa meningkat dari 25 siswa atau 67.56 % pada 

siklus I, kemudian menjadi 36 siswa atau 97.29 % pada siklus II, sedangkan pada 

siklus III kehadiran siswa mencapai 100 %, ini menunjukan adanya ketertarikan 

siswa pada proses pembelajaran, sehingga target kehadiran siswa dalam penelitian 

ini 80 % dapat tercapai. 

Pada aspek hasil belajar siswa, terjadi peningkatan perolehan rata-rata hasil 

belajar siswa dari 69,8 pada siklus I, kemudian naik menjadi 72,8 pada siklus II, 

dan 78,2 pada siklus III. Sedangkan target dalam penelitian ini adalah 70 % 

dengan catatan siswa yang belum tuntas perlu diberikan perbaikan sampai tuntas. 

Disamping itu jumlah siswa yang tuntas belajar dalam praktek finishing kayu juga 

mengalami peningkatan dari 21 siswa pada siklus I, menjadi 35 siswa pada siklus 

II, dan akhirnya 37 siswa pada siklus III, atau dalam prosentase jumlah siswa yang 

tuntas 56,76 % pada siklus I, 94,59 % pada siklus II, dan telah tuntas 100 % pada 

siklus III, sehingga target dalam penelitian ini untuk ketuntasan 80 % telah 

tercapai.                                                                            

 Dari angket yang dibagikan kepada siswa diketahui bahwa pembelajaran 

dengan pendekatan CTL  ternyata menarik bagi siswa, dan hampir 100% 
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menyatakan berminat, selain itu siswa tidak merasa terbebani dengan tugas 

tambahan, justru dengan tugas tambahan yang diberikan pada siswa dapat 

memunculkan wawasan dan penegetahuan yang baru serta minat “meneliti” dalam 

diri siswa.  

 Hasil pengetahuan kognitif dapat digunakan untuk memprediksi hasil 

belajar psikomotor, akan tetapi ternyata pada batas penilaian penampilan kerja, 

lebih banyak dipengaruhi oleh banyaknya siswa melakukan praktek dan latihan 

kerja.  

5.2 Saran 

 Berdasar penelitian ini maka disarankan  : 1). Pendekatan CTL didalam 

proses pembelajaran dapat digunakan sebagai salah satu alternatif usaha 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. 2). Penggunaan bahan ajar alami 

yang relevan perlu ditingkatkan. 3) Persiapan dan perencanaan sebelum proses 

pembelajaran perlu lebih ditingkatkan agar interaksi siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dapat berjalan dengan baik.   
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SAP Finishing Kayu 

 

   P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   K E N D A L 
D I N A S   P E N D I D I K A N   D A N   K E B U D A Y A A N  

   S M K   N E G E R I   2     K E N D A L 
Alamat : Jalan Sukarno Hatta – Mangga Utara Purin Kendal Telp ( 0294 ) 381163  KP 51351 

 
Bidang Keahlian : Teknik Bangunan Gedung 
Program Keahlian : Teknik Konstruksi Kayu  
Mata Diklat : Finishing Kayu 
Kompetensi : Teknik Pekerjaan Finishing  
Waktu : 15 Jam. Tahun Pelajaran  :  2005 - 2006 
 

SUB 
KOMPETENSI

MATERI POKOK PEMELAJARAN 
SUBTANSI  NON 

INSTRUKSIONAL 
METODE 

PENILAIAN 

STRATEGI / 
SKENARIO 

PROSES  
PEMELAJARAN 

WAKTU SUMBER  
AJAR PENGETAHUAN KETERAMPILAN SIKAP 

 
1. Macam 

macam 
finishing  kayu

 

 
• Memahami  

macam macam 
finishing kayu. 

 

 
• Dapat 

menyebutkan 
macam macam 
finishing kayu  

 

  
• Kerjasama 
• Disiplin 
• Berani mengambil 

keputusan. 
 
 

 
• Test tertulis 
• Wawancara  

 
• Jenis Finishing 

kayu 
• Finishing yang 

sering digunakan 
untuk mubelair. 

 

 
2 x 45 

menit 

 
• Buku 

Paket 
Depdikb
ud  th 
1979  

• Modul 
pelatihan 
VEDC 
Malang 
th 2000 
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2. Bahan 
finishing kayu 

• Memahami 
bahan finishing 
kayu 

 

• Dapat 
menyebutkan 
bahan dari 
berbagai jenis 
finishing kayu 

 
 
 
 

 • Jujur 
• Disiplin 
• Berani mengambil 

keputusan. 
 

