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ABSTRAK 
 

 
Ahmad Rizal, 2009. Pengaruh Kompetensi Tutor Terhadap Hasil Belajar Warga 
Belajar Kejar Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten 
Kendal. Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci: Kompetensi Tutor, Hasil Belajar, Warga Belajar, Kejar Paket B 
 
Tutor merupakan ujung tombak dalam pembelajaran pada Kejar Paket B di SKB 
Cepiring Kendal, sehingga diperlukan kompetensi yang tinggi meliputi 
kompetensi: pedagogik, andragogi, kepribadian, sosial dan profesional. 
Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana kompetensi tutor di SKB 
Cepiring Kendal menurut persepsi warga belajar. 2) Bagaimana hasil belajar 
warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kendal. 3) Adakah pengaruh 
kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar Kejar  Paket B di SKB 
Cepiring Kendal. Tujuan penelitian untuk mengetahui kompetensi tutor SKB 
CepiringKendal, hasil belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring 
Kendal dan pengaruh kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar Kejar 
Paket B di SKB Cepiring Kendal. 
Populasi yang diteliti adalah seluruh warga belajar di SKB Cepiring Kendal 
sebanyak 106 warga belajar, sedangkan sampel yang diteliti adalah 52 warga 
belajar yang diambil secara proporsional. Variabel yang diteliti adalah kompetensi 
tutor sebagai variabel bebas dan hasil belajar warga belajar sebagai variabel 
terikat. Data yang diperoleh dari kuesioner dianalisis menggunakan deskriptif 
persentase dan analisis regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi para tutor di SKB Cepiring 
Kendal tergolong tinggi. Kompetensi pedagogik (78.96). andragogik (77,58), 
kepribadian (80,38), sosial (79,45) dan profesional (76,31) Secara keseluruhan 
rata-rata nilai hasil belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kendal 
bisa dikatakan cukup dan lebih dari cukup. Lebih dari separuh warga belajar yang 
mendapatkan nilai pada interval 6.0 sampai 6.9 bisa dikatakan cukup dan 
selebihnya nilai warga belajar pada interval 7.0 sampai 7.9 bisa dikatakan lebih 
dari cukup. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilakukan bisa dibilang 
berhasil. Tutor yang memiliki tingkat kompetensi sangat tinggi cenderung 
menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Tutor yang memiliki tingkat 
kompetensi tinggi cenderung menghasilkan hasil belajar yang lebih dari cukup 
dan cukup. Sedangkan tutor yang memiliki tingkat kompetensi yang cukup 
cenderung menghasilkan hasil belajar yang cukup. Secara umum kompetensi tutor 
di SKB Cepiring Kendal tergolong tinggi dan memberikan pengaruh nyata 
terhadap hasil belajar warga belajar, terbukti dari analisis regresi diperoleh nilai 
Fhitung  = 28,15 > Ftabel = 4,03. Besarnya kontribusi kompetensi tutor terhadap hasil 
belajar yang dicapai warga belajar mencapai 36%. 
Sehubungan dengan kompetensi tutor berpengaruh terhadap hasil belajar warga 
belajar, maka kompetensi tutor yang sudah tinggi ini perlu dipertahankan. Ada 
beberapa hal yang perlu dilakukan SKB antara lain: mempertahankan aturan-
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aturan yang dipakai, memberikan reward bagi tutor yang berprestasi dan 
memberikan pengawasan secara berkala.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas 

manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan maka pelaksanaannya 

berada dalam suatu proses yang berkesinambungan. Pendidikan sebagai suatu 

sistem yang mempunyai unsur-unsur tujuan atau sasaran pendidikan, peserta 

didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan fasilitas yang 

terarah pada tujuan. Setiap subsistem  pendidikan saling terkait satu sama lain 

dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan pendidikan. 

Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan dan menyelenggarakan satu sistem 

pengajaran nasional yang diatur dengan UUD 1945 (Depdikbud 1996: 13). 

Sebagai perwujudan dan cita-cita nasional tersebut, maka ditetapkan UU RI No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa: Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis bertanggung jawab. 

Melalui pendidikan nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia Indonesia sehingga pendidikan nasional dapat menghasilkan 

manusia yang terdidik dan beriman, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, 
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berketrampilan, berkepribadian, dan memiliki rasa tanggung jawab, untuk 

mencapai tersebut diperlukan suatu sistem pendidikan yang benar-benar mantap 

sebagai penyempurna sistem pendidikan yang sudah ada dan berlangsung saat ini. 

Pasal 13 ayat (1) pada UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “Jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya”. Pasal 26 ayat (2) menetapkan: pendidikan 

non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan 

pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta mengembangkan 

sikap dan kepribadian fungsional. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan 

nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan 

serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 

mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C, yang berupaya melayani 

peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah 

sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin 

meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya. Sasaran pendidikan 

kesetaraan adalah peserta didik usia sekolah untuk menuntaskan wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun, dan peserta didik dewasa untuk meningkatkan 

kecakapan dan taraf  hidupnya. Pendidikan sebagai pengganti, penambah dan atau 
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pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat. Adanya UU ini terkandung hasrat mulia untuk memberi pelayanan 

pendidikan sepanjang hayat bagi seluruh warga masyarakat. 

Pendidikan Non formal atau Pendidikan Luar Sekolah mempunyai kedudukan 

sejajar dengan pendidikan sekolah, karena itu Pendidikan Luar Sekolah memiliki 

peran yang sama dalam melaksanakan fungsi pendidikan nasional dan mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan dalam fungsi pendidikan nasional, 

Pendidikan Luar Sekolah berperan a) mengembangkan kemampuan warga belajar, 

b) meningkatkan mutu kehidupan, c) meningkatkan martabat manusia Indonesia 

(Sudijarto, 1992 dalam Trijoko Raharjo, 2005: 56). 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hasil pendidikan di 

Indonesia masih jauh berada di bawah Negara-negara ASEAN lainnya. Menurut 

laporan UNDP (United Nation evelopment Programme) tentang Human 

Development Index (HDI) atau yang disebut sebagai Indek Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (IPSDM) Indonesia menempati urutan ke 110 dari 173 

negara yang diteliti, jauh di bawah Negara ASEAN lainnya seperti Singapura 

(25), Brunei Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand (70), bahkan juga 

tertinggal dari Vietnam (109 dan Afrika Selatan (107). Pengukuran di atas 

didasarkan pada  tiga hal yang meliputi: 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) 

kemiskinan. 

Keberhasilan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh beberapa komponen. 

Salah satu komponen penentu mutu pendidikan adalah kompetensi pengajar atau 

pendidik atau tutor dalam mengelola pembelajaran. Pendidik merupakan kunci 
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keberhasilan sebuah proses pembelajaran pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada penjelasan atas PP No. 

38/1992 dalam Trijoko Raharjo (2005:16) tentang tenaga kependidikan, bahwa 

tenaga kependidikan merupakan unsur  penting dalam sistem pendidikan nasional, 

namun diantara para tenaga kependidikan, para tenaga pendidik merupakan unsur 

utama. 

Menurut Ekosiswoyo (2007:1) kunci keberhasilan pendidikan dalam praktik 

adalah bagaimana guru yang terlibat di dalamnya dikelola sebagai sumber daya 

manusia utama pendidikan, bagaimana baiknya sistem, bagaimanapun lengkapnya 

sarana prasarana dan bagaimanapun hebatnya kurikulum faktor kuncinya ada di 

tangan guru, sebab gurulah the man behind semua itu. 

Pendidik atau tutor pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang mampu 

berperan sebagai pembimbing belajar. Pendidik atau tutor pada jalur Pendidikan 

Luar Sekolah dituntut untuk dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan 

menguasai seperangkat kemampuan atau kompetensi. Kompetensi yang dimaksud 

adalah kompetensi pedagogik, kompetensi andragogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2 menyatakan: pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Seorang tutor belajar harus memiliki kemampuan 

yang dapat diandalkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani dan 

membantu warga belajar di dalam proses pembelajaran.  
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Sebagai seorang pendidik atau tutor juga harus mampu dan mau mendengarkan, 

mengelola gagasan, mengemas sumbang saran yang mengarah pada pencapaian 

tujuan pembelajaran serta kemampuan berkomunikasi yang membuat warga 

belajar merasa nyaman menjadi kunci utama efektivitas pendidik. Selain itu 

pendidik atau tutor  mempunyai peran dalam pembelajaran yaitu melakukan 

informasi verbal, seorang tutor yang baik dan profesional adalah salah satunya 

dapat dilihat dari cara mengajar dan menyampaikan materi secara lisan. Tutor 

dituntut untuk menguasai atau melakukan informasi verbal secara gamblang dan 

jelas. Artinya tutor harus mampu berbicara secara tegas, jelas dan dapat dipahami 

apa yang disampaikan baik bagi warga belajar yang duduk di meja belakang, tutor 

harus mampu menjelaskan materi secara lugas. Kemampuan informasi verbal bagi 

tutor  merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan akan keberhasilan warga belajar 

Menurut Direktorat pendidikan Dasar (1997) dalam Bafadal (2003:19), ada lima 

komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu (1) kegiatan belajar 

mengajar, (2) manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, (3) buku dan sarana 

belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, (4) fisik dan 

penampilan sekolah yang baik, dan (5) partisipasi aktif masyarakat. Faktor 

pertama yang menentukan mutu pendidikan seperti disebutkan diatas yaitu 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari 

keseluruhan program pendidikan luar sekolah. Hal ini, maka tanggung jawab yang 

besar terletak pada tutor atau pendidik paket B sebagai pengelola kegiatan belajar 

mengajar. Sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, maka tutor atau pendidik 
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paket B dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaannya, 

yakni mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar 

mengajar secara profesional. Tutor juga harus berpacu dalam pembelajaran 

dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik atau warga 

belajar agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. 

Suatu kenyataan bahwa kualitas kompetensi Tutor  sangat bervariasi, dari yang 

dinyatakan kurang kualitasnya atau memadai sampai pada Tutor yang dinyatakan 

kualitas tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mahyudin (1997) 

dalam Agustina Ernawati (2004) menyatakan bahwa professionalisme Tutor SKB 

diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari tingkat pendidikan, Nampak 

ada kecenderungan terbalik, semakin tinggi tingkat pendidikan  Tutor, justru 

menunjukan kemampuan yang rendah dibanding mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan dibawahnya. Dilain pihak ditemukan bahwa Tutor SKB tersebut 

memiliki kualifikasi rendah terutama pada aspek pengembangan profesi. Abdul 

Hamid (1997) dalam Agustina Ernawati (2004) juga mengadakan penelitian 

tentang kemampuan tutor belajar SKB di Nusa Tenggara Timur yang memberikan 

informasi bahwa kemampuan profesionalnya tergolong cukup. Eko Sumardi 

(2000) mengadakan penelitian tentang kinerja tutor belajar SKB di Jawa Tengah 

dan memberikan hasil bahwa kepemimpinan kepala SKB dan pemberian insentif 

di SKB merupakan predictor yang berarti bagi peningkatan kinerja tutor belajar 

SKB. Keberhasilan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh beberapa 

komponen salah satunya adalah kompetensi pendidik atau tutor dalam mengelola 

pembelajaran, tutor merupakan kunci keberhasilan sebuah proses pembelajaran 
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dalam pendidikan. Tutor sebagai ujung tombak dalam pendidikan non formal 

yang berhadapan langsung dengan warga belajar maka tutor dituntut untuk untuk 

memiliki kompetensi-kompetensi sebagai seorang pendidik. Berdasarkan uraian 

diatas menunjukan bahwa kemampuan Tutor menjadi sorotan utama, karena dapat 

menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Melihat 

pentingnya peran tutor atau pendidik paket B dalam proses pembelajaran maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Tutor Terhadap 

Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal. 

Alasan dipilihnya SKB Cepiring Kabupaten Kendal sebagai tempat penelitian 

adalah karena SKB Cepiring Kabupaten Kendal temasuk SKB yang sudah senior 

atau sudah banyak meluluskan atau menciptakan warga belajar yang siap terjun ke 

kehidupan yang sebenarnya. Setelah melakukan pengamatan secara langsung di 

SKB Cepiring Kabupaten Kendal warga belajarnya bisa dibilang kreatif dan aktif 

sehingga tertarik seperti apa kompetensi tutornya. Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal sudah terakreditasi A.  

 

1.2 Permasalahan 

Dari uraian di atas permasalahan yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana kompetensi Tutor Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten 

Kendal? 

2. Bagaimana hasil belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal? 
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3. Adakah pengaruh  antara kompetensi tutor  dengan hasil belajar warga 

belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana kompetensi Tutor Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui bagaimana hasil belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB 

Cepiring Kabupaten Kendal. 

3. Mengetahui apakah ada pengaruh antara kompetensi Tutor dengan hasil 

belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal.  

 

1.4  Kegunaan  Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yakni sebagai berikut 

1.4.1 Bersifat  Teoritis 

a. Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang kompetensi Tutor 

Kejar Paket B dan memperoleh pengetahuan tentang program pendidikan 

kesetaraan Kejar Paket B. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai kompetensi Tutor  

kejar paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal. 
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1.4.2 Bersifat  Praktis 

a. Bagi Tutor penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan 

kompetensi maupun kinerjanya sebagai pendidik. 

b. Penelitian ini diharapkan  dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

kepada penyelenggara SKB Cepiring Kabupaten Kendal sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi Tutor. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Pengaruh 

Pengaruh yaitu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (KBBI, 1998:664). 

1.5.2 Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan dan kewenangan untuk menguasai atau 

menyelenggarakan proses pembelajaran. 

1.5.3 Tutor 

Tutor adalah pendidik pada Pendidikan Non Formal, Tutor merupakan 

pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri modul 

pembelajarannya. Dengan demikian tutor pendidikan kesetaraan lebih bersifat 

pembimbing dan motivator dari pada guru yang mengajar. Pendidikan kesetaraan 

meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C (http://www.jugaguru.com/profile/32/. 

diakses 04 Mei 2009). Tutor disini lebih ditekankan pada tutor kejar Paket B yang 

ada di SKB Cepiring Kabupaten Kendal. 

 



10 
 

 

1.5.4 Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hasil belajar individu secara maksimal yang bertujuan 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dikembangkan dari mata 

pelajaran yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru atau 

tutor. 

1.5.5 Warga Belajar 

Warga Belajar adalah anggota masyarakat yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

Program Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal. 

1.5.6 Kejar Paket B 

Program kejar paket B adalah suatu program pendidikan dasar yang 

diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah, yang dikembangkan setara 

dengan sekolah lanjutan tingkat pertama. Kejar paket B dirancang untuk 

memberikan pelayanan pendidikan bagi warga masyarakat yang telah selesai 

belajar paket A tanpa mempertimbangkan usia warga belajar dan titik berat 

pendidikan ditekankan pada penguasaan ketrampilan yang dapat diandalkan 

sebagai bekal untuk mencari nafkah. Program Kelompok belajar Kejar Paket B 

setara SLTP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program Kejar Paket B 

setara SLTP yang merupakan program pendidikan lanjutan dari kejar paket A 

setara SD.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kompetensi Tutor 

2.1.1 Pengertian Kompetensi 

Membahas masalah kompetensi, Moleong mengutip pernyataan William E. 

Lindsay menyatakan bahwa kompetensi adalah kemanjuran seseorang atau 

kepercayaan  kepada diri seseorang akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

sukses (dalam Adoellah, dkk, 2002:39). Definisi lain dikemukakan oleh Collin E. 

Morgan dan Stephen Murgatroyed sebagai berikut: “kompetensi, ketrampilan, dan 

pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

pekerjaanya”. Morgan Murgatroyed memberikan pengertian yang luas tentang 

kompetensi, yaitu integrasi antara pengetahuan teoretis pendidik dan ketrampilan 

pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

Kompetensi pendidik adalah kewenangan untuk menentukan penyelenggaraan 

pendidikan atau kemampuan umtuk menguasai proses pembelajaran. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 28 ayat (1), “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pada ayat(2) 

dijelaskan bahwa ”kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik 

yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 
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ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan, kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta 

pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”. Mengutip pada 

bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yang dimaksud 

dengan pendidik pada ketentuan ayat (1) adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong 

belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 

dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Pengertian “pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent). ”Pada 

ketentuan Peraturan Pemerintah adalah peran pendidik antara lain sebagai 

fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik”.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 28 Ayat (3), standar kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

2.1.1.1 Kompetensi Pedagogik 

Mengutip dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik atau warga belajar. 

2.1.1.2 Kompetensi Kepribadian 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 

28 ayat (3) menyatakan, “kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 
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yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia”.  

2.1.1.3 Kompetensi Profesional 

Profesional menurut Depag adalah “ Orang yang melaksanakan profesi yang 

berpendidikan minimal S1 dan mengikuti pendidikan profesi (diktat khusus 

profesi), sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik” (2001:10). 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan, 

“kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinnya membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan”. 

2.1.1.4 Kompetensi Sosial 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, “ 

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali dan masyarakat. Komunikasi 

dengan peserta didik secara formal dilakukan saat proses pembelajaran. Pendidik 

dapat berinteraksi dengan warga belajar melalui komunikasi ini, pendidik juga 

dapat mengembangkan kemampuan warga belajar. Komunikasi informal dapat 

dilakukan diluar pembelajaran, misalnya ketika bertemu dijalan, sepulang 

pembelajaran dan lain sebagainya. 
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2.1.2 Tutor  

Tutor adalah pendidik pada Pendidikan Non Formal, Tutor merupakan 

pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari sendiri modul 

pembelajarannya. Dengan demikian tutor pendidikan kesetaraan lebih bersifat 

pembimbing dan motivator dari pada guru yang mengajar. Pendidikan kesetaraan 

meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C (http://www.jugaguru.com/profile/32/. 

diakses 15 Juli 2009). 

Pendidik atau tutor pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang mampu 

berperan sebagai pembimbing belajar, bukan guru yang cenderung 

memperlakukan warga belajar sebagai obyek pengajaran dan cenderung 

menggurui sebagaimana pada proses pengajaran yang berlangsung dilembaga 

pendidikan persekolahan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka pendidik atau 

tutor adalah mitra dan pembimbing warga belajar yang menempatkan dirinya 

sebagai sumber belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada 

warga belajar. 