• Test tertulis 
• Wawancara 
 

• Cat  
• Politur 
• NC 
• Melamin 

2 x 45 
menit 

• Buku 
Paket 
Depdikbu
d  th 1979  

• Modul 
pelatihan 
VEDC 
Malang th 
2000 

3. Teknik 
Pencampuran 
komposisi 
warna / bahan 
finishing 

• Memahami cara 
dan ukuran 
mencampur 
bahan pewarna 

• Memahami cara 
dan ukuran 
mencampur 
bahan finishing 

• Dapat membuat 
campuran yang 
akan digunakan 
sebagai pewarna  

• Dapat membuat 
campuran bahan 
finishing 

 • Kerjasama 
• Jujur 
• Disiplin 
• Berani mengambil 

keputusan. 
 

• Pengamatan 
Praktek 

• Test tertulis 
• Wawancara 
 

• Jenis pewarna 
• Ukuran campuran 

bahan pewarna 
• Jenis bahan cat 
• Ukuran campuran 

bahan cat . 
 

2 x 45 
menit 

• Modul 
pelatihan 
VEDC 
Malang th 
2000 

• Reka Oles 
PIKA 
Semarang 

4. Pelaksanaan 
pekerjaan 
Finishing 

• Memahami cara 
finishing cara 
oles dan semprot

• Dapat 
melaksanakan 
finishing cara 
oles dan semprot 

 • Kerjasama 
• Disiplin 
• Berani mengambil 

keputusan. 
 

• Pengamatan 
Praktek 

 

• Jenis finishing 
oles 

• Jenis finishing 
semprot 

• Melaksanakan 
finishing oles 

• Melaksanakan 
finishing semprot 

9 x 45 
menit 

• Modul 
pelatihan 
VEDC 
Malang th 
2000 

• Reka Oles  
PIKA 
Semarang 

 
 Mengetahui ; 
 Kepala Sekolah Guru Mata Diklat 
 
  
 Drs Achmad Mughni M Khumaedi 
 NIP 130519537 NIP 132081883 
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UJI VALIDITAS 
Materi  : Bahan Bahan Finishing Sistem Semprot 

 

No Nomor Soal Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 

10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
11 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
15 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
16 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
18 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 
19 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
20 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
21 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
22 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
24 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 
25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
26 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6 
27 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 
28 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
29 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
Jml  25   27   23   12   15   27   13   16   16   27    

                        
"p"  0,83   0,90   0,77   0,40   0,50   0,90   0,43   0,53   0,53   0,90    

  
 

mudah  
 

mudah  
 

mudah  
 

sedang 
 

sedang 
 

mudah 
 

sedang 
 

sedang  
 

sedang  
 

mudah   
                        

"r-
p"  0,47   0,45   0,42   0,40   0,36   0,40   0,40   0,40   0,18   0,45    

   valid   valid   valid   valid   valid   valid   valid   valid  
 tdk 
vld   valid    

                        
D  0,20   0,20   0,33   0,27   0,33   0,20   0,33   0,40   0,27   0,20    
   cukup   cukup   cukup   cukup  cukup  cukup  cukup  baik   cukup   cukup   

 

 

 

 



 

 

UJI RELIABILITAS 
Materi  : Bahan Bahan Finishing Sistem Semprot 

 

No Nomor Soal Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skor 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 

10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
11 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
15 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
16 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
18 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 
19 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
20 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
21 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
22 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 
23 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 
24 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 
25 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
26 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6 
27 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 
28 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
29 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 
30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 
31 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
32 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
33 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
34 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 6 
35 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6 
36 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
37 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
                        

Jml 
        

32  
        

34          29        
16  

       
18  

       
34  

       
16  

       
21  

        
18  

        
34    

k 
        

10                      

var 
     

3,05                      

"p 
     

0,86  
     

0,92       0,78 
     

0,43  
     

0,49  
     

0,92  
     

0,43  
     

0,57  
     

0,49  
     

0,92    

"q 
     

0,14  
     

0,08       0,22 
     

0,57  
     

0,51  
     

0,08  
     

0,57  
     

0,43  
     

0,51  
     

0,08    

p*q 
     

0,12  
     

0,07       0,17 
     

0,25  
     

0,25  
     

0,07  
     

0,25  
     

0,25  
     

0,25  
     

0,07    

Spq 
     
1,75                      

KR-
20 

     
0,47    

 
Reliabel                 

                        
 



 

 

 ANGKET RESPON SISWA 

( Angket ini tidak ada hubunganya dengan nilai mata pelajaran finishing kayu, 

anda tidak perlu menuliskan nama dan nomor absen, sehingga pilihlah salah satu 

jawaban yang menurut anda paling sesuai ).  

 

1. Bagaimanakah pendapat anda mengenai kegiatan belajar yang mengaitkan 

dengan bahan dari lingkungan sekitar  ? 

a. Sangat menarik c. Sama saja 

b. Menarik   d. Sulit 

2. Anda harus menyiapkan bahan pewarna sendiri, dalam mewarnai benda kerja. 

Bagaimanakah pendapat anda  ? 

a. Sangat senang c. Sama saja 

b. Senang apabila tinggal pakai  d. Agak sulit 

3. Apakah dengan bahan alami yang anda buat sendiri, menambah pengetahuan 

anda tentang finishing kayu  ? 

a. ya. 

b. Tidak. 