Tutor merupakan pembimbing dan pemotivasi peserta didik untuk mempelajari 

sendiri modul pembelajarannya. Tutor pendidikan kesetaraan bertugas 

membimbing peserta didik untuk secara aktif mempelajari materi ajar yang tersaji 

dalam modul. Dengan demikian tutor pendidikan kesetaraan lebih bersifat 

pembimbing dan motivator dari pada guru yang mengajar. Pendidikan kesetaraan 

meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C. Oleh karena itu, tutor pendidikan 

kesetaraan terdiri dari tutor Paket A, tutor Paket B, dan tutor Paket C. 
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2.1.2.1 Tugas tutor 

Tugas tutor  sebagai sumber belajar adalah pemimpin kegiatan belajar yang antara 

lain: 

1. Melakukan motivasi terhadap warga belajar sehingga menumbuhkan 

partisipasi secara maksimal bagi diri warga belajar. 

2. Melakukan penjelasan tentang tujuan belajar yang sesuai dengan kebutuhan 

warga belajar. 

3. Merancang pembelajaran yang mampu mengantarkan warga belajar menelaah 

sendiri alternatif pemecahan masalah. 

4. Membekali teknik-teknik belajar yang cocok bagi warga belajar sehingga 

mereka dapat mengenali dan menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan 

tujuan belajarnya sendiri, merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan 

belajarnya sendiri. 

Tugas tutor tidak hanya terbatas pada pelaksanaan proses pembelajaran, akan 

tetapi tutor harus terlibat aktif mulai dari identifikasi kebutuhan dan perencanaan 

program pembelajaran. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan 

berbagai kemampuan pendukung, seperti kaidah penyusunan bahan belajar, teknik 

pemanfaatan bahan belajar, penguasaan teknik dan metode pembelajaran orang 

dewasa (http://budihantoro.wordpress.com/2008/04/08/ meningkatkan-motivasi-

dan-kinerja-tutor/, diakses 15 Juli 2009). 
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2.1.2.2 Kualifikasi Tutor Kesetaraan 

Sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya, para tutor harus memiliki kualifikasi 

dan kemampuan yang sesuai dengan bidang pembelajaran yang diasuhnya. Selain 

itu mereka harus bersedia untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 

membimbing peserta didik/ warga belajar.  

Berpijak dari pola pikir diatas, maka penetapan tutor pada kelompok belajar kejar 

paket B secara umum harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut: 

1. Memiliki ijazah dari lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). 

2. Menguasai substansi materi yang akan diajarkan. 

3. Sehat jasmani dan rohani, artinya tidak memiliki penyakit menular dan cacat 

fisik yang dapat mengganggu tugasnya. 

4. Menguasai teknik pembelajaran partisipatif. 

5. Mampu mengelola pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. 

6. Memiliki komitmen, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya 

sebagai tutor. 

7. Telah mengikuti pelatihan tutor kejar paket B. 

2.1.2.3 Peran Tutor 

Terkait dengan fungsi pendidik sebagai “pengajar, pendidik, pembimbing”, maka 

diperlukan adanya berbagai peranan pada diri tutor atau pendidik paket B. 

Peranan tutor atau pendidik paket B ini akan senantiasa menggambarkan pola 

tingkahlaku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan warga 

belajar, sesama tutor atau pendidik paket B, maupun dengan staff yang lainnya. 
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Secara rinci peranan tutor atau pendidik paket B dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Informator, yaitu sebagai pusat informasi bagi peserta didik berkenaan 

dengan materi pembelajaran dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Organisator, yaitu sebagai motor penggerak dalam proses kegiatan 

pembelajaran. 

3. Motivator, yaitu sebagai pemberi motivasi terhadap warga belajar agar warga 

belajar lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 

4. Pengarah atau direktor, yaitu sebagai pengarah dalam proses kegiatan 

pembelajaran. 

5. Inisiator, yaitu sebagai pemberi inisiatif dalam kondisi- kondisi tertentu untuk 

lebih memberikan dukungan dalam proses pembelajaran. 

6. Transformator, artinya tutor/ pendidik paket B sebagai penghubung dalam 

penyampaian informasi berkenaan dengan materi pembelajaran. 

7. Fasilitator, artinya tutor/ pendidik paket B memfasilitasi  kebutuhan warga 

belajar. 

8. Mediator, artinya sebagai alat bantu dalam membantu tercapainya proses 

pembelajaran. 

9. Evaluator. Artinya tutor berperan sebagai penilain atas berjalannya proses 

pembelajaran apakah telah sesuai dengan rencana yang diharapkan. 

 Peran tutor dalam pendidikan orang dewasa berbeda dengan peran guru di dalam 

pendidikan anak di sekolah. Pada pendidikan orang dewasa, tutor lebih berperan 

sebagai fasilitator yang membantu dan mempermudah orang dewasa dalam 



18 
 

 

belajar. Tutor tidak mentransfer pengetahuannya kepada warga belajar akan tetapi 

lebih menekankan pada hubungan personal antara fasilitator dan warga belajar. 

Tutor sebagai fasilitator dalam pembelajaran orang dewasa lebih berfungsi 

sebagai sumber belajar dari pada sebagai pengajar atau instruktur yang 

mempunyai segala macam jawaban dari persoalan warga belajar. 

Menurut Rogers yang dikutip oleh Knowles (1990:44), peran tutor banyak 

berhubungan dengan perasaan atau suasana pengalaman kelas atau kelompok, 

membantu memperjelas tujuan setiap individu dan tujuan bersama yang harus 

dicapai oleh kelompok. Tutor juga harus mampu memperkuat motivasi internal 

dan senantiasa berusaha keras untuk mengorganisasikan dan membuat lebih 

mudah untuk belajar. Pada proses pembelajaran, tutor berperan sebagai sumber 

belajar yang fleksibel dalam kelompok, serta meningkatkan partisipasi warga 

belajar untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam hal hubungan pribadi tutor 

harus mengambil inisiatif untuk berbagi rasa dengan kelompok dan berusaha 

mengakui dan menerima adanya keterbatasan. 

Tutor merupakan ujung tombak kegiatan pembelajaran karena berhadapan 

langsung dengan warga belajar. Tutor hendaknya memiliki kualifikasi yang 

dipersyaratkan dan standar kompetensi minimal sebagai tenaga pendidik, yakni 

berkualifikasi minimal S1 atau D IV, mengacu pada PP No. 19 tahun 2005. 

Standar kompetensi minimal yang harus dimiliki bagi seorang Tutor adalah 

kompetensi kepribadian, pedagogik atau dan andragogik, kompetensi profesional, 

dan kompetensi sosial. Tutor yang profesional adalah yang mampu mewujudkan 

keinginan warga belajar untuk senantiasa mau belajar dan mampu mewujudkan 
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harapan-harapan orang tua, penyelenggara dan masyarakat pada umumnya di 

mana ia melaksanakan tugasnya. 

Brookfield (1987:17), mengidentifikasi empat karakteristik tutor sebagai 

pembimbing yang ideal yaitu, 1) tutor harus hangat, penuh kasih sayang, penuh 

perhatian dan menerima keadaan warga belajar apa adanya, 2) tutor mempunyai 

kepedulian yang tinggi terhadap kemampuan warga belajar, 3) tutor memandang 

dirinya sebagai mitra dialog yang sejajar dengan warga belajar dan 4) tutor harus 

terbuka terhadap perubahan dan pengalaman baru dan mencoba untuk belajar dari 

kegiatan mereka. 

Implikasinya dari karakteristik tersebut menuntut tutor untuk peka terhadap 

konsep diri warga belajar dan pengalaman warga belajar. Tutor harus berbagi 

pengalaman dengan warga belajar dan mereka harus terbuka terhadap pendapat 

dan saran warga belajar. Tutor harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan 

warga belajar, kesiapan warga belajar untuk melakukan kegiatan belajar. 

2.1.3 Kompetensi Tutor atau Pendidik Paket B 

Sesuai PP 19 Tahun 2005 tentang tenaga kependidikan PNF, adapun kompetensi 

dasar seorang tutor adalah kompetensi pedagogik dan/ andragogi, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

2.1.3.1 Kompetensi Pedagogik 

Mengutip dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik atau warga belajar. Indikatornya adalah sebagai 

berikut: Kesiapan memberikan pembelajaran, keteraturan dalam memberikan 
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pembelajaran, kedisiplinan sebagai pendidik, kemampuan menyampaikan materi, 

kemampuan menjawab pertanyaan, pemberian umpan balik terhadap tugas dan 

memberikan tugas. 

2.1.3.2 Kompetensi Andragogik 

Kompetensi andragogik merupakan kemampuan yang berkenaan dan pemahaman 

peserta didik atau warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara subtansif meliputi kemampuan pemahaman peserta didik atau 

warga belajar, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik atau warga belajar untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Ranah kompetensi andragogi dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan 

indikator esensial sebagai berikut: 

1. Memahami  warga belajar, sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memahami peserta didik atau warga belajar dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, memahami dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik/ 

warga belajar. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasar karakteristik warga 

belajar, menerapkan prinsip-prinsip yang ingin dicapai dan materi ajar, serta 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 
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3. Melaksanakan pembelajaran, sub kompetensi ini memiliki indikator esensial 

menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif, 

serta menerapkan prinsip-prinsip andragogi. 

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan indikator 

esensial, melaksanakan evaluasi proses, dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil penilaian 

proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan 

memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran PNF secara umum. 

5. Mengembangkan peserta didik/ warga belajar untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, sub kompetensi ini memiliki indikator 

esensial memfasilitasi warga belajar untuk mengembangkan berbagai potensi 

akademik maupun non akademik.    

2.1.3.3 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 

yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik atau warga belajar dan berakhlak mulia, hal tersebut terlihat pada 

subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut: 

1. Memiliki kepribadian yang mantab dan stabil, sub kompetensi ini memiliki 

indikator bertindak sesuai norma hukum, sosial, bangga sebagai pendidik, dan 

memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 
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2. Memiliki kepribadian yang dewasa dengan indikator menampilkan 

kemandirian dan bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai 

pendidik. 

3. Memiliki kepribadian yang arif, dengan indikator menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada kemanfaatan warga belajar, satuan PNF, dan 

masyarakat dan menunjukan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak. 

4. Memiliki kepribadian yang berwibawa dengan indikator bertindak sesuai 

dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani warga belajar.    

2.1.3.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

atau warga belajar, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi ini memiliki sub kompetensi sebagai berikut: 

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau 

warga belajar, baik lisan maupun tulisan, dengan indikator berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar. 

2. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

3. Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua atau wali 

peserta didik atau warga belajar dan masyarakat sekitar, sesuai dengan 

kebudayaan dan adat istiadat.   
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2.1.3.5 Kompetensi Profesional 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik berkenaan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 

subtansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

keilmuan sebagai PTK-PNF, adapun sub kompetensi profesional adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguasai subtansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait dengan bidang 

studi, yang memiliki indikator materi ajar yang terdapat dalam kurikulum 

satuan satuan PNF, mamahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep 

antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah 

wawasan dan memperdalam pengetahuan atau materi pembelajaran.  

3. Kemampuan menjelaskan materi pelajaran dengan tepat dan mudah dipahami 

oleh peserta didik atau warga belajar. 

4. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan. 

5. Kemampuan menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan dengan konteks 

kehidupan sehari-hari. 

6. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi sesuai 

perkembangan jaman dengan baik. 
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2.2 Kejar Paket B 

2.2.1 Program Kejar Paket B 

Dewasa ini teknologi berkembang dengan pesat sehingga menuntut pembaharuan 

pendidikan, sedang di segi lain pendidikan persekolahan tidak mampu dengan 

segera memenuhi kebutuhan tersebut, maka pendidikan non formal berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Perkembangan IPTEK memberi pengaruh yang signifikan terhadap pergeseran 

lapangan kerja, tata kerja dan kompetensi yang diperlukan. Disisi lain penguasaan 

kompetensi IPTEK dan cara kerja yang sesuai dengan lapangan kerja yang terkait 

erat dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Sejak pemerintah merencanakan 

program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun, pendidikan luar sekolah 

meluncurkan program Paket A setara SD dan program Paket B setara SLTP. 

Kedua program ini mendapat respon yang positif berupa tingginya minat dan 

jumlah masyarakat yang ingin mengikuti program belajar (Direktorat Pendidikan 

Luar Sekolah, 2002:1). 

Program belajar Kejar Paket B setara SLTP yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah program Kejar Paket B setara SLTP yang merupakan program pendidikan 

lanjutan  dari Kejar Paket A setara SD. Kurikulum dan mata pelajaran yang 

digunakan di SLTP, menjadi rujukan dari kurikulum dan mata pelajaran umum 

pada Kejar Paket B setara SLTP (TIM MKDK 1998). 

Dasar hukum penyelenggaraan Kejar Paket B adalah: 

1) Pembukaan UUD 1945 alinea empat yang berbunyi: 
 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial”. 

2) UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 
        “Bahwa sistem pendidikan dibagi dalam tiga jalur adalah pendidikan 

informal (pendidikan keluarga), pendidikan formal (pendidikan 
sekolah), dan pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah)”. 

3) Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar 
sekolah yaitu: “pendidikan dan pelatihan mempunyai kedudukan dan 
peranan yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan 
bangsa”. 

 
Dalam PP No. 73 tahun 1991 tujuan PLS adalah: 

a) Melayani warga belajar yang tidak dapat menempuh pendidikan 
sekolah. 

b) Melayani warga belajar agar tumbuh dan berkembang dalam 
rangka meningkatkan martabat dan mutu pendidikan. 

c) Membina warga belajar agar mempunyai pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang berguna untuk mengembangkan 
dirinya dan bekal mencari nafkah sehingga taraf hidupnya 
meningkat. 

 
2.2.2 Tujuan Program Kejar Paket B  

Penyelenggaraan program Kejar Paket B mempunyai tujuan sebagai berikut: 

2.2.2.1 Tujuan Umum 

Warga belajar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan 

melanjutkan pendidikan kejenjang atau tingkat yang lebih tinggi sehingga siap 

menghadapi persaingan di era globalisasi. 

2.2.2.2 Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan warga belajar untuk mengembangkan diri 

sejalan perkembangan IPTEK dan dunia kerja. 
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2. Meningkatkan kemampuan warga belajar sebagai individu dan sebagai 

anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, ekonomi dan alam sekitarnya. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga belajar untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

2.3 Hasil Belajar  

2.3.1 Pengertian Belajar 

Secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003:2). 

Morgan dalam Purwanto (2004: 84) menyatakan bahwa belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap pada tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil 

dari latihan dan pengalaman. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka belajar dapat diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan dan pengalaman yang 

mencakup pengetahuan, ketrampilan dan tingkah laku yang bersifat relatif 

konstan. 
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2.3.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Pertumbuhan orang dewasa dimulai pertengahan masa remaja (adolesence) 

sampai dewasa, dimana setiap individu tidak hanya memiliki kecenderungan 

tumbuh kearah menggerakkan diri sendiri tetapi secara aktual dia menginginkan 

orang lain memandang dirinya sebagai prihadi yang mandiri yang memiliki 

identitas diri. Hal tersebut orang dewasa tidak menginginkan orang 

memandangnya apalagi memperlakukan dirinya seperti anak-anak. Dia 

mengharapkan pengakuan orang lain akan otonomi dirinya, dan dijamin 

ketentramannya untuk menjaga identitas dirinya dengan penolakan dan 

ketidaksenangan akan usaha orang lain untuk menekan, memaksa, dan manipulasi 

tingkah laku yang ditujukan terhadap dirinya. Tidak seperti anak-anak yang 

beberapa tingkatan masih menjadi objek pengawasan, pengendalian orang lain 

yaitu pengawasan dan pengendalian orang dewasa yang berada di sekeliling, 

terhadap dirinya. 

Pada kegiatan pendidikan atau belajar, orang dewasa bukan lagi menjadi obyek 

sosialisasi yang seolah-olah dibentuk dan dipengaruhi untuk menyesuaikan 

dirinya dengan keinginan memegang otoritas di atas dirinya sendiri, akan tetapi 

tujuan kegiatan belajar  pendidikan orang dewasa tentunya lehih mengarah kepada 

pencapaian pemantapan identitas dirinya sendiri untuk menjadi dirinya sendiri, 

istilah Rogers dalam Knowles (1979), kegiatan belajar bertujuan mengantarkan 

individu untuk menjadi pribadi atau menemuan jati dirinya. Pada hal belajar atau 

pendidikan merupakan prosess of becoming a person. Bukan proses pembentukan 

atau process of being shaped yaitu proses pengendalian dan manipulasi untuk 
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sesuai dengan orang lain; atau kalau meminjam istilah Maslow (1966), belajar 

merupakan proses untuk mencapai aktualiasi diri (self-uchuslizatiun). 

Seperti telah dikemukakan diatas hahwa dalam diri orang dewasa sebagai siswa 

yang sudah tumbuh kematangan konsep dirinya timbul kebutuhan psikologi yang 

mendalam yaitu keinginan dipandang dan diperlakukan orang lain sebagai pribadi 

utuh yang mengarahkan dirinya sendiri. Namun tidak hanya orang dewasa tetapi 

juga pemuda atau remaja juga memiliki kebutuhan semacam itu. Sesuai teori 

Peaget (1959) mengenai perkembangan psikologi dan kurang lebih 12 tahun ke 

atas individu sudah dapat berpikir dalam bentuk dewasa yaitu dalam istilah dia 

sudah mencapai perkembangan pikir formal operation. Pada tingkatan 

perkembangan ini individu sudah dapat memecahkan segala persoalan secara 

logik, berpikir secara ilmiah, dapat memecahkan masalah-masalah verbal yang 

kompleks atau secara singkat sudah tercapai kematangan struktur kognitifnya. 

 Knowles (dalam Syamsu dan Basleman, 1994: 126) menawarkan tujuh prinsip 

belajar mengajar yang bersifat andragogik, seperti: (1) menciptakan iklim yang 

kondusif untuk belajar, (2) mengadakan struktur untuk saling merencanakan, (3) 

mendiagnosis kebutuhan belajar, (4) merumuskan arah belajar, (5) merancang 

pola pengalaman belajar, (6) mengelola pelaksanaan pengalaman belajar, (7) 

mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajar. 

2.3.3 Teori Belajar Orang Dewasa 

Teori belajar orang dewasa yang dikembangkan oleh  Knowles (1980) yaitu 

Andragogi. Istilah “andragogi” berasal dari kata “andr” dan “agogos”. Dalam 

bahasa Yunani, “andr” berarti orang dewasa, sedangkan “agogos” berarti 
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memimpin, mengamong, atau membimbing. Knowles mendefinisikan andragogi 

sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik (orang dewasa) untuk belajar 

(the science and art of helping adults learn). (http://elearn.bpplsp-

reg5.go.id/?pilih=news&aksi=lihat&id=14. diakses 04 maret 2009). 

Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik atau warga 

belajar yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai tekonologi 

perlibatan orang dewasa dalam kegiatan belajar. Inti teori andragogi adalah 

teknologi keterlibatan diri (ego) warga belajar. Artinya bahwa kunci keberhasilan 

dalam proses pembelajaran orang dewasa terletak pada keterlibatan diri mereka 

dalam proses pembelajaran. 

Knowles (1970) mengembangkan konsep andragogi atas empat asumsi pokok 

yang berbeda dengan pedagogik. (http://elearn.bpplsp-

reg5.go.id/?pilih=news&aksi=lihat&id=14. diakses 04 Mei 2009). Keempat 

asumsi pokok itu adalah sebagai berikut. Asumsi Pertama, seseorang tumbuh dan 

matang konsep dirinya bergerak dan ketergantungan total menuju ke arah 

pengarahan diri sendiri. Atau secara singkat dapat dikatakan pada anak-anak 

konsep dirinya masih tergantung, sedang pada orang dewasa konsep dirinya sudah 

mandiri. Karena kemandirian konsep dirinya inilah orang dewasa membutuhkan 

penghargaan orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri. 

Apabila dia menghadapi situasi dimana dia tidak memungkinkan dirinya menjadi 

self directing maka akan timbul reaksi tidak senang atau menolak. Asumsi kedua, 

sebagaimana individu tumbuh matang akan mengumpulkan sejumlah besar 

pengalaman dimana hal ini menyebabkan dirinya menjadi sumber belajar yang 
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kaya, dan pada waktu yang sama memberikan dia dasar yang luas untuk belajar 

sesuatu yang baru. Oleh karena itu, dalam teknologi andragogi terjadi penurunan 

penggunaan teknik transmital seperti yang dipakai dalam pendidikan tradisional 

dan lebih-lebih mengembangkan teknik pengalaman (experimental-technique). 

Maka penggunaan teknik diskusi, kerja laboratori, simulasi, pengalaman 

lapangan, dan lainnya lebih banyak dipakai. Asumsi ketiga, bahwa pendidikan itu 

secara langsung atau tidak langsung, secara implisit atau eksplisit, pasti 

memainkan peranan besar dalam mempersiapkan anak dan orang dewasa untuk 

memperjuangkan eksistensinya di tengah masayarakat. Karena itu, sekolah dan 

pendidikan menjadi sarana ampuh untuk melakukan proses integrasi maupun 

disintegrasi sosial di tengah masyarakat (Kartini Kartono, 1992). Sejalan dengan 

itu, kita berasumsi bahwa setiap individu menjadi matang, maka kesiapan untuk 

belajar kurang dilentukan oleh paksaan akademik dan perkembangan biologisnya, 

tetapi lehih ditentukan oleh tuntutan-tuntutan tugas perkembangan untuk 

melakukan peranan sosialnya. Dengan perkataan lain, orang dewasa belajar 

sesuatu karena membutuhkan tingkatan perkembangan mereka yang harus 

menghadapi peranannya apakah sebagai pekerja, orang tua, pimpinan suatu 

organisasi, dan lain-lain. Kesiapan belajar mereka bukan semata-mata karena 

paksaan akademik, tetapi karena kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan tugas 

peran sosialnya. Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah 

merupakan kebutuhan untuk menghadapi masalah hidupnya. 

Hal ini disimpulkan bahwa Andragogi merupakan model proses pembelajaran 

yang melibatkan warga belajar dalam kegiatan pembelajaran. Pelibatan ini 
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dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran. Alasan perlunya pelibatan dalam belajar adalah karena orang 

dewasa telah memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber belajar 

dan orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar mandiri dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belajar Orang Dewasa 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran orang dewasa dapat 

dikelompokkan atas faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Ialah segala faktor yang bersumber dari dalam diri warga belajar seperti: 

1. Faktor Fisiologis, yang mencakup keadaan jasmani dari peserta didik 

atau warga belajar antara lain: kejelasan pendengaran, pengihatan, dan 

kondisi fisiologis dari warga belajar. 

2. Faktor Psikologis, yang mempengaruhi proses interaksi belajar pada 

warga belajar antara lain: kecerdasan atau bakat, motivasi, perhatian, 

berfikir, dan ingatan atau lupa. 

b. Faktor Eksternal  

Ialah segala faktor yang bersumber dari luar diri warga belajar seperti: 

1. Faktor lingkungan belajar, lingkungan alam yang menyenangkan dapat 

mempertinggi ketekunan dan kegairahan berpartisipasi dalam proses 

interaksi belajar. Selain itu juga lingkungan sosial menyangkut suasana 

hubungan timbal balik mencakup struktur sosial. Adat istiadat budaya, 

rasa simpati dan kekeluargaan antar warga belajar dan tutor. 
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2. Faktor sistem penyajian dapat mempengaruhi proses interaksi belajar 

antara lain: kurikulum, bahan belajar, dan metode penyajian. 

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering berkaitan dan mempengaruhi satu 

sama lain. Pengaruh faktor-faktor tersebut, muncul peserta didik atau warga 

belajar yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah, dalam hal ini seorang tutor 

yang berkompeten dan profesional diharapkan mampu mengantisipasi 

kemungkinan kelompok peserta didikwar atau ga belajar yang menunjukkan 

gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang 

menghambat proses belajar mereka.    

2.3.4 Aspek-Aspek Pembelajaran Pada Kelompok Belajar Kejar Paket B 

Menurut Freire (2000:28) bahwa belajar sesungguhnya merupakan pekerjaan 

yang berat dan menuntut sikap kritis-sistematik dan kemampuan intelektual yang 

hanya dapat diperoleh dengan praktik langsung. Perbuatan belajar adalah suatu 

proses yang sangat kompleks. Proses itu sendiri sulit diamati, namun perbuatan 

atau tindakan belajar dapat diamati berdasarkan perubahan tingkah laku yang 

dihasilkan oleh tindakan belajar tersebut. Karena itu untuk memahami suatu 

perbuatan belajar  diperlukan kajian terhadap perbuatan unsuriah. Dengan kata 

lain, setiap perbuatan belajar mengandung beberapa unsur yang sifatnya dinamis. 

Aspek-aspek tersebut dikatakan dinamis karena dapat berubah-ubah, dalam arti 

dapat lebih menjadi kuat atau menjadi lemah. Kedinamisan ini dipengaruhi oleh 

kondisi-kondisi yang ada dalam diri warga belajar dan yang ada diluar diri warga 

belajar bersangkutan. Menurut Oemar Harmalik (1999:50)  menyatakan bahwa : 

”Aspek-aspek yang terkait dalam proses belajar terdiri dari:  motivasi, bahan 
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belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, kondisi subyek yang belajar”. Kelima 

unsur inilah yang bersifat dinamis, yang sering berubah, menguat dan melemah, 

serta yang mempengaruhi proses belajar tersebut berjalan dengan baik.   

2.3.5 Hasil Belajar Orang Dewasa 

Hasil belajar merupakan serangkaian pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran tertentu dimulai dalam kurun 

waktu tertentu (Sihombing, 2000:36-39). 

Menurut Darsono (2000:110) hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang 

berhubungan dengan pengetahuan atau kognitif, ketrampilan atau psikomotorik, 

dan nilai sikap afektif sebagai akibat interaksi aktif dengan lingkungan. 

Hasil belajar merupakan penguasaan pengetahuan ketrampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, yang lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru (Purwodarminto, 1993:70). 

Hasil belajar berarti hasil interaksi antara beberapa faktor yang mempengaruhi 

baik faktor internal maupun faktor eksternal individu yang bersangkutan 

(Hamalik,1995:134). 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk 

dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini 

dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh 

perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi. Howard Kingsley membagi 3 macam 

hasil belajar: (1) Keterampilan dan kebiasaan, (2) Pengetahuan dan pengertian, 

dan (3) Sikap dan cita-cita. Pendapat dari Horward Kingsley ini menunjukkan 
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hasil perubahan dari semua proses belajar. Hasil belajar ini akan melekat terus 

pada diri siswa karena sudah menjadi bagian dalam kehidupan siswa tersebut. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil belajar 

adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan 

berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak 

akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk 

pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga 

akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

(http://indramunawar.blogspot.com/2009/06/hasil-belajar-pengertian-dan-

definisi.html. diakses 15 Juli 2009). 

Hal ini disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil belajar individu secara 

maksimal yang bertujuan penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

dikembangkan dari mata pelajaran yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan guru atau tutor. 

Hasil belajar dalam penelitian ini pada kemampuan kognitif warga belajar Kejar 

Paket B dari semua mata pelajaran Tahun Pelajaran 2008/2009. Hasil belajar 

diperoleh dari rata-rata nilai tes sumatif yang terdiri atas pelajaran PPKN, 

Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, IPA, Bahasa Inggris, PAI, Bahasa Jawa, 

Ketrampilan, dan Olah raga. 

2.3.6 Pengaruh kompetensi Tutor terhadap hasil belajar warga belajar 

Belajar sebagai suatu proses banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada 

pengaruh dari dalam individu (faktor intern) kita temukan faktor fisiologis dan 

psikologis. Dalam belajar, kehadiran faktor psikologis memberikan andil yang 
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cukup penting, sebab faktor-faktor psikologis ini akan senantiasa memberikan 

landasan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar optimal, sebaliknya 

tanpa kehadiran faktor psikologis dapat jadi memperlambat proses belajar 

mengajar, bahkan menambah pula kesulitan dalam belajar (Sardinan, 2005:39). 

Selain faktor dari dalam individu (faktor intern), faktor dari luar individu (faktor 

ekstern) juga sangat mendukung dalam keberhasilan belajar. Faktor dari luar 

individu adalah faktor pendidik atau tutor dalam proses pembelajaran. 

Kompetensi tutor atau pendidik paket B mempunyai peran yang sangat penting 

dengan pencapaian hasil belajar pada warga belajar. Tutor atau pendidik paket B 

merupakan sentral, karena Tutor atau pendidik paket B yang mengetahui secara 

pasti situasi dan kondisi pembelajaran terutama keadaan warga belajar dengan 

latar belakangnya. Agar berhasil dalam pembelajaran maka Tutor atau pendidik 

paket B harus mempunyai kompetensi yang cukup karena kompetensi Tutor atau 

pendidik paket B merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu 

faktor yang menentukan akan keberhasilan warga belajar dalam proses 

pembelajaran. 

 

2.4 Kerangka Berpikir  

Pembelajaran pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses interaksi pembelajaran, agar warga belajar secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya di masyarakat, Bangsa dan Negara. 
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Proses pembelajaran merupakan suatu  proses yang mengandung serangkaian 

perbuatan Tutor atau pendidik paket B dan warga belajar atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung  dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Agar tujuan tersebut bisa tercapai, maka melibatkan beberapa komponen 

pembelajaran. Agar pembelajaran dapat efektif perlu mendayagunakan berbagai 

sumber agar tutor dan warga belajar tidak mengalami hambatan. 

Sebagai wujud keberhasilan proses pembelajaran tutor atau pendidik paket B 

adalah pencapaian hasil belajar warga belajar. Perolehan hasil belajar warga 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompetensi tutor atau 

pendidik paket B. Terkait dengan hal tersebut tutor atau pendidik paket B 

diharapkan memiliki kompetensi yang memadai. Tutor atau pendidik paket B 

harus memiliki inisiatif dan kreatif dalam pembelajaran dengan warga belajar. 

Kompetensi tutor atau pendidik paket B akan berdampak positif bagi pencapaian 

hasil belajar warga belajar. Hal ini karena kompetensi tutor atau pendidik paket B 

sangat mendukung dalam proses maupun hasil belajar warga belajar. Keberhasilan 

tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh beberapa komponen salah satunya 

adalah kompetensi pendidik atau tutor dalam mengelola pembelajaran, tutor 

merupakan kunci keberhasilan sebuah proses pembelajaran dalam pendidikan. 

Tutor sebagai ujung tombak dalam pendidikan non formal yang berhadapan 

langsung dengan warga belajar maka tutor dituntut untuk untuk memiliki 

kompetensi-kompetensi sebagai seorang pendidik. Tutor menjadi sorotan utama  

karena dapat menetukan keberhasilan suatu proses pembelajaran dalam 

pendidikan non formal. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka kompetensi tutor atau pendidik Kejar Paket B 

diasumsikan berpengaruh dengan hasil belajar warga belajar. Hal ini berarti 

kompetensi tutor atau pendidik Kejar Paket B dalam proses pembelajaran, pada 

akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar warga belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau sub 

masalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau 

kajian dan masih harus diuji kebenarannya (Riduwan, 2007:35). Selanjutnya 

(Sudjana dalam Riduwan, 2007:35) mengartikan hipotesis adalah asumsi atau 

dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering 

dituntut untuk melakukan pengecekannya. Berdasarkan definisi pakar di atas, 

Tutor atau Pendidik 
Kejar Paket B 

Warga Belajar 

Kompetensi Tutor (X) 
1. Kompetensi Pedagogik 

2. Kompetensi Andragogi 

3. Kompetensi Kepribadian 

4. Kompetensi Sosial 

5. Kompetensi Profesional 

6.  

Hasil Belajar (Y) 
1. Nilai tes sumatif 

selama satu 
semester 
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maka dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang 

harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah.    

Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (Hipotesis Alternatif Ha), yaitu 

hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan 

teori-teori yang ada hubungannya dengan (relevan) dengan masalah penelitian dan 

belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis 

alternatif (Ha) dirumuskan dengan kalimat positif. Secara statistik hipotesis 

diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan 

diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian 

(statistic). Dengan demikian dalam perhitungan statistik yang diuji adalah 

hipotesis nol (Ho). Jadi, hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, 

pengaruh, atau perbedaan antara parameter dan statistik Hipotesis nol (Ho) 

dirumuskan dengan kalimat negatif. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis alternatif (Ha) 

 Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi tutor terhadap hasil belajar 

warga belajar Kejar Paket B.    

2. Hipotesis nol (Ho) 

 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi tutor terhadap hasil 

belajar warga belajar Kejar Paket B.     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan  Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah kompetensi Tutor atau pendidik pada Kejar Paket 

B di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten Kendal. 

Pembahasannya melalui pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Arikunto (2002: 10) mengatakan bahwa penelitian kuantitatif banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selain data yang berupa angka, 

dalam penelitian kuantitatif juga terdapat data berupa informasi kualitatif. 

Jenis penelitian ini adalah Ex Post Facto  sedangkan metodenya adalah deskriptif 

analitis. Metode Ex Post Facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono 

dalam Riduwan, 2005: 50). Logika dasarnya adalah jika X mewakili kompetensi 

Tutor atau pendidik Kejar Paket B, maka Y mewakili hasil belajar warga belajar. 

Nazir mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang 

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Riduwan, 

20005: 217). 
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3.2  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kecamatan Cepiring 

Kabupaten Kendal pada program Kejar Paket B. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002: 57). 

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh warga belajar Kejar Paket B  

pada Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebanyak 

106 warga belajar. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 109). 

Sampel dalam penelitian ini adalah warga belajar Kejar Paket B  di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.  

Teknik pengambilan sampel dengan cara proporsional random sampling dengan 

tahap: 

1. SKB Cepiring Kabupaten Kendal dibagi atas Kejar Paket A, B dan C. 

2. Kejar Paket B terdiri atas tiga kelas yaitu kelas1, 2, dan 3. 

3. Setelah didapat tiga kelas pada Kejar Paket B, maka dihitung ukuran sampel 

dengan rumus Slovin 

 2Ne1
Nn 

+
=  
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 keterangan: 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 e = taraf kesalahan 

 Dalam penelitian ini menggunakan taraf kesalahan 10%, maka diperoleh: 

 52
(10%) 1061

106
Ne1
Nn 22 =

+
=

+
=  

 Menggunakan ukuran sampel 52 responden maka secara proporsional 

diperoleh sampel dari masing-masing kelas seperti terdapat pada tabel 3.1 

 Tabel 3.1 Pengambilan sampel penelitian 

Kelas Jumlah warga 
belajar 

Sampel 

1 33 
16  x52

106
33

=  

2 47 32 x52
106
47

=  

3 26 
13  x52

106
26

=  

Total 106 52 
 

 

3.4  Variabel Penelitian beserta Indikatornya 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. Variabel penelitian yaitu 

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 

2006:118). Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (yang 

mempengaruhi) dan variabel terikat (yang dipengaruhi). 
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3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel penyebab atau 

independent variable (Arikunto, 2002: 97), dinyatakan dengan X. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah kompetensi Tutor. 

Sesuai PP 19 Tahun 2005 tentang tenaga kependidikan PNF, adapun kompetensi 

dasar seorang tutor  atau pendidik Kejar Paket B adalah kompetensi pedagogik, 

kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. 

Indikator Kompetensi tutor atau pendidik Kejar Paket B adalah: 

1. Kompetensi Pedagogik  

a. Kesiapan memberikan pembelajaran. 

b. Keteraturan dalam memberikan pembelajaran. 

c. Kedisiplinan sebagai pendidik. 

d. Kemampuan menyampaikan materi. 

e. Kemampuan menjawab pertanyaan. 

f. Pemberian umpan balik terhadap tugas. 

g. Memberikan tugas. 