4. Setelah membuat bahan pewarna sendiri, apakah anda ingin membuat warna 

lain di rumah ? 

a. ya. 

b. Tidak 

c. Tidak tahu. 

5. Apakah anda berminat mengikuti praktek finishing kayu minggu berikutnya 

dengan bahan perwarna buatan siswa sendiri  ? 

a. ya. 

b. Terpaksa ikut 

c. Tidak. 

   

Terima kasih



 

 

SKOR HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR 

Siklus I 
 Kelas III PK 

No Absen Aspek aktivitas belajar Rata-rata Skor 
1 2 3 4 

1 3 2 3 2 2.50 
2 2 2 2 2 2.00 
3 3 2 3 2 2.50 
4 3 3 2 2 2.50 
5 3 1 2 2 2.00 
6 3 2 2 2 2.25 
7 2 2 3 2 2.25 
8 3 3 2 2 2.50 
9 3 2 1 2 2.00 

10 2 2 3 1 2.00 
11 2 2 3 2 2.25 
12 3 3 3 1 2.50 
13 2 3 3 2 2.50 
14 2 2 3 1 2.00 
15 3 2 2 1 2.00 
16 3 3 3 1 2.50 
17 3 2 3 2 2.50 
18 2 3 2 1 2.00 
19 3 2 2 1 2.00 
20 2 3 2 1 2.00 
21 2 2 3 2 2.25 
22 3 3 2 2 2.50 
23 3 3 2 2 2.50 
24 2 2 3 2 2.25 
25 3 2 2 1 2.00 
26 3 2 2 1 2.00 
27 2 2 2 1 1.75 
28 2 2 2 2 2.00 
29 2 2 2 1 1.75 
30 2 3 2 2 2.25 
31 3 2 2 1 2.00 
32 2 2 3 2 2.25 
33 3 3 2 1 2.25 
34 2 3 3 2 2.50 
35 3 2 2 2 2.25 
36 2 3 2 2 2.25 
37 2 3 2 2 2.25 

Jumlah 93 87 87 60 81.75 
Rata-rata 2.51 2.35 2.35 1.62 2.21 

 Observer 
 

 Setyo Noegroho S Pd 
 NIP 132 083 881 



 

 

SKOR HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR 
Siklus II 

 Kelas III PK   

No Absen Aspek aktivitas belajar Rata-rata Skor 
1 2 3 4 

1 2 2 3 2 2.50 
2 3 3 2 3 2.50 
3 3 2 3 2 2.50 
4 2 2 2 2 2.50 
5 2 2 3 2 2.50 
6 3 2 2 3 2.25 
7 1 3 2 2 2.50 
8 3 3 2 2 2.50 
9 2 2 3 3 2.50 

10 2 2 2 2 2.00 
11 2 2 3 2 2.25 
12 3 3 3 1 2.50 
13 2 3 2 3 2.50 
14 2 2 3 1 2.00 
15 2 2 2 2 2.00 
16 2 3 3 1 2.50 
17 3 2 2 2 2.50 
18 2 3 2 1 2.00 
19 3 2 2 1 2.00 
20 2 3 2 3 2.00 
21 2 2 2 2 2.25 
22 3 3 2 2 2.50 
23 2 3 2 2 2.50 
24 2 3 3 2 2.50 
25 3 2 2 1 2.00 
26 3 2 2 2 2.00 
27 2 2 2 1 1.75 
28 2 3 2 2 2.25 
29 3 2 2 3 2.00 
30 2 3 2 2 2.25 
31 3 2 2 3 2.00 
32 2 2 3 2 2.25 
33 3 3 2 1 2.25 
34 2 3 3 2 2.75 
35 3 3 2 2 2.50 
36 2 3 2 2 2.25 
37 1 3 2 2 2.50 

Jumlah 86 93 84 75 84,5 
Rata-rata 2.32 2.51 2.27 2.03 2.28 

 Observer 
 

 Setyo Noegroho S Pd 
 NIP 132 083 881 
 



 

 

SKOR HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR 
Siklus III 

 Kelas III PK   

No Absen Aspek aktivitas belajar Rata-rata Skor 
1 2 3 4 

1 3 3 3 2 2.75 
2 3 2 3 2 2.50 
3 2 3 3 2 2.50 
4 3 3 3 2 2.75 
5 2 2 2 2 1.75 
6 3 3 2 2 2.50 
7 2 3 3 3 2.75 
8 3 3 2 2 2.50 
9 3 3 2 3 2.75 

10 3 3 3 2 2.75 
11 3 2 3 2 2.50 
12 3 3 3 3 3.00 
13 2 3 3 3 2.75 
14 2 3 3 2 2.25 
15 3 3 2 3 2.25 
16 3 3 3 2 2.50 
17 3 2 3 2 2.50 
18 2 3 2 2 2.25 
19 3 3 3 3 3.00 
20 2 3 2 2 2.50 
21 2 2 3 3 2.50 
22 3 3 3 2 2.75 
23 3 3 2 3 2.75 
24 2 2 3 2 2.25 
25 3 2 2 3 2.25 
26 3 2 2 2 2.25 
27 3 2 3 3 2.25 
28 3 2 2 2 2.25 
29 2 2 2 2 2.00 
30 3 3 2 3 2.75 
31 3 2 2 2 2.25 
32 3 2 3 3 2.50 
33 3 3 3 3 2.75 
34 3 3 3 3 2.75 
35 3 3 3 2 2.75 
36 3 3 2 3 2.75 
37 3 3 2 2 2.50 

Jumlah 101 98 95 89 95.75 
Rata-rata 2.73 2.65 2.57 2.41 2.59 

 Observer 
 

 Setyo Noegroho S Pd 
 NIP 132 083 881 
 



 

 

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR PENGAMATAN 

 

Kriteria perolehan skor aktivitas belajar 

0 = Sangat rendah 

1 = Rendah  

2 = Sedang 

3 = Tinggi 

 4 = Sangat tinggi 

 

 1. Keterangan Aspek 

   1 Memperhatikan penjelasan guru 

   2. Interaksi siswa dengan materi pelajaran 

   3. Interaksi iswa dengan siswa lain. 

   4. Interaksi siswa dengan guru 

 

 2. Skor aspek memperhatikan penjelasan guru    

0 = Tidak memperhatikan penjelasan guru 

1 = Jarang memperhatikan 

2 = Kadang-kadang memperhatikan 

3 = Memperhatikan penjelasan guru 

4 = Selalu memperhatikan penjelasan dengan antusias. 

 

  3. Skor aspek interaksi 

0 = Tidak pernah berinteraksi 

1 = Jarang berinteraksi 

2 = Kadang-kadang berinteraksi 

3 = Cukup berinteraksi 

    4 = Selalu berinteraksi dengan antusias.  



 

 

DAFTAR NILAI PRE TEST DAN POST TEST 

 Mata Diklat  :  Finishing Kayu 
 Kelas :  III  Perabot Kayu 
 

No 
Absen 

SIKLUS I SIKLUS II SIKLUS III 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test Pre Test Post Test

1 0.00 0.00 5.00 7.69 6.15 7.14
2 7.33 8.00 6.92 7.69 5.71 6.43
3 7.33 8.00 7.69 8.46 7.14 7.14
4 6.00 7.33 7.69 8.46 5.17 6.43
5 7.33 8.00 7.69 8.46 6.43 7.14
6 6.00 7.33 7.69 8.46 7.14 7.14
7 4.67 6.67 7.69 7.69 8.57 9.23
8 4.67 5.33 8.46 10.00 8.57 10.00
9 6.00 7.33 7.69 9.23 5.71 7.14

10 6.00 7.33 6.15 7.69 6.43 7.14
11 0.00 0.00 5.38 7.69 5.00 6.43
12 8.00 8.00 5.38 6.15 5.71 7.14
13 6.67 7.33 5.38 6.15 5.71 6.43
14 5.33 7.33 7.69 8.46 6.43 7.14
15 6.00 6.67 7.69 8.46 7.14 8.57
16 5.33 6.67 6.92 7.14 7.14 8.57
17 6.67 8.00 6.92 7.14 6.43 8.57
18 6.00 6.67 7.69 8.46 7.69 10.00
19 7.33 7.33 6.15 7.14 7.14 8.57
20 8.00 8.00 6.15 7.14 7.14 9.23
21 8.00 8.67 7.69 9.23 8.26 9.23
22 6.00 8.00 6.15 8.46 7.86 8.57
23 6.00 7.33 8.46 10.00 7.86 9.23
24 6.00 7.33 6.92 8.46 7.86 8.57
25 8.00 8.00 6.92 7.14 8.24 10.00
26 8.00 8.67 6.15 7.14 6.43 7.24
27 7.33 7.33 7.69 9.23 8.57 10.00
28 6.67 7.33 8.46 10.00 8.46 9.23
29 8.00 9.33 7.69 8.46 8.57 9.23
30 6.67 7.33 6.92 7.14 7.14 8.23
31 6.67 7.33 7.69 7.69 6.43 7.14
32 8.00 8.67 7.69 8.14 7.69 8.23
33 7.33 8.67 7.69 9.23 7.69 8.23
34 8.00 8.00 7.69 10.00 8.46 8.46
35 7.33 8.00 7.69 9.23 8.46 8.46
36 8.00 8.33 8.46 9.23 7.69 9.23
37 6.00 7.33 7.69 8.14 7.14 9.23

Jumlah 236.66 266.97 365.67 304.68 265.36 304.09 
Rata-rata 6.40 7.22 7.18 8.23 7.17 8.22 