Parameter pengukuran indikator: 

a. Kesiapan memberikan pembelajaran 

1) Menguasai materi pembelajaran. 

2) Kesiapan menyampaikan materi. 

b. Keteraturan dalam memberikan pembelajaran. 

1) Teratur dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
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2) Memberikan pembelajaran secara bertahap. 

c. Kedisiplinan sebagai pendidik. 

1) Disiplin dalam memberikan pembelajaran. 

2) Tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Tepat waktu dalam semua kegiatan. 

d. Kemampuan menyampaikan materi. 

1) Mampu menjelaskan materi secara tepat. 

2) Menjelaskan materi dengan mudah dipahami. 

e. Kemampuan menjawab pertanyaan. 

1) Mampu menjawab pertanyaan dikelas. 

2) Mampu menjawab persoalan yang timbul dikelas. 

f. Pemberian umpan balik terhadap tugas. 

1) Mampu memberikan tugas selanjutnya. 

2) Menilai tugas yang dibuat oleh warga belajar. 

g. Memberikan tugas. 

1) Memberikan tugas yang sesuai kemampuan warga belajar. 

2) Memberikan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

2. Kompetensi Andragogi 

a. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama 

dalam merencanakan program pembelajaran. 

b. Menemukan kebutuhan belajar. 

c. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan 

belajar menggunakan para peserta didik atau warga belajar. 
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d. Merancang pola belajar dengan pengalaman belajar menggunakan 

metode, teknik dan sarana yang tepat. 

e. Menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar 

selanjutnya.   

Parameter pengukuran indikator: 

a. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama 

dalam merencanakan program pembelajaran. 

1) Mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman. 

2) Mampu bekerja sama dengan warga belajar dalam proses belajar. 

3) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif. 

b. Menemukan kebutuhan belajar. 

1) Bisa menemukan kebutuhan  warga belajar. 

2) Mampu menjawab kebutuhan warga belajar. 

3) Belajar dengan menggunakan prinsip belajar orang dewasa. 

c. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan 

belajar menggunakan para peserta didik atau warga belajar. 

1) Mampu menjelaskan tujuan materi pelajaran. 

2) Mampu menyusun materi yang cocok dengan kebutuhan warga 

belajar. 

3) Belajar sesuai dengan kebutuhan belajar orang dewasa. 

d. Merancang pola belajar dengan pengalaman belajar menggunakan 

metode, teknik dan sarana yang tepat. 

1) Menggunakan metode belajar sesuai dengan pengalaman. 
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2) Merancang pola belajar yang disenangi warga belajar. 

3) Menggunakan sarana belajar yang mudah dipahami oleh warga 

belajar. 

4) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pengalaman warga 

belajar. 

e. Menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar 

selanjutnya.   

1) Menilai hasil belajar warga belajar. 

2) Menentukan kembali kebutuhan belajar selanjutnya. 

3. Kompetensi Kepribadian 

a. Memiliki kepribadian yang mantab dan stabil. 

b. Memiliki kepribadian yang dewasa dengan menampilkan kemandirian 

dan bertindak sebagai pendidik yang baik. 

c. Memiliki kepribadian yang arif dan bijaksana. 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa dan sesuai dengan norma. 

Parameter pengukuran indikator: 

a.  Memiliki kepribadian yang mantab dan stabil. 

1) Memiliki kewibawaan sebagai seorang pendidik. 

2) Tidak mudah terpengaruh oleh hal yang kurang baik. 

3) Mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. 

b.   Memiliki kepribadian yang dewasa dengan menampilkan kemandirian 

dan bertindak sebagai pendidik yang baik. 

1) Mandiri dalam bertindak sebagai pendidik. 
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2) Tidak mudah marah apabila ada orang lain yang salah. 

3) Adil dalam memperlakukan warga belajar. 

c. Memiliki kepribadian yang arif dan bijaksana. 

1) Kearifan dalam mengambil keputusan. 

2) Bijaksana dalam berperilaku. 

3) Perkataan dan tindakannya dapat ditiru warga belajar. 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa dan sesuai dengan norma. 

1) Tidak menyimpang norma yang berlaku. 

2) Bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 

4. Kompetensi Sosial 

a. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik atau warga belajar. 

b. Kemampuan berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama 

pendidik atau tenaga kependidikan. 

c. Kemampuan berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua 

peserta didik atau warga belajar dan masyarakat sekitar. 

Parameter pengukuran indikator: 

a. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik atau warga belajar. 

1) Mampu berkomunikasi secara baik dengan warga belajar. 

2) Mampu bergaul dan bekerjasama dengan warga belajar. 

3) Perkataannya tidak menyinggung orang lain. 
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b. Kemampuan berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama 

pendidik atau tenaga kependidikan. 

1) Mampu berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik. 

2) Mampu bekerjasama dengan sesama pendidik. 

3) Tindakannya tidak menyinggung orang lain. 

c. Kemampuan berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua 

peserta didik atau warga belajar dan masyarakat sekitar. 

1) Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat sekitar. 

2) Bisa bekerja sama dengan orang tua warga belajar. 

3) Mampu berkomunikasi secara baik dengan orang tua warga belajar. 

4) Mampu bekerjasama dengan masyarakat sekitar. 

5. Kompetensi Profesional 

a. Kemampuan menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi. 

b. Kemampuan menguasai langkah-langkah untuk menambah pengetahuan 

atau materi pembelajaran. 

c. Kemampuan menjelaskan materi pelajaran dengan tepat dam mudah 

dipahami oleh peserta didik/ warga belajar. 

d. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan. 

e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. 

f. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi yang sesuai 

perkembangan jaman dengan baik. 
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Parameter pengukuran indikator: 

a. Kemampuan menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi. 

1) Menguasai subtansi ilmu yang dipelajari. 

2) Menguasai bidang studi yang akan diajarkan. 

b. Kemampuan menguasai langkah-langkah untuk menambah pengetahuan/ 

materi pembelajaran. 

1) Mampu menyusun langkah-langkah pembelajaran. 

2) Mampu penambah pengetahuan sesuia dengan langkah-langkah yang 

tepat. 

c. Kemampuan menjelaskan materi pelajaran dengan tepat dan mudah 

dipahami oleh peserta didik atau warga belajar. 

1) Mampu menjelaskan materi pelajaran secara tepat. 

2) Materi yang disampaikan mudah dipahami. 

d. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dari konsep yang diajarkan. 

1) Mampu memberikan contoh yang tepat sesuai dengan materi. 

2) Memberikan contoh yang mudah dipahami oleh warga belajar. 

3) Memberikan contoh sesuai dengan kenyataan dilapangan. 

e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan materi yang diajarkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. 

1) Mampu menjelaskan hubungan materi pelajaran sesuai dengan 

kehidupan. 

2) Memberikan materi sesuai dengan tuntutan kehidupan. 
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f. Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi yang sesuai 

perkembangan jaman dengan baik. 

1) Mampu mengoperasikan komputer. 

2) Mampu menggunakan sarana pendukung belajar. 

3) Mampu menjelaskan materi dengan menggunakan alat peraga. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel tergantung, atau 

variabel tidak bebas, dinyatakan dengan Y. Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah hasil belajar warga belajar selama satu semester. 

Hasil belajar merupakan hasil belajar individu secara maksimal yang bertujuan 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dikembangkan dari mata 

pelajaran yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh tutor 

atau pendidik Kejar Paket B. 

Hasil belajar dalam penelitian ini pada kemampuan kognitif warga belajar Kejar 

Paket B Tahun Pelajaran 2008/209. Hasil belajar diperoleh dari rata-rata nilai tes 

sumatif yang terdiri atas pelajaran PPKN, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, 

IPA, Bahasa Inggris, PAI, Bahasa Jawa, Ketrampilan, dan Olah raga. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi Tutor atau pendidik Kejar  Paket 

B dan hasil belajar warga belajar Kejar Paket B yang terbagi dalam variabel, sub 

variabel, dan indikator sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator 
A. Kompetensi 

Tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kompetensi 
Pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
2.  Kompetensi 

Andragogik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Kompetensi 

Kepribadian 
 
 
 
4.  Kompetensi 

Sosial 
 
 
 
5.  Kompetensi 

Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kesiapan memberikan pembelajaran 
b. Keteraturan dalam memberikan 

pembelajaran 
c. Kedisiplinan sebagai pendidik 
d. Kemampuan menyampaikan materi 
e. Kemampuan menjawab pertanyaan 
f. Pemberian umpan balik terhadap tugas 
g. Memberikan tugas 
 
a. Kemampuan mengelola proses 

pembelajaran 
b. Kemampuan menciptakan suasana yang 

kondusif dalam pembelajaran 
c. Memenuhi kebutuhan belajar warga 

belajar 
d. Pembelajaran sesuai dengan 

pengalaman 
e. Merumuskan tujuan pembelajaran 
f. Mengevaluasi pembelajaran warga 

belajar 
g. Menilai kegiatan belajar warga belajar 
 
a. berwibawa 
b. arif dan bijaksana 
c. sabar  dan adil dalam bertindak 
d. mandiri dan  penuh tanggung jawab 
 
a. mampu berkomunikasi secara efektif 
b. mampu berinteraksi secara efektif 
c. mampu bekerja sama 
d. menghargai orang lain 
 
a. mampu menjelaskan materi pelajaran 

secara tepat dan mudah dipahami 
b. memberikan contoh yang relevan dari 

konsep materi 
c. menjelaskan keterkaitan  materi dengan 

konteks kehidupan 
d. mampu menggunakan teknologi 
e. mampu menggunakan bahasa yang tepat 

dalam pembelajaran 
f. mampu menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran 



51 
 

 

B. Hasil  
Belajar Warga 

Belajar 
 

1.  Nilai Tes 
Sumatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Nilai mata pelajaran PPKN 
b. Nilai mata pelajaran Matematika 
c. Nilai mata pelajaran IPS 
d. Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia 
e. Nilai mata pelajaran IPA 
f. Nilai mata pelajaran Bahasa Inggris 
g. Nilai mata pelajaran PAI 
h. Nilai mata pelajaran Bahasa Jawa 
i. Nilai mata pelajaran Ketrampilan 
j. Nilai mata pelajaran Olah raga 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada di lokasi 

penelitian ini dilakukan pada saat mencari data-data yang dibutuhkan yaitu berupa 

dokumen. Metode dokumentasi ini dipakai pada waktu penelitian yang mana 

sangat memerlukan sekali metode tersebut. Metode ini digunakan untuk mendapat 

data atau informasi mengenai keadaan tempat penelitian dengan cara: 

a. Mengambil gambar lokasi 

b. Membaca dan mempelajari buku, brosur/ laporan-laporan, atau bulletin yang 

berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti dan telah diarsipkan. 

c. Mengambil data hasil belajar warga belajar Kejar Paket B. 

3.5.2 Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang: 

a. Identitas Responden. 
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b. Keadaan selama proses pembelajaran antara Tutor atau pendidik Kejar  Paket 

B dan warga belajar. 

c. Mengungkap data tentang kompetensi Tutor atau pendidik Kejar Paket B. 

Kuesioner merupakan teknik utama dalam pengumpulan data penelitian dimana 

kuesioner dilakukan dengan cara membuat suatu daftar pertanyaan sistematis 

mengenai pokok-pokok masalah yang diteliti. Setiap pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner tersebut telah disediakan 5 (lima) alternatif jawaban yang 

menurutnya paling sesuai. Metode kuesioner yang digunakan adalah dengan 

angket tertutup. Kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data tentang 

kompetensi Tutor atau pendidik Kejar Paket B dan yang menjadi responden 

adalah  warga belajar Kejar Paket B. Dengan ketentuan setiap jawaban responden 

diberi skor: 

Jawaban 5 dengan skor 5 

Jawaban 4 dengan skor 4 

Jawaban 3 dengan skor 3 

Jawaban 2 dengan skor 2 

Jawaban 1 dengan skor 1 

3.5.3 Metode  Observasi 

Metode observasi adalah suatu langkah penelitian yang digunakan dengan 

mencari data di lapangan secara langsung. Pada penelitian tersebut juga tidak 

diabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber non manusia seperti 

dokumen (misalnya data mengenai sejarah berdirinya, visi misi, dan lain-lain) dan 

catatan yang tersedia. 
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Peneliti akan mengadakan pengamatan terhadap sejumlah warga belajar yang 

menjadi sampel yang dijadikan sebagai obyek penelitian, kemudian dicatat dari 

hal-hal yang dianggap perlu atau berhubungan dengan penelitian ini seperti: 

1. Mengamati kondisi warga belajar saat mengikuti pembelajaran. 

2. Mengamati kondisi Tutor atau pendidik Kejar Paket B saat menyampaikan 

materi. 

3. Mengamati lembaga dalam memberi pelayanan terhadap warga belajar. 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan membuat catatan deskriptif 

terhadap latar belakang dan semua kegiatan yang terkait dengan  Kejar Paket B di 

Sanggar Kegiatan Belajar Cepiring Kabupaten Kendal, dengan melakukan 

pengamatan secara langsung dilapangan dan mencari informasi dari kepala SKB, 

staff, tenaga pendidik maupun peserta didik atau warga belajar, adapun yang 

diobservasi adalah: 

a. Profil Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten Kendal. 

b. Keadaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten Kendal. 

c. Pelaksanaan pembelajaran Kejar Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Cepiring Kabupaten Kendal. 

d. Kesiapan tenaga pendidik atau tutor dalam proses pembelajaran. 

e. Keadaan peserta didik atau warga belajar Kejar Paket B dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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3.6  Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas  

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalitan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002: 144-145). Untuk menguji validitas 

instrumen menggunakan validitas kontruksi (Construct validity). Hal ini berarti 

bahwa instrumen dikatakan valid apabila mangacu pada definisi operasional yang 

dibuat, kemudian diteruskan dengan uji coba instrumen pada sampel dari populasi 

yang diambil. Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas 

kontruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara 

skor item instrumen. 

Variabel butir soal ditentukan dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment: 

( )
{ }{ }2222 )()(

))(()
YYnXXn

YXXYnrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Dimana : 

rxy   = koefisien korelasi antara x dan y 

ΣX  = jumlah skor masing-masing item 

ΣY   = jumlah skor antar jawaban subjek 

n  = jumlah subjek (responden) 

X2  = kuadrat jumlah skor tiap item 

Y2  = kuadrat dari skor total (Arikunto, 2002: 146) 
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Hasil uji validitas pada 30 warga belajar di luar sampel diperoleh nilai rxy untuk 

setiap variabel melebihi rtabel = 0,361 pada taraf kesalahan 5% dengan n = 30, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut valid. 

3.6.2 Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002: 154) reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data 

yang dapat dipercaya juga. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan. Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas rumus yang digunakan 

adalah rumus Alpha. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 tetapi dengan skor skala bertingkat. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
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b

k
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σ
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Dimana: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

2
bσΣ  = jumlah varians total 

2
tσ   = varians total 

Untuk memperoleh jumlah varians butir dicari dulu varians setiap butir, kemudian 

dijumlahkan. 

Mencari varians butir 
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Mencari varians total 

 

 Apabila skor r11 < rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel dan 

sebaliknya jika skor r11 > rtabel, maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

Adapun koefisien reliabilitas instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 
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Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus alpha diperoleh r11 = 0,953 > rtabel = 

0,361 yang berarti bahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang diambil untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh kompetensi Tutor terhadap hasil belajar adalah: 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskipsikan variabel 

bebas, yaitu variabel kompetensi Tutor atau pendidik paket B. 

Pada analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

persentase skor jawaban dari masing-masing warga belajar yang diambil sampel 

ditulis dengan rumus sebagai berikut: 

Persentase skor (%) = %100x
N
n  
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Dimana : 

n    = jumlah skor jawaban responden 

N   = jumlah skor jawaban ideal  (Mohammad Ali, 1992) 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif persentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan tingkat kriteria adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan angka persentase tertinggi 

%100x
maksimalSkor
maksimalSkor  

%100%100
5
5

=x  

b. Menentukan angka persentase terendah 

%100min x
maksimalSkor

imalSkor  

%20%100
5
1

=x
 

c. Rentang persentase = 100% - 20% = 80% 

d. Interval kelas persentase : 80% : 5 = 16% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang diperoleh 

(dalam %) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel 

kriteria. 

Tabel  3.3 Kriteria Analisis Deskriptif Persentase 

No Persentase Kriteria Kompetensi  
Tutor/ pendidik paket B 

1 84% - 100% Sangat tinggi 
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2 
3 
4 
5 

68 % - 84 % 
52 % - 68 % 
36 % - 52 % 
20 % - 36 % 

Tinggi 
Cukup  
Rendah 
Sangat rendah 

 

Kriteria ini digunakan untuk menyatakan persepsi dari setiap warga belajar 

terhadap masing-masing kompetensi tutor, sedangkan kriteria untuk perolehan 

skor total dari masing-masing kompetensi dapat dilihat dari kriteria sebagai 

berikut:
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Kompetensi Pedagogik (7 item) 

Skor Maksimal 7 x  5 x  52 =  1820 
Skor Minimal   7 x  1 x  52 =   364 
Rentang  1820 -    364 = 1456 
Panjang Kelas 1 456 :   5 =   291 
 

Tabel 3.4 Kriteria Kompetensi Pedagogik 

Intervalnya Kriteria 
1530 - 1820 
1239 - 1529 
947  - 1238 
656  - 946 
364  - 655 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

 
1. Kompetensi Andragogik (8 item) 
Skor Maksimal 8 x  5 x  52 =  2080 
Skor Minimal  8 x  1 x  52 =   416 
Rentang  2080 -   416 = 1664 
Panjang Kelas 1664 :  5 =   333 
Tabel 3.5 Kriteria Kompetensi Andragogik 

Intervalnya Kriteria 
1748 - 2080 
1415 - 1747 
1083 - 1414 
750  - 1082 
416  - 749 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

 
2. Kompetensi Kepribadian (8 item) 
Skor Maksimal 8 x  5 x  52 =  2080 
Skor Minimal  8 x  1 x  52 =   416 
Rentang  2080 -   416 = 1664 
Panjang Kelas 1664 :  5 =   333 
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Tabel 3.6 Kriteria Kompetensi Kepribadian 

Intervalnya Kriteria 
1748 - 2080 
1415 - 1747 
1083 - 1414 
750  - 1082 
416  - 749 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

 
3. Kompetensi Sosial (7 item) 
Skor Maksimal 7 x  5 x  52 =  1820 
Skor Minimal  7 x  1 x  52 =   364 
Rentang  1820 -   364 = 1456 
Panjang Kelas 1456 :  5 =   291 
 
Tabel 3.7 Kriteria Kompetensi Sosial 
 

Intervalnya Kriteria 
1530 - 1820 
1239 - 1529 
947  - 1238 
656  - 946 
364  - 655 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

 
4. Kompetensi Profesional (10 item) 
Skor Maksimal 10 x 5 x 52 =  2600 
Skor Minimal  10 x 1 x 52 =   520 
Rentang  2600 -  520 = 2080 
Panjang Kelas 2080 : 5 =   416 
Tabel 3.8 Kriteria Kompetensi Profesional 

 
Intervalnya Kriteria 
2185 - 2600 
1769 - 2184 
1353 - 1768 
937   - 1352 
520   - 936 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat Rendah 

 



61 
 

 

3.7.2 Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Tutor terhadap hasil belajar 

warga belajar dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana 

sebagai berikut ini: 

bXaY +=ˆ  

Ŷ  = (baca Y topi) subjek variabel terikat yang diproyeksikan. 

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk 

dipediksikan 

a = Nilai konstanta harga Y jika X= 0 

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan 

nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y. 

 

3.7.3 Uji prasyarat analisis regresi 

3.7.3.1 Uji Hipotesis 

Menganalisis data, dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar Kejar Paket B, digunakan 

teknik analisis varians regresi sederhana, berdasarkan oleh hubungan fungsional 

atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y). 

Dalam analisis regresi diperoleh model regresi: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

( )( ) ( )( )
( )22

2

  = a
ii

iiiii

XXn
YXXXY

Σ−Σ
ΣΣ−ΣΣ  



62 
 

 

( )( )
( )22

  =b
ii

iiii

XXn
XXYXn

Σ−Σ

ΣΣ−Σ
 

Untuk menguji hipotesis dan uji linieritas digunakan uji F sebagai berikut. 

JK (T)   = ∑ Y2 

( )
n
Y 2Σ  =(A) JK  

( ) ( )( )  b =ab JK
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ΣΣ

−Σ
n

YXXY  

 = ( )( )[ ]
( )[ ]22

2

XXnn
YXXYn

Σ−Σ
ΣΣ−Σ  

JK (S) = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 

( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ Σ

−ΣΣ
in

Y
Y

2
2

x i

 = JK(TC)  

JK(G) = JK(S) – JK(TC 
 
Tabel 3.9  Rumus 

Sumber 
Variasi dk JK KT F 

Total  n Σ Y2 Σ Y2  
Koefisien 
(a) 

1 JK(a) JK(a)  

Regresi 
(b|a) 

1 JK(b|a) 2
regS = JK(b|a) 

2
sis

2
reg

S
S

  Sisa  n – 2 JK(S) 2
sisS =

2-n
JK(S)  

Tuna Cocok k – 2 JK(TC) 2
TCS =

2-k
JK(TC)  

2
G

2
TC

S
S  Galat  n – k JK(G) 2

GS =
k-n

JK(G)  

                   (Sugiyono, 2007: 266) 
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Untuk uji kebermaknaan model regresi apabila diperoleh Fhitung = 2
sis

2
reg

S
S

 > Ftabel 

dengan dk = 1: n-2, dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan. 

Untuk menguji linieritas model regresi apabila diperoleh Fhitung = 2
G

2
TC

S
S < 

Ftabel dengan dk = k-2 dan dk = n-k dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berbentuk linier. 

 

Untuk mengetahui derajat hubungan kedua variabel digunakan rumus product 

moment:  

( )
{ }{ }2222 )()(

))(()
YYnXXn

YXXYnrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  (Riduwan, 2003: 227)  

Dimana : 

rxy   = koefisien korelasi antara x dan y 

ΣX  = jumlah skor masing-masing item 

ΣY   = jumlah skor antar jawaban subjek 

n  = jumlah subjek (responden) 

X2  = kuadrat jumlah skor tiap item 

Y2  = kuadrat dari skor total 

 

Harga koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh dari perhitungan rumus diatas 

dengan tabel r tabel Product Moment dan taraf signifikan 5 % yang terjadi adalah 
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jika harga rhitung > rtabel, berarti r hitung signifikan sehingga ada hubungan antara 

variabel (x) dan (y).  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi tiap dimensi kompetensi tutor atau 

pendidik Kejar  Paket B dengan hasil belajar dengan menggunakan nilai r2 x 

100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Tinjauan Umum SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

4.1.1.1 Lokasi SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten Kendal memiliki areal 

seluas 14.131 m2  yang berlokasi dijalan Cepiring – Gemuh Km. 1 No. 1, tepatnya 

didesa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Secara umum luas 

tanah terdiri dari empat bagian, yaitu bangunan 1.721 m², halaman dan taman 

371,25 m², lapangan olah raga 634,2 m², kebun  atau sawah 11.403,68 m ².Jarak 

antara SKB dengan pusat pemerintahan kabupaten Kendal  ± 7 Km, dengan pusat 

pemerintahan kecamatan ± 2 KM dan dengan pusat pemerintahan desa ± 1 Km. 

4.1.1.2 Sejarah Perkembangan SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

SKB Cepring Kabupaten Kendal diresmikan tanggal 21 Oktober 1981 oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef. Berdasarkan surat 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0293/0/1981, SKB 

memiliki tugas memberikan pelayanan pendidikan masyarakat, dan dengan SK 

Mendikbud No. 036/0/1989 status SKB ditinggikan menjadi Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Direktorat Tenaga Teknis Dirjen Diklusepora yang melaksanakan 

program-program Pendidikan Luar Sekolah, kepemudaan dan olah raga dengan  

tugas melaksanakan program-program pendidikan masyarakat, pembinaan 

generasi muda dan pembinaan olah raga di Kabupaten Kendal. 
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SKB Cepiring Kabupaten Kendal merupakan salah satu UPTD Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang memiliki peran dan fungsi sebagai 

lembaga pembuat percontohan, pengembangan dan pengendali mutu bagi 

pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Kepemudaan dan Olah raga di 

Kabupaten Kendal yang secara teknis SKB Cepiring Kabupaten Kendal dibawah 

pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. 

4.1.1.2.1 Periode tahun 1981 s/d 1991 

Selama setahun sejak diresmikan, SKB Cepiring belum bisa melaksanakan peran 

dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan masyarakat 

di wilayah Kabupaten Kendal. Kegiatan operasional SKB dimulai tanggal 1 

Desember 1982 bertepatan dengan dilantiknya Drs. Ahmad Hoedion sebagai 

Kepala SKB Cepiring dan Slamet Prayitno sebagai Kaur Tata Usaha. 

Mulai tahun 1985 SKB Cepiring memiliki tenaga teknis yang menangani 

Pendidikan Masyarakat yang juga menangani Program Penuntasan Bebas Tiga 

Buta (B3B) di Kabupaten Kendal dan pelayanan kursus bagi warga masyarakat 

yang membutuhkan keterampilan bidang menjahit. 

Pada  tanggal 30 Oktober 1987 Drs. Ahmad Hoedion diangkat menjadi Kepala 

Seksi Pendidikan Masyarakat (Kasi Dikmas) Depdikbud Kabupaten Kendal, dan 

mulai 1 November 1987 Koesno BA menggantikannya. 

Kemudian berdasarkan SK Mendikbud No. 036/0/1989, SKB Cepiring merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga (UPT 

Diklusepora) yang memiliki tugas melaksanakan Program Dikmas, pembinaan 

generasi muda, dan pembinaan olah raga di Kabupaten Kendal. 
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4.1.1.2.2 Periode tahun 1992 s/d 1999 

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0298/0/1992, SKB Cepiring memiliki tugas 

untuk membina program Diklusepora di 3 (tiga) wilayah Kabupaten yaitu Kendal, 

Batang dan Pekalongan. Namun tahun 1997 SKB Cepiring mengalami perubahan 

struktur organisasi sesuai SK Mendikbud No. 023/0/1997 dalam SK tersebut 

nama SKB Cepiring berubah menjadi SKB Kendal sebagai UPT di bawah 

Ditentis Dirjen Diklusepora yang memiliki tugas melakukan pembuatan 

percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Diklusepora di 

Kabupaten Kendal. Dengan demikian SKB Cepiring Kabupaten Kendal tidak lagi 

membina program Diklusepora di Kabupaten Batang dan Pekalongan. 

Tanggal 1 Maret 1998 Koesno BA mengakhiri masa tugasnya karena pensiun. 

Kurun waktu antara 1 Maret sampai 24 November 1998 pimpinan SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal dipegang oleh Drs. Bakri MSed yang waktu itu menjabat 

sebagai Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Kendal. Selanjutnya tanggal 24 

November 1998 Dra. Rukmiati yang sebelumnya adalah Pamong Belajar pada 

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Jawa Tengah diangkat menjadi 

Kepala SKB Cepiring Kabupaten Kendal hingga Juni 2004. 

4.1.1.2.3 Periode tahun 2005 s/d sekarang 

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian PP No. 25 tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dan 

UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 

mengakibatkan perubahan sektor kelembagaan di daerah.  
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Kebijakan tersebut telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintah dari 

sentralistik kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, 

luas dan bertanggungjawab. Semakin terbukanya peluang bagi daerah untuk 

merancang kelembagaan yang sesuai kondisi untuk mendukung tercapainya 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, maka keberadaan SKB Cepiring 

Kendal tetap dipertahankan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang 

memiliki peran dan fungsi seperti semula yaitu sebagai pembuat percontohan dan 

pengendalian mutu pelaksanaan program Diklusepora di Kabupaten Kendal. 

Secara teknis SKB Cepiring Kabupaten Kendal ada dibawah pembinaan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten berdasarkan Perda No.5 tahun 2001 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Kabupaten Kendal. Tanggal 

19 Desember 2005 Hery Trisusanto, S.Sos Diangkat menjadi Kepala SKB 

Cepiring Kabupaten Kendal menggantikan Dra. Rukmiati yang mengakhiri masa 

tugasnya karena pensiun. 

4.1.1.2.4 Visi dan Misi 

Visi: “membentuk masyarakat cerdas, terampil, dan madiri agar menjadi 

kebanggaan bangsa”. 

Misi: 

a. Membelajarkan masyarakat guna meningkatkan taraf kecerdasannya. 

b. Melatih masyarakat agar mampu bersaing. 

c. Memberi bekal kepada masyarakat untuk berkreasi sehingga mampu 

mandiri. 
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4.1.1.3 Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang tercapainya tujuan program yang dilaksanakan di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Cepiring Kabupaten Kendal dibutuhkan adanya sarana 

dan prasarana penunjang program kegiatan. Penunjang secara lengkap yang ada di 

SKB Cepiring Kabupaten Kendal : 

4.1.1.3.1 Tanah 

Tabel 4.1 Tanah Kemilikan SKB Kendal 

No Jenis Luas (m²) 
1. Tanah bangunan 1.721,87 
2. Tanah halaman 371,25 
3. Tanah sawah/kebun 11.403,68 
4. Tanah lapangan olahraga 634,20 
Jumlah 14.131,00 

 

4.1.1.3.2 Perangkat Pendukung 

Tabel 4.2 Perangkat Pendukung 

No Jenis Keterangan 
1. Listrik 3.500 Watt
2. Air PAM 
3. Telepon Satu buah 

 

4.1.1.3.3 Ruang atau Bangunan 

Tabel 4.3 Ruang atau Bangunan 

No Ruang/fasilitas Jumlah Kondisi 
1. Ruang Kepala 1 Baik 
2. Ruang pamong Belajar 1 Baik 
3. Ruang Tata Usaha 1 Baik 
4. Ruang Komputer 1 Baik 
5. Ruang Tamu 1 Baik 
6. Ruang Ketrampilan 2 Baik 
7. Bengkel Kerja 1 Baik 
8. Aula 1 Baik 
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9. Ruang Kelas 6 Baik 
10. Ruang Taransit 1 Baik 
11. Ruang Perpustakaan 1 Baik 
12. Asrama 2 Baik 
13. Mushola 1 Baik 
14. Ruang Kelas PAUD 1 Rusak 
15. Rumah Penjaga 1 Rusak 
16. Gardu/Pos Jaga 1 Baik 
17. Lapangan Bola Voli 1 Baik 
18. Lapangan Sepak Takraw 1 Baik 
19. Lapangan Bulu Tangkis 1 Baik 
20. Arena Bermain Anak 1 Baik 
21. Kamar Mandi 6 Baik 
22. WC 10 Baik 
23. Tempat Parkir 1 Baik 
24. Gudang 1 Rusak 
25. Tempat Wudlu 1 Baik 
26. Ruang Makan 1 Baik 
27. Taman 2 Baik 

    
 

4.1.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di SKB Cepiring Kabupaten Kendal ini dalam 

pelaksanaanya  berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 2007 adalah 

sebagai berikut :  

 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SKB Cepiring Kendal 
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4.1.1.5 Ketenagaan 

Adapun untuk ketenagaan SKB Cepiring Kabupaten Kendal memiliki tenaga 

fungsional yang bertugas dibidang teknis edukatif yang disebut Pamong Belajar 

yeng terdiri dari Pamong Belajar Terampil (memiliki tugas melakukan kegiatan 

belajar mengajar dan penilaian hasil belajar  dan Pamong Belajar Ahli (melakukan 

kegiatan belajar-mengajar dan penilaian serta melaksanakan pengembangan 

model berdasarkan keahlian yang dimiliki). 

Berdasarkan SK Bersama Mendikbud dan Kepala BKN (Badan Kepegawaian 

Negara) No. 06/U/SKB/1999 dan No. 180 tahun 1999 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dalam 

pasal 3 disebutkan tugas pokok Pamong Belajar adalah:  

1) Melaksanakan pengembangan model program Diklusepora 

2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan 

model dan pembuatan percontohan program Diklusepora. 

3) Melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak 

pelaksanaan program Diklusepora. 

Dalam tugas sehari-hari antara pimpinan, pamong belajar, dan staf tata usaha 

saling terkait dan memposisikan diri sebagai mitra. Ketenagaan di SKB Cepiring 

juga dibantu oleh Tenaga wiyata bhakti. Daftar nama pimpinan, pamong belajar, 

staf tata usaha, dan tenaga wiyata bhakti dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.4 Data Ketenagaan 

No Nama Jabatan Pendidikan 
1. Hery Trisusanto,S.Sos Kepala S1 / Sosial 
2. Uswatun Hasanah, BA. Kasubbag TU DIII / Akuntasnsi
3. Ridar Setyawati.S,Pd Pamong Belajar S1 / PLS 
4. Santoso,M.Pd Pamong Belajar S2 / Pelatihan 
5. Dwi Hesti Ch,S.Pd Pamong Belajar S1 / PLS 
6. Dra. Trikorawati Pamong Belajar S1 / PLS 
7. Dra. Irma Setyaningsih. Pamong Belajar S1 / PLS 
8. Malik Ibrahim,M,Pd Pamong Belajar S2 / PLS 
9. Ade Sutarjo Pamong Belajar D1 / PLS 

10. Bambang Mardiono Pamong Belajar D1 / PLS 
11. Akrobat,S.Pd Pamong Belajar S1 / PLS 
12. Dra. Siti Umrodah Staf Tata Usaha S1 / PLS 
13. Nur Wijayanti,S.Pd Pamong Belajar S1 / B. Inggris 
14. Listyohadi Pamong Belajar D3 / Pertanian 
15. Sri Galuh Jumara,S.Pd Staf Tata Usaha S1 / PPKn 
16. Kamsari Staf Tata Usaha SLTA 
17. Ardjun Sutijo Staf Tata Usaha SLTA 
18. Sri Maryanti Staf Tata Usaha SLTA 
19. Jazari Staf Tata Usaha Uper SMU 
20. Abdul Rouf Staf Tata Usaha Paket C 
21. Abdul Ghofur Staf Tata Usaha Paket C 
22. Suspramukarini Tenaga Kontrak DII / PGSD 
23. Khoidatun Wiyata Bhakti/ Tutor SLTA 
24. Utik Rahmawati Wiyata Bhakti/ Tutor DII / PGSD 
25. Nurul iftaroyah Wiyata Bhakti/ Tutor Paket C 
26. Mardiyono, S.Pd Wiyata Bhakti/ Tutor S1 / Matematika 
27. Arifudin, S.Pd Wiyata Bhakti/ Tutor S1 / Ekonomi 
28. Saifur Rahman, S.Pd Wiyata Bhakti/ Tutor S1 / PLS 
29. Yunita Kurniawati. P, S.Sos Wiyata Bhakti/ Tutor S1 / Komunikasi 
30. Tahta Marsudi Ilmi, A.Md 

 
Wiyata Bhakti/ Tutor DIII / Komputer 

 
4.1.1.6 Sasaran dan Program Kegiatan 

UPTD SKB memiliki peran yang strategis dalam peningkatan mutu SDM 

(Sumber Daya Masyarakat), mengingat banyak masyarakat yang hidup dibawah 

garis kemiskinan dan terbelakang sebagai akibat rendahnya penguasaan ilmu dan 

teknologi, minimnya ketrampilan, dan sikap mental yang masih dipengaruhi 

dogmatisme budaya tradisional. Dengan kondisi yang demikian diperlukan usaha 
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yang nyata, tidak hanya melalui pendekatan mentalistik tetapi diperlukan juga 

pendekatan kondisional. Kondisi kelompok masyarakat Kabupaten Kendal yang 

miskin sebagian berada di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan yang masih 

rendah. Mereka tidak memiliki mata pencaharian yang tetap sehingga taraf 

hidupnya rendah disamping keterampilan yang dimiliki belum dapat difungsikan 

atau diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

Kenyataan tersebut memberikan indikasi tentang makin pentingnya pendidikan 

dan keterampilan secara fungsional. Dengan karakteristik masyarakat Kabupaten 

Kendal yang demikian itu, maka UPTD SKB Cepiring Kabupaten Kendal sebagai 

Sanggar Kegiatan Belajar berupaya memberikan ruang untuk masyarakat agar 

dapat diberdayakan dengan menyusun dan melaksanakan  beragam jenis program 

pembelajaran dibidang Diklusepora untuk membantu peningkatan kualitas SDM 

(Sumber daya Masyarakat) di Kabupaten Kendal. 