 
      
 
 
 
 
 



 

 

HASIL PENGAMATAN SIKAP 
KELAS  III  Perabot Kayu 

            Siklus I 
No 

Absen 
Aspek Afektif ( sikap ) Rata-rata 

Skor Nilai A B C 
1 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
2 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
3 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
4 5 4.0 2.0 3.67 73.33 
5 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
6 5 2.0 3.0 3.33 66.67 
7 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
8 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
9 - - - - - 

10 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
11 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
12 5 2.0 3.0 3.33 66.67 
13 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
14 - - - - - 
15 5 4.0 2.0 3.67 73.33 
16 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
17 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
18 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
19 5 4.0 2.0 3.67 73.33 
20 - - - - - 
21 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
22 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
23 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
24 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
25 0 - - - - 
26 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
27 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
28 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
29 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
30 5 4.0 2.0 3.67 73.33 
31 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
32 5 4.0 2.0 3.67 73.33 
33 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
34 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
35 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
36 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
37 5 3.0 2.0 3.33 66.67 

Jumlah 165 102 72 112.95 2.260,05 
Rata 
rata 4.46 2.76 1.95 3.05 61.08 

 
    Guru Mata Diklat 
 
 
    Muh Khumaedi, S.Pd 
    NIP 132083883 
 



 

 

HASIL PENGAMATAN SIKAP 
KELAS  III  Perabot Kayu 

            Siklus II 
No 

Absen 
Aspek Afektif ( sikap ) Rata-rata 

Skor Nilai A B C 
1 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
2 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
3 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
4 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
5 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
6 5 2.0 3.0 3.33 66.67 
7 5 3.0 4.0 4.00 80.00 
8 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
9 5 3.0 3.0 3.67 73.33 

10 5 3.0 4.0 4.00 80.00 
11 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
12 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
13 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
14 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
15 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
16 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
17 5 2.0 2.0 3.00 60.00 
18 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
19 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
20 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
21 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
22 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
23 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
24 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
25 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
26 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
27 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
28 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
29 5 2.0 2.0 3.33 66.67 
30 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
31 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
32 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
33 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
34 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
35 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
36 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
37 5 3.0 3.0 3.67 73.33 

Jumlah 185 113 110 136 2.726.64 
Rata 
rata 5.00 3.05 2.97 3.68 73.69 

 
    Guru Mata Diklat 
 
 
    Muh Khumaedi, S.Pd 
    NIP 132083883 



 

 

HASIL PENGAMATAN SIKAP 
KELAS  III  Perabot Kayu 

            Siklus III 
No 

Absen 
Aspek Afektif ( sikap ) Rata-rata 

Skor Nilai A B C 
1 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
2 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
3 5 2.0 3.0 3.33 66.67 
4 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
5 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
6 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
7 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
8 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
9 5 3.0 3.0 3.67 73.33 

10 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
11 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
12 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
13 5 3.0 4.0 4.00 80.00 
14 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
15 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
16 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
17 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
18 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
19 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
20 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
21 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
22 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
23 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
24 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
25 5 3.0 2.0 3.33 66.67 
26 5 3.0 4.0 4.00 80.00 
27 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
28 5 3.0 4.0 4.00 80.00 
29 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
30 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
31 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
32 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
33 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
34 5 4.0 3.0 4.00 80.00 
35 5 4.0 4.0 4.33 86.67 
36 5 3.0 3.0 3.67 73.33 
37 5 3.0 3.0 3.67 73.33 

Jumlah 185 124 117 142 2.840 
Rata 
rata 5 3.35 3.16 3.84 76.76 

 
    Guru Mata Diklat 
 
 
    Muh Khumaedi, S.Pd 
    NIP 132083883 
 



 

 

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR 
PENGAMATAN SIKAP 

 
Aspek Afektif 

A. Kehadiran 

B. Ketekunan dalam mempelajari materi Finishing kayu 

C. Kesungguhan dan ketelitian dalam mengerjakan benda kerja 

 
 Kriteria Skor  : 

A.  Kehadiran 

0 = Tidak hadir 

5 = Hadir 

 
B. Mempelajari Materi Finishing Kayu 

1 = Mempelajari materi tidak tekun, tidak sungguh-sungguh dan 

tidak tuntas 

2 = Mempelajari materi dengan tidak tekun dan tidak tuntas 

3 = Mempelajari materi tidak tekun, tidak sungguh-sungguh 

tetapi tuntas 

4 = Mempelajari materi tekun, sungguh-sungguh tetapi tidak 

tuntas 

5 = Mempelajari materi tekun sungguh-sungguh dan tuntas 

 
C.  Mengerjakan Benda Praktek 

1 = Mengerjakan benda praktek dengan asal-asalan dan tidak 

jadi 

2 = Mengerjakan benda praktek dengan asal-asalan tetapi jadi 

3 = Mengerjakan benda praktek dengan sungguh-sungguh tetapi 

tidak jadi 

4 = Mengerjakan benda praktek dengan sungguh-sungguh, 

sehingga jadi tetapi kurang teliti 

5 = Mengerjakan benda praktek dengan sungguh-sungguh dan 

teliti dan jadi dengan baik. 



 

 

DAFTAR NILAI HASIL PRAKTEK FINISHING KAYU 
Sistem Melamin dengan Bahan Pewarna Alami 

Kelas III   Perabot Kayu 

    No 
Absen 

Pemb Bhn Pewarna  Aplikasi  Pewarna Hasil Akhir  
I II III I II III I II III 

1 1.5 2.5 3.0 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5
2 2.0 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 2.5 3.0 3.0
3 1.5 2.5 3.0 3.0 3.5 2.5 3.0 3.0 2.5
4 1.5 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0
5 2.0 2.5 3.5 2.0 2.5 3.0 2.0 3.0 3.0
6 2.5 2.5 3.0 2.0 3.0 2.5 2.0 3.0 2.5
7 2.0 2.5 3.5 3.0 2.5 3.0 2.0 2.5 3.0
8 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0
9 - 2.5 3.0 - 3.0 3.0 - 2.5 2.5

10 2.0 2.5 3.0 2.0 3.0 3.0 2.5 3.0 3.0
11 1.5 2.5 3.0 2.0 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5
12 2.0 2.0 2.5 2.0 3.5 3.0 2.0 2.5 2.5
13 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0
14 - 2.5 3.5 - 2.5 3.0 - 2.0 3.0
15 1.5 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5
16 2.5 2.5 3.0 2.5 2.0 2.0 3.0 2.0 2.5
17 3.0 3.0 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3.0
18 1.5 2.0 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.0
19 3.0 3.0 3.5 2.0 3.5 3.5 2.5 3.0 3.0
20 - 2.0 3.5 - 3.0 3.5 - 2.5 3.5
21 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.0 2.0 3.0 3.0
22 2.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.0 2.0 2.5 3.0
23 2.0 2.5 3.5 2.0 3.5 3.5 2.0 3.0 3.0
24 1.0 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 2.5 2.0 3.5
25 - 2.0 3.0 - 2.5 3.0 - 2.0 3.0
26 2.0 2.5 3.5 2.0 3.5 3.0 2.0 2.0 3.0
27 1.5 2.0 3.5 2.0 3.0 3.5 2.0 2.0 3.5
28 3.0 3.0 3.5 2.0 3.0 3.5 2.0 2.0 3.5
29 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
30 2.5 2.5 3.5 3.0 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5
31 1.5 3.0 3.0 2.0 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0
32 2.0 2.0 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0
33 3.0 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0 2.0 3.5
34 2.0 2.5 3.5 2.0 2.0 3.5 2.0 3.0 3.5
35 2.5 3.0 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5
36 2.5 3.0 3.5 2.0 2.5 3.0 2.0 2.5 3.0
37 2.0 2.0 3.5 2.0 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0

     
Jumlah 69.0 91.5 121.5 77.0 106.5 112.5 80.0 95.0 110.5
Rerata 1.86 2.47 3.28 2.08 2.88 3.04 2.16 2.57 2.99

      
    Guru Mata Diklat 
 
 
    Muh Khumaedi, S.Pd 
    NIP 132083883 

 
 



 

 

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR 
PENILAIAN HASIL PRAKTEK  

 
1.   Permbuatan bahan pewarna dari bahan alami  

 Kriteria Skor  : 

 Skor  0.00 – 0.49 Pembuatan bahan pewarna tidak jadi, 
 Skor  0.50 – 1.49 Bahan pewarna banyak material padat sehingga 

apabila dipergunakan menjadi tidak rata, 
 Skor  1.50 – 2.49 Bahan pewarna sedikit material padat tetapi pada 

saat dipergunakan sangat mengganggu, 
 Skor  2.50 – 3.49 Bahan pewarna halus, rata tetapi terlalu encer 

atau terlalu kental, 
 Skor  3.50 – 4.00 bahan pewarna halus, tidak ada material padat, 

rata apabila di aplikasikan. 
 
 2.   Aplikasi bahan pewarna pada benda kerja 

 Kriteria Skor  : 

 Skor  0.00 – 0.49 Hasil pewarnaan tidak rata pada semua 
permukaan benda kerja, 

 Skor  0.50 – 1.49 Hasil pewarnaan tidak rata pada sebagian besar 
permukaan benda kerja, 

 Skor  1.50 – 2.49 Hasil pewarnaan rata tetapi terlalu tebal sehingga 
menutup serat kayu, 

 Skor  2.50 – 3.49 Hasil pewarnaan halus dan rata tetapi terlalu 
encer, 

 Skor  3.50 – 4.00 Hasil pewarnaan halus, rata dan indah. 
 