Secara umum program kegiatan SKB Cepiring Kendal di kelompokkan dalam 6 

kelompok program yaitu Program Kesetaraan, Keaksaraan, PAUD, Kursus, 

Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengembangan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

dan guna mencapai daya guna masing-masing program dikelola dan dikoordinir 

oleh koordinator pamong. SKB Cepiring Kendal menyelenggarakan Kelompok 

Belajar Kesetaraan yang meliputi Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket 

C, yang diselenggarakan untuk warga masyarakat luas dengan memprioritaskan 

masyarakat yang kurang beruntung. 
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4.1.2 Gambaran Kompetensi Tutor SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

Kompetensi tutor menurut persepsi warga belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal dapat dilihat dari lima komponen yaitu kompetensi pedagogik, 

andragogik, kepribadian, sosial, dan profesional.  

4.1.2.1 Kompetensi Pedagogik 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang dimaksud dengan 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 

atau warga belajar. Dalam kaitan ini kompetensi pedagogik secara riil terlihat dari 

kesiapan, keteraturan, kedisiplinan dalam memberikan pelajaran. Terlihat pula 

dari kejelasan dalam penyampaian materi, pemberian umpan balik dan adanya 

kesesuaian pemberian tugas dan tes dengan materi yang diajarkan. 

 Menurut persepsi para warga belajar, kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh 

tutor di SKB Cepiring Kendal tergolong tinggi. Perolehan skor untuk kompetensi 

pedagogik sebesar 1437 dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berada pada 

interval 1239 – 1529 dalam kategori tinggi. Jika dinyatakan dalam persentase 

maka rata-rata kompetensi pedagogik yang dimiliki para tutor menurut persepsi 

warga belajar mencapai: 

% skor =  100%x 
52 x 5 x 7

1437 = 79,45%.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing warga belajar terdapat 18 

warga belajar (35%) yang menyatakan sangat tinggi, sebanyak 28 warga belajar 

(53%) menyatakan tinggi dan selebihnya 6 warga belajar (12%) menyatakan 

cukup, seperti tercantum pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Persepsi Warga Belajar tentang Kompetensi Pedagogik Tutor 
Interval skor Interval % 

skor 
Kriteria Frekuensi Presentase 

30 – 35 
25 – 29 
19 – 24 
14 – 18 
7 – 13 

85 – 100 
69 – 84 
53 – 68 
37 – 52 
20 - 36 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 

18 
28 
6 
0 
0 

35 
53 
12 
0 
0 

Jumlah   52 100 
 

 Lebih jelasnya dapat dilihat pada digaram pie gambar 4.2 

Sangat tinggi
35%

Tinggi
53%

Cukup
12%

 

Gambar 4.2 
Kompetensi Pedagogik Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

 

Diagram pie tersebut memperlihatkan bahwa menurut persepsi warga belajar para 

tutor memiliki kesiapan yang tinggi dalam memberikan pelajaran. Menurut 

persepsi warga belajar, para tutor cenderung teratur, tertib dalam memberikan 

pelajaran, penuh disiplin, jelas dalam menyampaikan materi maupun menjawab 

pertanyaan dari warga belajar, memiliki kemampuan tinggi dalam memberikan 

umpan balik serta adanya kesesuaian antara tugas, tes dengan materi yang 

disampaikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6. Kompetensi Pedagogik 

No Kompetensi pedagogik 
skor Skor 

ideal 
Rata-
rata Kriteria 

1 
Kesiapan memberikan 
pelajaran 215 260 82.7 Tinggi 

2 
Keteraturan dan ketertiban 
memberikan pembelajaran 215 260 82.7 Tinggi 

3 Kedisiplinan 190 260 73.1 Tinggi 

4 
Kejelasan menyampaikan 
mteri 205 260 78.8 Tinggi 

5 

Kejelasan menyampaikan 
jawaban atas pertanyaan 
warga belajar 201 260 77.3 Tinggi 

6 Pemberian umpan balik 182 260 70.0 Tinggi 

7 
Kesesuaian tugas, tes dengan 
materi 229 260 88.1 Sangat Tinggi 

Sumber: data primer 

4.1.2.2 Kompetensi Andragogik 

Kompetensi andragogi merupakan kemampuan yang berkenaan dan pemahaman 

peserta didik atau warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara subtansif meliputi kemampuan pemahaman peserta didik/ warga 

belajar, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik/ warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Perolehan skor untuk kompetensi andragogik sebesar 1610 dan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan berada pada interval 1415 – 1747 dalam kategori tinggi. 

Jika dinyatakan dalam persentase maka rata-rata kompetensi andragogik yang 

dimiliki para tutor menurut persepsi warga belajar mencapai: 

% skor =  100%x 
52 x 5 x 8

1610 = 77,58%.   
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Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing warga belajar terdapat 18 

warga belajar (35%) yang menyatakan sangat tinggi, sebanyak 25 warga belajar 

(48%) menyatakan tinggi dan selebihnya 9 warga belajar (17%) menyatakan 

cukup, seperti tercantum pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Persepsi Warga Belajar tentang Kompetensi Andragogik Tutor 
 

Interval skor Interval % 
skor 

Kriteria Frekuensi Presentase 

35 – 40 
85 – 34 
22 – 27 
15 – 21 
8 – 14 

85 – 100 
69 – 84 
53 – 68 
37 – 52 
20 - 36 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 

18 
25 
9 
0 
0 

35 
48 
17 
0 
0 

Jumlah   52 100 
 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie gambar 4.3. 

Cukup
17%

Tinggi
48%

Sangat tinggi
35%

 

Gambar 4.3.  
Kompetensi Andragogik Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

 
Diagram pie memperlihatkan bahwa mayoritas warga belajar memandang para 

tutornya memiliki kemampuan andragogik yang tinggi (48%) dan sangat tinggi 

(35%), hanya 17% yang memandang cukup. Dengan demikian data tersebut 

menunjukkan bahwa para tutor memiliki kemampuan tinggi dalam menghidupkan 

suasan proses pembelajaran yang nyaman.  
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Tabel 4.8. Kompetensi Andragogik 

No Kompetensi andragogik Skor Skor 
ideal % skor Kriteria

1 
Menghidupkan suasana proses 
pembelajaran 202 260 77.7 Tinggi 

2 Menciptakan suasana nyaman 206 260 79.2 Tinggi 
3 Menemukan kebutuhan belajar 188 260 72.3 Tinggi 

4 
Menentukan materi sesuai 
kebutuhan 206 260 79.2 Tinggi 

5 
Merancang pola belajar sesuai 
pengalaman warga belajar 207 260 79.6 Tinggi 

6 
Merumuskan tujuan pembelajaran 
sesuai kebutuhan warga belajar 215 260 82.7 Tinggi 

7 Menilai hasil kegiatan belajar 209 260 82.0 Tinggi 

8 
Mengevaluasi pembelajaran 
warga belajar 177 260 68.1 Tinggi 

Sumber: data primer 

Para tutor ini di mata warga belajar memiliki kemampuan tinggi untuk 

menemukan kebutuhan belajar warga belajar, mampu menentukan materi yang 

sesuai kebutuhan. Secara riil mampu merancang pola belajar yang dengan 

pengalaman warga belajar, merumuskan tujuan pembelajaran yang cocok untuk 

memenuhi kebutuhan warga belajar, mampu menilai hasil belajar dan 

mengevaluasi pembelajaran warga belajar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.8. 

4.1.2.3 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 

yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik atau warga belajar dan berakhlak mulia.  

Perolehan skor untuk kompetensi kepribadian sebesar 1672 dan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan berada pada interval 1415 – 1747 dalam kategori tinggi. 
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Jika dinyatakan dalam persentase maka rata-rata kompetensi kepribadian yang 

dimiliki para tutor menurut persepsi warga belajar mencapai: 

% skor =  100%x 
52 x 5 x 8

1672 = 80,38%.   

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing warga belajar terdapat 19 

warga belajar (37%) yang menyatakan sangat tinggi, sebanyak 27 warga belajar 

(51%) menyatakan tinggi dan selebihnya 6 warga belajar (12%) menyatakan 

cukup, seperti tercantum pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Persepsi Warga Belajar tentang Kompetensi Kepribadian Tutor 
 

Interval skor Interval % 
skor 

Kriteria Frekuensi Presentase 

35 – 40 
28 – 34 
22 – 27 
15 – 21 
8 – 14 

85 – 100 
69 – 84 
53 – 68 
37 – 52 
20 - 36 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 

19 
27 
6 
0 
0 

37 
51 
12 
0 
0 

Jumlah   52 100 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie gambar 4.4. 

Sangat tinggi
37%Tinggi

51%

Cukup
12%

 

Gambar 4.4.  
Kompetensi Kepribadian Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

 
Data pada gambar 4.4 memperlihatkan bahwa para tutor menurut persepsi warga 

belajar memiliki kewibawaan  sebagai pribadi seorang tutor belajar, memiliki 
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kearifan dalam mengambil keputusan, dapat dijadikan contoh dalam bersikap dan 

berperilaku, tindakannya dapat dijadikan panutan. Perkataan dan perbuatan sehari-

harinya bagi warga belajar dapat ditiru karena memiliki kemampuan tinggi 

mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Bagi warga belajar para 

tutor  adil dalam memperlakukan warga belajar dan memiliki kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Kompetensi Kepribadian 

No Kompetensi Kepribadian 
Skor Skor 

ideal 
% 
skor Kriteria 

1 Kewibawaan sebagai pribadi tutor 196 260 75.4 Tinggi 

2 
Kearifan dalam mengambil 
keputusan 192 260 73.8 Tinggi 

3 
Dapat dijadikan contoh dalam 
bersikap dan berperilaku 232 260 89.2 

Sangat 
Tinggi 

4 
Tindakannya dapat dijadikan 
panutan 214 260 82.3 Tinggi 

5 
Perkataan dan perbuatannya dapat 
ditiru 211 260 81.2 Tinggi 

6 
Mengendailikan diri dalam 
berbagai situasi dan kondisi 201 260 77.3 Tinggi 

7 
Adil dalam memperlakukan warga 
belajar 226 260 86.9 

Sangat 
Tinggi 

8 
Mandiri dalam bertindak sebagai 
pendidik 200 260 76.9 Tinggi 

Sumber: data primer 

4.1.2.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/ 

warga belajar, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar.  

Perolehan skor untuk kompetensi sosial sebesar 1446 dan sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan berada pada interval 1239 – 1529 dalam kategori tinggi. Jika 
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dinyatakan dalam persentase maka rata-rata kompetensi sosial yang dimiliki para 

tutor menurut persepsi warga belajar mencapai: 

% skor =  100%x 
52 x 5 x 7

1446 = 79,45%.   

Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing warga belajar terdapat 16 

warga belajar (31%) yang menyatakan sangat tinggi, sebanyak 31 warga belajar 

(59%) menyatakan tinggi dan selebihnya 5 warga belajar (10%) menyatakan 

cukup, seperti tercantum pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Persepsi Warga Belajar tentang Kompetensi Sosial  Tutor 
 

Interval skor Interval % 
skor 

Kriteria Frekuensi Presentase 

30 – 35 
25 – 29 
19 – 24 
14 – 18 
7 – 13 

85 – 100 
69 – 84 
53 – 68 
37 – 52 
20 - 36 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 

16 
31 
5 
0 
0 

31 
59 
10 
0 
0 

Jumlah   52 100 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie gambar 4.5. 

Cukup
10%

Tinggi
59%

Sangat tinggi
31%

 

Gambar 4.5.  
Kompetensi Sosial Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

 
Diagram pie gambar 4.5 memperlihatkan bahwa tutor memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara baik dengan warga belajar, dengan sesama pendidik, 
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mampu bekerjasama, menyampaikan pendapat, menerima kritik dan saran dari 

orang lain dan mudah bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Kompetensi Sosial 

No Kompetensi sosial 
Skor Skor 

ideal % skor Kriteria 

1 
Berkomunikasi dengan warga 
belajar 216 260 83.1 Tinggi 

2 
Berkomunikasi dengan 
sesama pendidik 200 260 76.9 Tinggi 

3 
Bekerjasama dengan warga 
belajar 197 260 75.8 Tinggi 

4 Bekerjasama dengan pendidik 202 260 77.7 Tinggi 
5 Menyampaikan pendapat 217 260 83.5 Tinggi 

6 
Menerima kritik dan saran 
dari orang lain 188 260 72.3 Tinggi 

7 
Mudah bergaul dengan siapa 
saja 226 260 86.9 

Sangat 
Tinggi 

Sumber: data primer 

4.1.2.5 Kompetensi Profesional 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik berkenaan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 

subtansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

keilmuan sebagai pendidik.  

Perolehan skor untuk kompetensi profesional sebesar 1984 dan sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan berada pada interval 1769 – 2184 dalam kategori tinggi. 

Jika dinyatakan dalam persentase maka rata-rata kompetensi profesional yang 

dimiliki para tutor menurut persepsi warga belajar mencapai: 

% skor =  100%x 
52 x 5 x 10

1984 = 76,31%.   
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Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing warga belajar terdapat 3 

warga belajar (6%) yang menyatakan sangat tinggi, sebanyak 40 warga belajar 

(77%) menyatakan tinggi dan selebihnya 9 warga belajar (17%) menyatakan 

cukup, seperti tercantum pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Persepsi Warga Belajar tentang Kompetensi Profesional Tutor 
Interval skor Interval % 

skor 
Kriteria Frekuensi Presentase 

43 – 50 
35 – 42 
27 – 34 
19 – 26 
10 – 18 

85 – 100 
69 – 84 
53 – 68 
37 – 52 
20 - 36 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 

3 
40 
9 
0 
0 

6 
77 
17 
0 
0 

Jumlah   52 100 
 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie gambar 4.6. 

Sangat tinggi
6%

Tinggi
77%

Cukup
17%

 
Gambar 4.6.  

Kompetensi Profesional Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 
 

Diagram pie pada gambar 4.6 memperlihatkan bahwa para tutor SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal memiliki kemampuan tinggi dalam menjelaskan materi 

pelajaran secara tepat, mudah dipahami, memberikan contoh yang tepat, mampu 

menjelaskan keterkaitan materi satu dengan materi lain maupun dengan kehidupan 

sehari-hari. Di jaman teknologi informasi para tutor pun tidak terlalu ketinggalan 

karena mampu menggunakan komputer. Dalam pembelajaran para tutor mampu 
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menggunakan bahasa yang mudah dipahami saat pembelajaran, memberikan soal 

evaluasi sesuai kemampuan warga belajar, memeriksa jawaban dari warga belajar 

dan memberikan nilai sesuai dengan kemampuan warga belajar. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada 4.14. 

Tabel 4.14. Kompetensi Profesional 

No Kompetensi profesional 
Skor Skor 

ideal % skor Kriteria 
1 Menjelaskan materi secara tepat 217 260 83.5 Tinggi 

2 
Menyampaikan materi mudah 
dipahami 193 260 74.2 Tinggi 

3 
Memberi contoh yang tepat sesuai 
dengan materi 196 260 75.4 Tinggi 

4 
Mengaitkan materi satu dengan 
materi lain 194 260 74.6 Tinggi 

5 
Mengaitkan materi dengan 
kehidupan sehari-hari 198 260 76.2 Tinggi 

6 Mengoperasikan komputer 147 260 56.5 Cukup 

7 
Menggunakan bahasa yang mudah 
dipahami 222 260 85.4 

Sangat 
Tinggi 

8 
Memberikan soal evaluasi sesuai 
kemampuan warga belajar 206 260 79.2 Tinggi 

9 
Memeriksa jawaban dari warga 
belajar 194 260 74.6 Tinggi 

10 
Memberikan nilai sesuai dengan 
kemampuan warga belajar 217 260 83.5 Tinggi 

Sumber: data primer 

Secara umum kompetensi tutor dari lima komponen tersebut tergolong tinggi, 

seperti terlihat pada tabel 4.15. Terlihat dari tabel 4.15 sebanyak 63.46% warga 

belajar yang memandang bahwa kompetensi tutor di SKB Cepiring Kendal 

tergolong tinggi bahkan 26.92% warga belajar menyatakan sangat tinggi, 

meskipun masih ada 9.62% warga belajar yang menyatakan cukup. Dari kelima 

kompetensi yang diukur rata-rata relatif sama dan tergolong tinggi. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada diagram batang gambar 4.7. 
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Tabel 4.15. Kompetensi Tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84,1-100 Sangat tinggi 14 26.92 
68,1-84,0 Tinggi 33 63.46 
52,1-68,0 Cukup 5 9.62 
36,1-52,0 Rendah 0 0 
20,0-36,0 Sangat rendah 0 0 
Jumlah   52 100 

78.96 77.58 80.38 79.45 76.31

25.00

43.75

62.50

81.25

100.00

Pedagogik Andragogik Kepribadian Sosial Profesional

Kompetensi Tutor SKB Cepiring Kendal
 

Gambar 4.7 
Rata-rata Kompetensi Tutor ditinjau dari Lima Kompoenen 

 

4.1.3 Gambaran Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB 

Cepiring  Kabupaten Kendal 

Hasil belajar warga belajar kejar paket B di SKB Cepiring Kendal dapat dilihat 

dari rata-rata 10 mata pelajaran seperti terungkap pada tabel 4.16. 
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Gambar 4.8.  
Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring Kendal 

 

Secara keseluruhan rata-rata hasil belajar warga belajar Kejar Paket B di SKB 

Cepiring Kendal mencapai 6,9, dengan rata-rata tertinggi 7,6 dan rata-rata 

terendah 6,3. Rata-rata nilai-nilai mereka tergolong cukup dan lebih dari cukup. 