 3.   Hasil akhir finishing benda kerja 

 Kriteria Skor  : 

 Skor  0.00 – 0.49 Hasil akhir finishing benda kerja sangat buruk,  
 Skor  0.50 – 1.49 Hasil akhir finishing benda kerja kurang rata dan 

kurang halus,  
 Skor  1.50 – 2.49 Hasil akhir finishing benda kerja rata, halus 

tetapi masih “mentah” 
 Skor  2.50 – 3.49 Hasil akhir finishing benda kerja rata, halus 

tetapi kurang menarik, 
 Skor  3.50 – 4.00 Hasil akhir finishing benda kerja bagus, indah 

dan menarik 
 

 
 
 



 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANALISIS KORELASI ANTARA HASIL BELAJAR KOGNITIF  
DENGAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR 

 
Siklus 1 

 

No   Kog   Psi  x x2 y y2 xy  ( X )   ( Y )  
                
1  -   2,00     -   (0,94)  0,88   -  
2  8,00   4,00   0,37   0,14   1,06   1,12   0,39  
3  8,00   3,00   0,37   0,14   0,06   0,00   0,02  
4  7,33   2,00   (0,30)  0,09   (0,94)  0,88   0,28  
5  8,00   3,00   0,37   0,14   0,06   0,00   0,02  
6  7,33   2,00   (0,30)  0,09   (0,94)  0,88   0,28  
7  6,67   2,00   (0,96)  0,92   (0,94)  0,88   0,90  
8  5,33   2,50   (2,30)  5,28   (0,44)  0,19   1,01  
9  7,33   -   (0,30)  0,09     -   -  

10  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
11  -   2,50     -   (0,44)  0,19   -  
12  8,00   4,00   0,37   0,14   1,06   1,12   0,39  
13  7,33   3,00   (0,30)  0,09   0,06   0,00   (0,02) 
14  7,33   -   (0,30)  0,09     -   -  
15  6,67   2,50   (0,96)  0,92   (0,44)  0,19   0,42  
16  6,67   2,50   (0,96)  0,92   (0,44)  0,19   0,42  
17  8,00   3,50   0,37   0,14   0,56   0,31   0,21  
18  6,67   2,50   (0,96)  0,92   (0,44)  0,19   0,42  
19  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
20  8,00   -   0,37   0,14     -   -  
21  8,67   4,00   1,04   1,09   1,06   1,12   1,11  
22  8,00   3,50   0,37   0,14   0,56   0,31   0,21  
23  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
24  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
25  8,00   -   0,37   0,14     -   -  
26  8,67   4,00   1,04   1,09   1,06   1,12   1,11  
27  7,33   2,00   (0,30)  0,09   (0,94)  0,88   0,28  
28  7,33   2,00   (0,30)  0,09   (0,94)  0,88   0,28  
29  9,33   2,50   1,70   2,90   (0,44)  0,19   (0,75) 
30  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
31  7,33   2,50   (0,30)  0,09   (0,44)  0,19   0,13  
32  8,67   4,00   1,04   1,09   1,06   1,12   1,11  
33  8,67   4,00   1,04   1,09   1,06   1,12   1,11  
34  8,00   4,00   0,37   0,14   1,06   1,12   0,39  
35  8,00   3,50   0,37   0,14   0,56   0,31   0,21  
36  8,33   4,00   0,70   0,49   1,06   1,12   0,74  
37  7,33   3,50   (0,30)  0,09   0,56   0,31   (0,17) 
                
   266,97   97,00   (0,00)  19,31   (0,00)  17,88   11,16  
   7,63   2,94            

            
r =
0.60   

 
 
 
 
 
 



 

 

ANALISIS KORELASI ANTARA HASIL BELAJAR KOGNITIF  
DENGAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR 

 
Siklus 2 

 

No   Kog   Psi  x x2 y y2 xy  ( X )   ( Y )  
                
1  7,69   2,50   (0,54)  0,30   (0,69)  0,47   0,38  
2  7,69   3,00   (0,54)  0,30   (0,19)  0,04   0,10  
3  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
4  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
5  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
6  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
7  7,69   2,50   (0,54)  0,30   (0,69)  0,47   0,38  
8  10,00   4,00   1,77   3,12   0,81   0,66   1,43  
9  9,23   3,50   1,00   0,99   0,31   -   0,31  