Tabel 4.16  Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kendal 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
9.0-100 Sangat baik 0 0.0 
8.0-8.9 Baik 0 0.0 
7.0-7.9 Lebih dari cukup 25 48.1 
6.0-6.9 Cukup 27 51.9 
< 6.0 Kurang 0 0.0 

Jumlah   52 100 
Sebanyak 51,9% warga belajar memperoleh rata-rata nilai pada interval 6,0 

sampai 6,9 dalam kategori cukup dan selebihnya 48,1% warga belajar berada pada 

interval 7,0 – 7,9 dalam kategori lebih dari cukup. 
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4.1.4 Pengaruh Kompetensi Tutor terhadap Hasil Belajar Warga Belajar 

Untuk mengetahui pengaruh kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar 

dapat dilihat dari hasil analisis regresi sederhana dengan variabel bebas 

kompetensi tutor menurut persepsi warga belajar dan variabel terikatnya adalah 

hasil belajar warga belajar. Hasil analisis regresi seperti pada lampiran diperoleh 

model regresi: 

Y = 0,031 X + 4,466 

Model regresi ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan persepsi warga 

belajar atas kompetensi tutor 1% akan diikuti dengan kenaikan hasil belajar warga 

belajar sebesar 0,031, begitu juga sebaliknya.  

y = 0.031x + 4.466
R2 = 0.360

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Gambar 4.9 
Diagram Pencar Pengaruh Kompetensi Tutor terhadap Hasil Belajar Warga 

Belajar Kejar Paket B SKB Cepiring Kendal 
Besarnya kontribusi kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar kejar 

paket B SKB Cepiring Kendal dapat dilihat dari nilai R2 = 36%. 
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Untuk mengetahui signifikansi dari model regresi yang diperoleh tersebut 

digunakan uji F seperti tercantum pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17  Hasil Analisis Regresi  

Sumber 
Variasi 

dk JK RK F F tabel Kriteria 

Total 
Regresi (a) 
Regresi (bIa) 
Residu (S) 
Tuna Cocok 
(TC) 
Galat (E) 

52 
1 
1 

50 
26 
24 

2463.05 
2456.44 

2.38 
4.23 
2.57 
1.66

 
2456.44 

2.38 
0.08 
0.10 
0.07

28.15

1.43

 
 

4.03 
 

1.97 

 
 
Signifikan
 
Linier 

 

Terlihat dari hasil analisis regresi diperoleh nilai Fhitung untuk uji linieritas sebesar 

1,43. Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 26 dan dk = 24 diperoleh Ftabel  = 1,97. 

Karena nilai Fhitung < Ftabel dapat disimpulkan bahwa model regresi Y = 0,031 X + 

4,466 secara nyata berbentuk linier. 

Hasil uji keberartian model regresi diperoleh Fhitung = 28,15. Pada taraf kesalahan 

5% dengan dk = 1 dan dk =  50 diperoleh Ftabel = 4,03. Nampak bahwa Fhitung  > 

Ftabel dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh 

kompetensi tutor terhadap hasil belajar warga belajar Kejar Paket B SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal diterima. Dengan demikian semakin tinggi kompetensi tutor 

akan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai warga belajar. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kompetensi Tutor Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi para tutor di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal menurut persepsi warga belajar tergolong baik, artinya para 
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tutor dipandang memiliki kompetensi pedagogik, andragogik, kepribadian, sosial 

dan profesional yang tidak diragukan lagi. Kompetensi-kompetensi tersebut 

merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang tenaga kependidikan PNF, 

adapun kompetensi dasar seorang tutor adalah kompetensi pedagogik dan/ 

andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

4.2.1.1 Kompetensi Pedagogik 

Mengutip dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik/ warga belajar. Indikatornya adalah sebagai berikut: 

Kesiapan memberikan pembelajaran, keteraturan dalam memberikan 

pembelajaran, kedisiplinan sebagai pendidik, kemampuan menyampaikan materi, 

kemampuan menjawab pertanyaan, pemberian umpan balik terhadap tugas dan 

memberikan tugas. 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa 35% warga belajar menyatakan 

bahwa kompetensi pedagogik yang dimiliki tutor tergolong sangat tinggi dan 53% 

menyatakan tinggi meskipun masih ada 12 % warga belajar yang menyatakan 

cukup. Warga belajar merasa bahwa tutor-tutor yang mengajar Kejar Paket B di 

SKB Cepiring Kabupaten Kendal memiliki kesiapan yang tinggi. Kesiapan ini 

secara langsung memberikan kontribusi terhadap kualitas dalam mengajar. Di 

samping itu para tutor dipandang sebagai tutor yang teratur, disiplin dalam 

memberikan pelajaran. Sikap dan perilaku para tutor membawa energi positif 
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terhadap sikap dan perilaku warga belajar. Kompetensi pedagogik yang dimiliki 

para tutor juga terlihat dari kejelasan dalam menyampaikan materi serta mampu 

memberikan umpan balik ketika pembelajaran berlangsung. Kondisi demikian 

membawa suasana yang interaktif. Adanya kesesuaian antara tugas maupun tes 

dengan materi yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi 

warga belajar. Hal ini terjadi karena warga belajar akan lebih bersemangat apabila 

tugas-tugas dapat diselesaikan dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Cara 

belajar mereka juga menjadi lebih terarah, sehingga berdampak positif pada hasil 

belajar yang dicapai warga belajar. 

4.2.1.2 Kompetensi Andragogik 

Kompetensi andragogik merupakan kemampuan yang berkenaan dan pemahaman 

peserta didik/ warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara subtansif meliputi kemampuan pemahaman peserta didik atau 

warga belajar, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik/ warga belajar untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa para tutor memiliki kompetensi 

andragogik yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mayoritas warga 

belajar memandang para tutornya memiliki kemampuan andragogik yang tinggi 

(48%) dan sangat tinggi (35%), hanya 17% yang memandang cukup. Dengan 

demikian data tersebut menunjukkan bahwa para tutor memiliki kemampuan 

tinggi dalam menghidupkan suasana proses pembelajaran yang nyaman dan 

dialogis.  
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Hal ini terlihat ketika pembelajaran berlangsung para tutor mampu menghidupkan 

suasana proses pembelajaran yang nyaman, mampu memberikan materi sesuai 

kebutuhan warga belajar. Para warga belajar ini karakteristiknya berbeda  dengan 

siswa SMP pada umumnya, sehingga para tutor harus mampu mengemas 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan warga belajar yang lebih kontekstual. 

Pengemasan pembelajaran dimulai dari perencanaan, pola pembelajarannya serta 

perumusan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Sesuai dengan 

harapan bahwa tutor harus memiliki kompetensi andragogik yang tinggi, maka 

dalam kegiatan pembelajaran tidak lepas dari evaluasi indikator keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan data ternyata kemampuan tutor dalam 

menilai atau mengevaluasi menurut persepsi warga belajar tergolong tinggi. 

Evaluasi memegang peranan penting karena dapat memotivasi warga belajar 

untuk tahap berikutnya agar lebih meningkatkan kualitas belajarnya.  

4.2.1.3 Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 

yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik atau warga belajar dan berakhlak mulia. 

Tutor bukan semata-mata sebagai pengajar namun sebagai pendidik atau agen 

perubahan warga belajar ke arah yang lebih baik dari sisi kognitif, afektif dan 

psikomotornya. Tutor juga harus memiliki kompetensi kepiribadian yang unggul. 

Hasil penelitian juga menunjukan hal serupa, sebanyak 37% warga belajar menilai 

sangat tinggi dan sebanyak 51% warga belajar menilai tinggi meskipun masih ada 

12 % warga belajar menilai cukup.Sebagai pendidik maka para tutor dituntut 
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mampu menunjukan sikap dan perilaku yang mencerminkan pendidik yaitu 

beribawa, arif dalam pengambilan keputusan dan semua tindakannya dapat 

dijadikan sebagai panutan bagi warga belajar. Terkait dengan hal ini para warga 

belajar memandang bahwa tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal telah 

menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kepribadian unggul. Sikap 

dan perilaku demikian mampu membawa suasana yang lebih nyaman dalam 

pembelajaran. Kondisi demikian yang memberikan dampak positif pada hasil 

belajar yang dicapai warga belajar. 

4.2.1.4 Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 

atau warga belajar, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat 

sekitar. 

Sebagai agen perubahan, para tutor tidak lepas dari tuntutan untuk menunjukkan 

kemampuan sosial yaitu mampu berkomunikasi, bekerjasama, menyampaikan 

pendapat. Berdasarkan data ternyata para warga belajar menyatakan bahwa tutor 

di SKB Cepiring Kabupaten Kendal memiliki kompetensi sosial yang tinggi 

sebesar 59%, warga belajar yang menyatakan sangat tinggi sebesar 31%, 

sedangkan warga belajar yang menyatakan cukup sebesar 10%.Tutor tidak 

sekedar mampu berkomunikasi namun mampu menerima kritik dan saran dari 

orang lain dan mudah bergaul dengan siapa saja. Tingginya kompetensi sosial ini 

mampu membawa pada kondisi pembelajaran yang lebih terbuka sehingga lebih 

nyaman untuk warga belajar. Dengan demikian warga belajar dapat secara optimal 
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berinteraksi secara baik dengan tutor. Kondisi demikian menyebabkan proses 

pembelajaran menjadi lebih baik sehingga berdampak pada hasil belajarnya. 

4.2.1.5 Kompetensi Profesional 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan pendidik berkenaan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan 

subtansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

keilmuan sebagai PTK-PNF, 

Kompetensi profesional tutor menurut persepsi warga belajar juga tergolong 

tinggi yaitu sebesar 77%, yang menyatakan sangat tinggi sebesar 6%, sedangkan 

yang menyatakan cukup sebesar 17% warga belajar. Dalam kegiatan 

pembelajaran tutor mampu menjelaskan materi secara tepat, mudah dipahami. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah mampu memberikan contoh-contoh yang 

lebih konkrit atau kontekstual dengan karakteristik warga belajar. Pembelajaran 

yang dilakukan selalu diupayakan untuk mengaitkan kehidupan sehari-hari, 

menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kondisi demikian secara 

langsung berdampak pada pemahaman warga belajar dalam menerima materi. 

Dalam hal evaluasi, tutor selalu memeriksa jawaban dan memberikan nilai sesuai 

kemampuan warga belajar. Langkah ini secara langsung memberikan motivasi 

bagi warga belajar untuk meningkatkan kualitas belajarnya, sehingga berdampak 

pada hasil belajar yang dicapai. 
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4.2.2 Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di SKB Cepiring 

Kabupaten Kendal 

Hasil belajar merupakan hasil belajar individu secara maksimal yang bertujuan 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dikembangkan dari mata 

pelajaran yang biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru atau 

tutor. 

Hasil belajar warga belajar berdasarkan data dokumentasi 10 mata pelajaran yang 

diberikan rata-rata tergolong cukup dengan nilai antara 6,0- 6,9. Sebanyak 51,9% 

warga belajar memperoleh rata-rata nilai 10 mata pelajaran tersebut antara 6,0-6,9 

(cukup) dan 48,1% memperoleh rata-rata nilai antara 7,0-7,9 (lebih dari cukup).  

Dalam kaitan ini hasil belajar yang dicapai warga belajar akibat pembelajaran 

yang dibimbing oleh para tutor selama satu semester yaitu pada semseter genap 

tahun pelajaran 2008/2009.  

4.2.3 Pengaruh Kompetensi Tutor terhadap Hasil Belajar Warga Belajar 

Kejar Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal 

Belajar sebagai suatu proses banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Pengaruh dari dalam individu (faktor intern) seperti halnya faktor 

fisiologis dan psikologis. Faktor psikologis memberikan andil yang cukup 

penting, sebab faktor-faktor psikologis ini akan senantiasa memberikan landasan 

kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar optimal, sebaliknya tanpa 

kehadiran faktor psikologis dapat jadi memperlambat proses belajar mengajar, 

bahkan menambah pula kesulitan dalam belajar (Sardinan, 2005:39). Namun 

demikian faktor psikologis warga belajar juga dipengaruhi oleh faktor dari luar 
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diri warga belajar seperti halnya adalah kompetensi para tutor dalam memberikan 

pembelajaran.  

Kompetensi tutor atau pendidik Kejar Paket B mempunyai peran yang sangat 

penting dengan pencapaian hasil belajar pada warga belajar. Meskipun sistem 

yang dipakai dalam kegiatan belajar pada Kejar Paket B lebih mengarah pada 

belajar orang dewasa yang menekankan pada kemandirian dalam belajar dengan 

dibekali modul-modul yang dibawa pulang untuk dipelajari ataupun untuk latihan 

secara mandiri, namun keberadaan tutor sangat diperlukan. Secara riil SKB 

Cepiring Kabupaten Kendal memberikan waktu kepada warga belajar untuk 

bertatap muka setiap hari seperti layaknya SMP reguler pada umumnya. Dengan 

demikian tutor tetap menjadi sentral yang berfungsi memberikan bimbingan, 

motivasi dan sebagai fasilitator. Melihat perannya dalam pembelajaran sangat 

penting, maka kompetensi para tutor menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

untuk meningkatkan kualitas lulusan (output) dan outcome warga belajar. Untuk 

berhasil dalam pembelajaran maka Tutor atau pendidik Kejar Paket B harus 

mempunyai kompetensi yang cukup karena kompetensi Tutor atau pendidik Kejar 

Paket B merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor yang 

menentukan akan keberhasilan warga belajar dalam proses pembelajaran. 

Tingginya kompetensi para tutor menurut persepsi warga belajar berarti para tutor 

telah memiliki  kemampuan pedagogik (78,96), andragogik (77,58), kepribadian 

(80,38), sosial (79,45) dan profesional (76,31). Kompetensi-kompetensi tersebut  

secara kolaboratif memberikan dampak yang positif terhadap kenyamanan, 
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pemahaman  warga belajar dalam belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai 

menjadi lebih optimal. 

Secara umum kompetensi tutor di SKB Cepiring Kabupaten Kendal tergolong 

tinggi dan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil belajar warga belajar, 

terbukti dari analisis regresi diperoleh nilai Fhitung  = 28,15 > Ftabel = 4,03. 

Besarnya kontribusi kompetensi tutor terhadap hasil belajar yang dicapai warga 

belajar mencapai 36%. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa hasil belajar 

yang dicapai warga belajar akibat suatu  proses pembelajaran yang tidak sekedar 

dari aktivitas warga belajar namun dari sisi lain dipengaruhi oleh kemampuan para 

tutor yang selalu memberikan pengajaran sesuai jadwal yang ditentukan SKB 

Cepiring Kabupaten Kendal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Dari kelima kompetensi yang dimiliki tutor yakni kompetensi pedagogik, 

kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional, secara keseluruhan tingkat kompetensi tutor SKB 

Cepiring Kabupaten Kendal tergolong tinggi, tetapi yang paling tinggi dari 

kelima kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian. 

2. Secara keseluruhan rata-rata nilai hasil belajar warga belajar Kejar Paket B 

di SKB Cepiring Kabupaten Kendal bisa dikatakan cukup dan lebih dari 

cukup. Lebih dari separuh warga belajar yang mendapatkan nilai pada 

interval 6.0 sampai 6.9 dan itu bisa dikatakan cukup dan selebihnya nilai 

warga belajar pada interval 7.0 sampai 7.9 yang bisa dikatakan lebih dari 

cukup. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilakukan bisa dibilang 

berhasil dan sukses. 

3. Tutor yang memiliki tingkat kompetensi yang sangat tinggi cenderung 

menghasilkan hasil belajar warga belajar yang lebih baik. Tutor yang tingkat 

kompetensinya tinggi cenderung menghasilkan hasil belajar warga belajar 

yang lebih dari cukup dan cukup. Sedangkan tutor yang tingkat 

kompetensinya cukup cenderung menghasilkan hasil belajar warga belajar 

yang cukup. Secara umum kompetensi tutor di SKB Cepiring Kabupaten 

Kendal tergolong tinggi dan memberikan pengaruh nyata terhadap hasil 
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belajar warga belajar, terbukti dari analisis regresi diperoleh nilai Fhitung  = 

28,15 > Ftabel = 4,03. Besarnya kontribusi kompetensi tutor terhadap hasil 

belajar yang dicapai warga belajar mencapai 36%. 

 

5.2  Saran 

Setelah memperoleh simpulan dan fakta di lapangan, beberapa saran diajukan 

sebagai berikut: 

1. Sehubungan dengan kompetensi tutor berpengaruh terhadap hasil belajar 

warga belajar, maka kompetensi tutor yang sudah tinggi ini perlu 

dipertahankan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan SKB antara lain: 

mempertahankan aturan-aturan yang dipakai, memberikan reward bagi tutor 

yang berprestasi dan memberikan pengawasan secara berkala. 

2. Hasil belajar warga belajar bisa dikatakan sudah cukup baik, untuk 

meningkatkan hasil belajar warga belajar tersebut tutor harus berperan aktif 

untuk memotivasi warga belajar agar lebih giat lagi dalam belajar sehingga 

akan menigkatkan hasil belajarnya.  

3. Disamping kompetensi tutor, perlu juga ditingkatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang lain sehingga warga belajar akan semakin aktif dalam 

kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil 

belajar warga belajar. Partisipasi pengelola SKB dalam menjaga kualitas 

kompetensi tutor agar hasil belajar warga belajar meningkat. 

4. Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh antara kompetensi tutor terhadap 

hasil belajar warga belajar sebesar 36% oleh karena itu masih ada variabel 
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atau faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar warga belajar 

sehingga bagi peneliti lain disarankan untuk mencari variabel bebas lainnya 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar warga belajar. 
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INSTRUMENT PENELITIAN 
“Pengaruh Kompetensi Tutor Terhadap Hasil Belajar Warga Belajar Kejar 

Paket B di SKB Cepiring Kabupaten Kendal” 

 

I. Petunjuk Pengisian 

Sesuai dengan yang saudara ketahui, isilah pertanyaan/ pernyataan dibawah 

ini secara jujur, obyektif, dan penuh tanggung jawab terhadap tutor belajar 

anda. Informasi yang saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk 

pengambilan data dalam penelitian dan tidak akan berpengaruh terhadap 

saudara sebagai peserta didik/ warga belajar. 