10  7,69   3,00   (0,54)  0,30   (0,19)  0,04   0,10  
11  7,69   2,50   (0,54)  0,30   (0,69)  0,47   0,38  
12  6,15   2,50   (2,08)  4,35   (0,69)  0,47   1,44  
13  6,15   3,00   (2,08)  4,35   (0,19)  0,04   0,39  
14  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
15  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
16  7,14   2,00   (1,09)  1,20   (1,19)  1,41   1,30  
17  7,14   2,50   (1,09)  1,20   (0,69)  0,47   0,75  
18  8,46   3,00   0,23   0,05   (0,19)  0,04   (0,04) 
19  7,14   3,00   (1,09)  1,20   (0,19)  0,04   0,21  
20  7,14   2,50   (1,09)  1,20   (0,69)  0,47   0,75  
21  9,23   4,00   1,00   0,99   0,81   0,66   0,81  
22  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
23  10,00   4,00   1,77   3,12   0,81   0,66   1,43  
24  8,46   4,00   0,23   0,05   0,81   0,66   0,18  
25  7,14   2,00   (1,09)  1,20   (1,19)  1,41   1,30  
26  7,14   2,00   (1,09)  1,20   (1,19)  1,41   1,30  
27  9,23   2,00   1,00   0,99   (1,19)  1,41   (1,18) 
28  10,00   4,00   1,77   3,12   0,81   0,66   1,43  
29  8,46   3,50   0,23   0,05   0,31   0,10   0,07  
30  7,14   2,50   (1,09)  1,20   (0,69)  0,47   0,75  
31  7,69   2,50   (0,54)  0,30   (0,69)  0,47   0,38  
32  8,14   4,00   (0,09)  0,01   0,81   0,66   (0,08) 
33  9,23   4,00   1,00   0,99   0,81   0,66   0,81  
34  10,00   4,00   1,77   3,12   0,81   0,66   1,43  
35  9,23   4,00   1,00   0,99   0,81   0,66   0,81  
36  9,23   4,00   1,00   0,99   0,81   0,66   0,81  
37  8,14   3,50   (0,09)  0,01   0,31   0,10   (0,03) 
                
   304,68   118,00  (0,00)  37,80   0,00   17,08   18,59  
   8,23   3,19            
            r = 0.73   

 
 
 



 

 

ANALISIS KORELASI ANTARA HASIL BELAJAR KOGNITIF 
DENGAN HASIL BELAJAR PSIKOMOTOR 

 
Siklus 3 

 

No   Kog   Psi  x x2 y y2 xy  ( X )   ( Y )  
                
1  7,14   3,00   (1,08)  1,16   (0,20)  0,04   0,22  
2  6,43   2,50   (1,79)  3,20   (0,70)  0,49   1,26  
3  7,14   2,50   (1,08)  1,16   (0,70)  0,49   0,76  
4  6,43   3,00   (1,79)  3,20   (0,20)  0,04   0,36  
5  7,14   3,00   (1,08)  1,16   (0,20)  0,04   0,22  
6  7,14   2,50   (1,08)  1,16   (0,70)  0,49   0,76  
7  9,23   3,00   1,01   1,02   (0,20)  0,04   (0,21) 
8  10,00   4,00   1,78   3,17   0,80   0,64   1,42  
9  7,14   2,50   (1,08)  1,16   (0,70)  0,49   0,76  

10  7,14   3,00   (1,08)  1,16   (0,20)  0,04   0,22  
11  6,43   2,50   (1,79)  3,20   (0,70)  0,49   1,26  
12  7,14   2,50   (1,08)  1,16   (0,70)  0,49   0,76  
13  6,43   3,00   (1,79)  3,20   (0,20)  0,04   0,36  
14  7,14   3,00   (1,08)  1,16   (0,20)  0,04   0,22  
15  8,57   3,00   0,35   0,12   (0,20)  0,04   (0,07) 
16  8,57   3,00   0,35   0,12   (0,20)  0,04   (0,07) 
17  8,57   3,00   0,35   0,12   (0,20)  0,04   (0,07) 
18  10,00   4,00   1,78   3,17   0,80   0,64   1,42  
19  8,57   3,00   0,35   0,12   (0,20)  0,04   (0,07) 
20  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
21  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
22  8,57   3,00   0,35   0,12   (0,20)  0,04   (0,07) 
23  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
24  8,57   3,50   0,35   0,12   0,30   0,09   0,10  
25  10,00   4,00   1,78   3,17   0,80   0,64   1,42  
26  7,24   3,00   (0,98)  0,96   (0,20)  0,04   0,20  
27  10,00   4,00   1,78   3,17   0,80   0,64   1,42  
28  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
29  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
30  8,23   3,50   0,01   0,00   0,30   0,09   0,00  
31  7,14   3,00   (1,08)  1,16   (0,20)  0,04   0,22  
32  8,23   3,00   0,01   0,00   (0,20)  0,04   (0,00) 
33  8,23   3,50   0,01   0,00   0,30   0,09   0,00  
34  8,46   3,50   0,24   0,06   0,30   0,09   0,07  
35  8,46   3,50   0,24   0,06   0,30   0,09   0,07  
36  9,23   4,00   1,01   1,02   0,80   0,64   0,81  
37  9,23   3,50   1,01   1,02   0,30   0,09   0,30  
                
   304,09   118,50   0,00   45,96   0,00   7,73   15,55  
   8,22   3,20            
            r = 0.82   

 