Isilah identitas anda secara jelas dan lengkap, kemudian bacalah semua 

kalimat dalam tabel dengan cermat dan teliti  setelah itu berikan penilaian 

terhadap tutor belajar anda dengan cara melingkari angka pada kolom skor 

yang saudara anggap paling sesuai. 

5 = sangat baik/ sangat tinggi/ selalu 

4 = baik/ tinggi/ sering 

3 = biasa/ cukup/ kadang- kadang 

2 = tidak baik/ rendah/ jarang 

1 = sangat tidak baik/ sangat rendah/ tidak pernah 

 

II. Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

TTL  : 

Alamat  : 
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SELAMAT MENGERJAKAN 

TERIMA KASIH 

No. Aspek yang  dinilai Skor 
A Kompetensi Pedagogik  
1. Kesiapan tutor  dalam memberikan pembelajaran   5   4   3   2   1 
2. Keteraturan dan ketertiban  dalam memberikan 

pembelajaran 
  5   4   3   2   1 

3. Kedisiplinan tutor dalam melaksanakan tugas sebagai 
pendidik 

  5   4   3   2   1 

4. Kejelasan dalam penyampaian materi pembelajaran   5   4   3   2   1 
5. Kejelasan dalam penyampaian jawaban atas pertanyaan 

di kelas 
  5   4   3   2   1 

6. Pemberian umpan balik terhadap tugas   5   4   3   2   1 
7. Kesesuaian pemberian tugas dan tes dengan materi 

pembelajaran 
  5   4   3   2   1 

                                                                      Jumlah Skor  
A 

 

B Kompetensi Andaragogi  
8. Kemampuan menghidupkan suasana proses pembelajaran   5   4   3   2   1 
9. Kemampuan menciptakan suasana yang nyaman dalam 

pembelajaran 
  5   4   3   2   1 

10. Kemampuan menemukan kebutuhan belajar warga 
belajar 

  5   4   3   2   1 

11. Kemampuan menentukan materi pembelajaran yang 
sesuai dengan kebutuhan warga belajar 

  5   4   3   2   1 

12. Merancang pola belajar yang sesuai dengan pengalaman 
warga belajar 

  5   4   3   2   1 

13. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran yang 
cocok  untuk memenuhi kebutuhan belajar warga belajar 

  5   4   3   2   1 

14. Kemampuan menilai hasil belajar kegiatan belajar warga 
belajar 

  5   4   3   2   1 

15. Kemampuan mengevaluasi pembelajaran warga belajar   5   4   3   2   1 

                                                                       Jumlah Skor  
B 

 

C Kompetensi Kepribadian   

16 Kewibawaan sebagai pribadi seorang tutor   5   4   3   2   1 
17. Kearifan seorang tutor  dalam mengambil keputusan   5   4   3   2   1 
18. Dapat dijadikan contoh dalam bersikap dan berperilaku   5   4   3   2   1 
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19. Tindakannya dapat dijadikan panutan   5   4   3   2   1 
20. Perkataan dan perbuatannya  sehari-hari dapat ditiru    5   4   3   2   1 
21. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi 

dan kondisi 
  5   4   3   2   1 

22. Adil dalam memperlakukan warga belajar   5   4   3   2   1 
23. Memiliki kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik   5   4   3   2   1 

                                                                       Jumlah Skor  
C 

 

D. Kompetensi Sosial   
24. Kemampuan berkomunikasi secara baik dengan warga 

belajar 
  5   4   3   2   1 

25. Kemampuan berkomunikasi secara baik dengan sesama 
pendidik 

  5   4   3   2   1 

26. Kemampuan bekerja sama dengan warga belajar   5   4   3   2   1 
27. Kemampuan bekerja sama dengan sesama pendidik   5   4   3   2   1 
28. Kemampuan menyampaikan pendapat   5   4   3   2   1 
29. Kemampuan menerima kritik dan saran dari orang lain   5   4   3   2   1 
30. Mudah bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan   

apa-apa 
  5   4   3   2   1 

                                                                      Jumlah Skor  
D 

 

E Kompetensi Profesional   
31. Kemampuan menjelaskan materi pelajaran secara tepat   5   4   3   2   1 
32. Materi pelajaran yang disampaikan  mudah dipahami   5   4   3   2   1 
33. Kemampuan memberikan contoh yang tepat sesuai 

dengan materi  
  5   4   3   2   1 

34. Kemampuan menjelaskan keterkaitan/ hubungan materi 
pembelajaran satu dengan materi pembelajaran yang lain 

  5   4   3   2   1 

35. Kemampuan menjelaskan keterkaitan/ hubungan materi 
pembelajaran dengan kehidupan sehari- hari 

  5   4   3   2   1 

36. Kemampuan menggunakan/ mengoperasikan teknologi 
(Komputer)  

  5   4   3   2   1 

37. Kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dipahami 
saat pembelajaran 

  5   4   3   2   1 

38. Kemampuan memberikan soal evaluasi sesuai 
kemampuan warga belajar 

  5   4   3   2   1 

39. Kemampuan memeriksa jawaban dari warga belajar   5   4   3   2   1 
40. Kemampuan memberikan nilai sesuai dengan 

kemampuan warga belajar 
  5   4   3   2   1 

                                                                      Jumlah Skor  
E 
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REKAPITULASI NILAI TES SEMESTERAN KELAS VII 

N
o 

Nama Peserta Nilai Bidang Studi 
PPK
N 

MTK IPS B.indo IPA B.ing PAI B.Jaw
a 

Ketrm
p 

O.R Rata-rata 

1 Abdul Wakhid 7 7 8 7 7 6 8 6 6 8 7.0 
2 Achmad Nuryasin 6 7 7 6 6 6 6 6 6 5 6.1 
3 Ahmad Eko W 6.5 6.5 7 7 7 6 7 6 6 8 6.7 
4 Ahmad Nurkholis 7 7 7 6.5 7 6 7 6 7 8 6.8 
5 Ahmad Fauzi 7 6.5 8 7 7 6 8 7 6 8 7.1 
6 Ahmad Latiful umam 7 6.5 8 6 7 6 8 7 6 8 7.0 
7 Ahmad Sahidin 7 6.5 7 6 6 6.5 7 6.5 6 8 6.7 
8 Akhmad Khumaidi 6 7 7 6 6 5 7 6 6 8 6.4 
9 Anggraini Indra K 6 5.5 7 6 6.5 5 7 6 6 8 6.3 
10 Anip Kamalul B 7.5 7 8 7 7 7 8 7 8 7.5 7.4 
11 Anis Susanti 7 7 8 7 7 6.5 7 7 6 7.5 7.0 
12 Eka Ristiana D 7.5 6 8 7 7 7 8 7 7 8 7.3 
13 Eko Porbowo 6.5 6 7 7 6.5 7 8 8 8 8 7.2 
14 Evi Septiani 7.5 6 7 7 8 6 7 6.5 7 8 7.0 
15 Iwan Buki Sunanto 6 6 6 7 7 6.5 7 6 7 8 6.65 
16 Lukman Ariyanto 6 6 6 7 6 5 7 6 6 8 6.3 
17 Miftachul Laeli 6 6.5 7 6 6 5 7 6 6 8 6.4 
18 M. Khafidin 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7.5 6.55 
19 M. Khoilurrahman 8 7 7 7 7 6.5 8 7 8 8 7.35 
20 M Risqi 7 6 7 6 7 6 8 7 8 7.5 6.95 
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Kejar Paket B “GIAT” SKB Kendal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Mustafirin 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6.6 
22 Muzaidin 6 7 8 7 7.5 6 6 6 7 7.5 6.8 
23 Nasirudin 7 7 7 7 7 6 8 8 7 8 7.2 
24 Nur Cahyo 7 7 7 7 7 6.5 7 7 8 8 7.15 
25 Nur Kholis 6 7 7 6 6 6 7 6 7 6 6.4 
26 Nur Laelatus S 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.5 6.05 
27 Rozikin 7 6.5 7 7 6.5 6 7 6 6 8 6.7 
28 Siti Romdhonah 7.5 6.5 8 7 7 7 8 7 7 7 7.2 
29 Siti Uswatun H 7.5 7.5 8 8 7 7 8 7.5 8 7 7.6 
30 Trimanto 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6.7 
31 Teti Suprihatin 6 6 6 7 6.5 6.5 6 6.5 7 6 6.35 
32 Sokidi 7.5 8 8 7 7 6 8 7.5 7.5 7 7.4 
33 Suharsono 6 6 6 6.5 6.5 6 7 6.5 6 7 6.35 
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REKAPITULASI NILAI TES SEMESTERAN KELAS VIII 
NO Nama Peserta Nilai Bidang Studi 

PPKN MTK IPS B.indo IPA B.ing PAI B.Jawa Ketrmp O.R Rata-
rata 

1 Ahmad Riyadi 7 8 8 7 7 6 8 7.5 7 7.5 7.3 
2 Ainur Rofiq 7 7.5 7 7 7 6 7 6.5 7 7.5 7.0 
3 Ahmad Habib 7.5 6.5 7 6 6.5 6 8 7 6 8 6.9 
4 Akhmad Amirul K 7.5 6.5 8 7.5 7 7 8 7 7.5 8 7.4 
5 Akhmad Mimbar 7 5.5 7 6 7 5 7 6 6 8 6.5 
6 Ansuriya 7 6.5 8 7 7 6 7 6 6 8 6.9 
7 Ardi Bejo R 6.5 6.5 7 7 7 5 8 6 6 7.5 6.7 
8 Bambang 

Kesworo 
6 6 7 7 7 6 8 8 6 7.5 6.85 

9 Durrotun Nafisah 7.5 7 8 7 7 7 8 7.5 7.5 7.5 7.4 
10 Faiqotur R 7.5 6.5 8 7 7 6 8 7.5 7 8 7.3 
11 Ibadur Rohman 7.5 6.5 8 7 7 6 8 7 7 8 7.2 
12 Imam Bukhori 7.5 6.5 8 7 7 6 8 7.5 7.5 7.5 7.3 
13 Imam Jazuli 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 6.9 
14 Imam Tauhid 7 6.5 6.5 6 5 6.5 6 7 7 7 6.45 
15 Itok Amrun 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6.6 
16 Khusnul Marom 7.5 6 8 7.5 7 6 7 7 7 7 7.0 
17 Lailatul Fitriyah 7.5 7 8 7 7 6 7 7 7 7 7.1 
18 M. Mukhlisin 7.5 6.5 8 7 7 6 7 7.5 7 7 7.1 
19 M. Nur Kholiq 7 7 6 6 7 7 6 7 8 7.5 6.85 
20 M. Islahudin 7 7 6 7 8 7 6 7 7.5 7.5 7.0 
21 M. Suhaemi 6 7 6 7 6 7 8 7 7.5 7 6.85 
22 M. Tarwanto 7 7 7 7 6 6 7.5 7 7.5 7 6.9 
23 M. Khaerul 

Dawam 
7 7 7 6 6 6 8 7 6 7 6.7 
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24 M. Rivki A 7 6 6 6 6 6 6.5 6.5 7 7 6.4 
25 Muslikhah 6.5 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6.75 
26 Muslimin 7 6 6 6 6 6 7 6 7 8 6.5 
27 Nadhiroh 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6.7 
28 Nasrulah 7 7 6 6 6 6 7.5 7 8 7 6.75 
29 Nawatul Rohmah 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.0 
30 Nur arifin 6 6 7 7 6 6 7 8 7 7.5 6.75 
31 Rio Kurniawan 7 6 7 7 7 7 7 7 7.5 7.5 7.0 
32 Siti Maesaroh 7 5.5 7 7.5 6 5 7 7 6 8 6.6 
33 Siti Muksodah 7.5 6 7 7 7 7 7 7.5 7 7.5 7.1 
34 Siti Muyasaroh 7.5 7 8 7 7 7 8 7 8 7.5 7.4 
35 Siti Rosyidah 7 6.5 7 6 6 6.5 7 6.5 6 8 6.7 
36 Siti Zulaikha 7 7 7 7 6 6 6 7.5 6.5 7.5 6.75 
37 Siti Zumaeroh 7 7 6 7.5 7 7 7 7 7 7.5 7.0 
38 Sri Lestari 7 6 7 7 7 7 7 7.5 7 8 7.05 
39 Sri Noviani 6 7 7 6 6 5 7 6 6 8 6.4 
40 Sulemi 7 7 8 7 7 6.5 7 7 6 7.5 7.0 
41 Tri Ayu Lestari 7.5 6 8 7 7 7 8 7 7 8 7.3 
42 Trisnawati A S 8 8 8 6 7 7 7 7 7.5 8 7.35 
43 Tri Widiastuti 7.5 7 7 8 7.5 7 7 7 7 7.5 7.25 
44 Toso Teguh W 6 6 6 7 6 5 7 6 6 8 6.3 
45 Wahyu Santoso 6 6 7 6 6 5 7 6 6 8 6.3 
46 Yulia Fitriyani 6 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6.6 
47 Zulfatul Qoiriyah 7 8 7 8 7 6 7 6 8 7 7.1 
 
Kejar Paket B “GIAT” SKB Kendal 
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REKAPITULASI NILAI TES SEMESTERAN KELAS VIII 

No Nama Peserta Nilai Bidang Studi 
PPKN MTK IPS B.indo IPA B.ing PAI B.Jawa Ketrmp O.R Rata-

rata 
1 Nur Fatoni 7 6 6 7 7 6 8 7 7 7.5 6.85 
2 Nur Kholik 7 6 7 7 6.5 6 7 6 6 8 6.7 
3 Nur Jamal 6 6 8 7 7 7 8 7 7 7 7.0 
4 Siti Fitriana 6 7.5 6 8 7 7 8 7.5 7 7 7.1 
5 Umayah 6 8 6 7 7 6 8 7.5 7.5 7 7.0 
6 Abdul Rohman 7 7 6 6 7 6 6 6 7 7 6.5 
7 Muhadi 6 6 6 6 7 6 6 6.5 7 7 6.35 
8 Nastiyah 7 7 7 6 6 7 6 6 8 8 6.8 
9 Nistamiroh 7 8 8 6 6 7 7 7 7 7.5 7.1 
10 Nur Hidayah 7 7.5 7 7 6 6 7 6.5 7 7 6.8 
11 Junaidi 7.5 6.5 7 6 6.5 7 7 7 6 8 6.9 
12 Seti Purnomo 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6.6 
13 Zaenal Adam 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6.3 
14 Sabari 8 7 6 7 7 7 7.5 7 7 8 7.15 
15 Khoirul Ikhsan 7.5 6.5 8 7.5 6 7 7 7 7 6 7.0 
16 Juni Suryanti 7 5.5 7 6 7 5 7 6 6 8 6.5 
17 Siti Tarwiyah 6 6 7 7 6 6 7 8 7 7 6.7 
18 Nur Rohman 7.5 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6.65 
19 Sugeng Riyadhi 8 8 6 6 7 6 6 6 7 7 6.7 
20 Agung Suseno 7 6 7 7 7 6 7 7 7.5 7 6.85 
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21 Rizka Liftia Devi 7 6.5 6 6 6 7 7 7 7 7 6.7 
22 Muhaemin 6.5 6.5 6 6 7 5 8 6 7 7 6.5 
23 Imam Malik 6 6 6 7 7 6 6 6 7 7 6.4 
24 M. Rohani 6 6 6 7 6 5 7 6 6 8 6.3 
25 M. Sururi 6 6.5 7 6 6 5 7 6 6 8 6.4 
26 Agung Prasetyo 6 6 7 7 7 7 6.5 7 8 7 6.85 
 
Kejar Paket B “GIAT” SKB Kendal 
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KISI – KISI INSTRUMENT PENELITIAN 
“Pengaruh Kompetensi Tutor Terhadap Hasil Belajar Warga Belajar Kejar Paket B di 

SKB Cepiring Kabupaten Kendal” 

Variabel Sub Variabel Indikator No. item 
pertanyaa
n 

Kompetens

i Tutor 

1. Kompetensi 

Pedagogik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kompetensi 

Andragogik 

 

 

 

 

 

 

 

h. Kesiapan memberikan 

pembelajaran 

i. Keteraturan dalam 

memberikan pembelajaran 

j. Kedisiplinan sebagai 

pendidik 

k. Kemampuan 

menyampaikan materi 

l. Kemampuan menjawab 

pertanyaan 

m. Pemberian umpan balik 

terhadap tugas 

n. Memberikan tugas 

 

h. Kemampuan mengelola 

proses pembelajaran 

i. Kemampuan menciptakan 

suasana yang kondusif dalam 

pembelajaran 

j. Memenuhi kebutuhan 

belajar warga belajar 

k. Pembelajaran sesuai 

dengan pengalaman 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,  9, 10 

11, 12, 13, 

14, 15,  
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3. Kompetensi 

Kepribadian 

 

 

 

 

 

4. Kompetensi 

Sosial 

 

 

 

 

 

5. Kompetensi 

Profesional 

l. Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

m. Mengevaluasi 

pembelajaran warga belajar 

n. Menilai kegiatan belajar 

warga belajar 

 

e. berwibawa 

f. arif dan bijaksana 

g. sabar  dan adil dalam 

bertindak 

h. mandiri dan  penuh 

tanggung jawab 

 

e. mampu 

berkomunikasi secara efektif 

f.  mampu 

berinteraksi secara efektif 

g. mampu 

bekerja sama 

h. menghargai 

orang lain 

 

g. mampu 

menjelaskan materi pelajaran 

secara tepat dan mudah 

dipahami 

h. memberikan 

 

 

 

 

 

 

 

16, 17, 18 

19, 20, 21, 

22, 23,  

 

 

 

 

24, 25, 26 

27, 28, 29, 

30, 

 

 

 

 

31, 32, 33 

34, 35, 36, 

37, 38, 39, 

40,  
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contoh yang relevan dari 

konsep materi 

 

 

i. menjelaskan 

keterkaitan  materi dengan 

konteks kehidupan 

j. mampu 

menggunakan teknologi 

k. mampu 

menggunakan bahasa yang 

tepat dalam pembelajaran 

l. mampu 

menilai dan mengevaluasi 

pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


