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MOTTO 

 

 Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta 

kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (Qs. Al insyirah, 5-7). 

 … Hendaklah Dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin Dia 

dapatkan dari orang lain (HR. Muslim No. 8442). 

 Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusahan dan terus berdoa (Eki 

Setiawan). 
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Eki Setiawan. 2019. Penilaian Siswa Pengaruh Sarana Prasarana Laboratorium 
Komputer Terhadap Hasil Belajar, Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan 
Dan Informasi Bangunan, SMK N 4 Semarang. Dosen Pembimbing: Ir. Eko 
Nugroho Julianto., S.Pd., M.T., IPP. Program Studi Pendidikan Teknik 
Bangunan. 

 
Sumber daya manusia sekarang dituntut untuk menjadai sumberdaya yang 

cerdas dan bermutu, untuk mewujudkan itu perlunya pendidikan yang memiliki 
kualitas yang baik juga. Salah satu pendidikan yang berorientasi pada kualitas 
sumber daya adalah pendidikan SMK / MAK.  Sarana prasarana pendidikan 
menjadi salah satu faktor yang mendorong kualitas suatu pendidikan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penilaian siswa tentang sarana prasarana 
laboratorium komputer sesuai dengan standar sarana prasarana terhadap hasil 
belajar siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan sampel 
sejumlah 71 reponden. Penelitian yang dilakukan, menggunakan metode observasi 
dan angket. Validitas data dilakukan dengan metode validitas ekternal, untuk 
reliabilitas intrumen menggunakan rumus KR 21 dan analisis data untuk 
mengetahui pengaruh sarana prasarana terhadap hasil belajar menggunakan teknik 
analisis regresi linier sederhana.  

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan data kesesuaian sarana prasarana 
laboratorium komputer dengan standar sarana prasarana sebesar 89.13% atau dalam 
kategori “sesuai”, dan dari hasil angket penilaian siswa sarana prasarana 
laboratorium komputer mendapat kesesuaian sebesar 76.93%. Kemudian dari 
analisis regresi diketahui jika nilai F hitung sebesar 0.05 lebih kecil dari nilai F tabel 
sehingga dapat disimpulkan sarana prasarana di laboratorium komputer tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Sarana prasarana, Pengaruh, Hasil Belajar, Laboratorium Komputer 
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BAB I.  PENDAHULUAN 

PENDAHULAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia pada era saat ini dituntut untuk menjadi sumber daya 

manusia yang cerdas dan bermutu. Hal itu bisa tercapai apabila dalam hal 

pendidikan yang ada juga memiliki kulitas yang baik dan mampu mengembangkan 

potensi-potensi yang terpendam dalam diri pada sesorang. Maka dari itu upaya-

upaya guna meningkatkan sumber daya manusia yang harus terus di tingkatkan 

khususnya dalam dunia pendidikan yang menjadi pemeran utama dalam 

pembentukan sumber daya manusia yang bermutu.  

 Guna terus mendorong pendidikan di Indonesia ini maka pemerintah dengan 

serius melakukan strategi dan trobosan-trobosan untuk memperbaiki pendidikan di 

negara ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya undang-undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  yang tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003. 

Pendidikan nasional menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serat bertanggung 

jawab. 
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 Pendidikan di Indonesia menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 sendiri 

terdiri atas beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi, yang terdiri atas beberapa jenis pendidikan yaitu pendidikan 

umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pembahasan 

dalam latar belakang ini penulis akan membahas tentang pendidikan menengah 

dengan jenis pendidikan kejuruan. 

 Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (Rasto, 

2012: 2). Pendidikan kejuruan sendiri adalah jenis pendidikan menengah yang 

dikenal sebagai Sekolah Menengah Kejuruan  atau Madrasah Aliyah Kejuruan  

(SMK/ MAK). 

 Standar pendidikan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 

Nasional  Pendidikan menurut PP RI Nomor 19 Tahun 2005 adalah keriteria 

minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Lingkup 

dalam Standar Nasional Pendidikan meliputi, standar isi, standar proses, standar 

kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan.  

 Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 

Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / 

Madrasah Aliyah Kejuruan  sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan 
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merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja 

pada bidang tertentu. Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional SMK / MAK 

bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja, serta mampu 

mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 Sesuai dengan tujuan dari Pendidikan kejuruan maka untuk 

mewujudkannya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung 

terlaksananya kegiatan belajar dan pembelajaran yang bermutu. Seperti yang 

dijelaskan pada PP RI Nomor 19 Tahun 2005 bahwa salah satu lingkup standar 

nasional pendidikan adalah standar sarana prasarana. Adanya standar sarana 

prasarana yang telah diatur diharapkan nantinya dapat menunjang kegiatan belajar 

dan pembelajaran sehingga terciptanya tenaga-tenaga kerja yang ahli dari adanya 

SMK/ MAK. 

 Menurut Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan , standar sarana dan prasarana adalah standar 

nasional pendidikan yang berkaitan dengan keriteria minimal tentang ruang belajar, 

tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan , laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi.   
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 Pendidikan kejuruan memiliki banyak kompetensi keahlian yang salah 

satunya adalah program keahlian konstruksi dan properti yang didalamnya terdapat 

beberapa kompetensi keahlian yaitu konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan, 

konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, bisnis konstruksi dan properti, serta desain 

pemodelan dan informasi bangunan.  

 Pada Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

(DPIB) secara umum mempelajari tentang diantaranya gambar teknik, mekanika 

teknik, dasar-dasar konstruksi bangunan dan pengukuran tanah, Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Perancangan Interior Gedung, konstruksi jalan dan jembatan, estimasi 

biaya konstruksi, konstruksi dan utilitas gedung dan juga produk kreatif dan 

kewirausahaan. Untuk mencapai maksimal dalam pembelajaran yang dilakukan 

SMK membutuhkan banyak sarana dan prasarana, menurut Limon (2016) fasilitas 

atau sarana prasarana sekolah sering kali diabaikan yang justru sering 

mempengaruhi pengetahuan dan perolehan keterampilan peserta didik, disini 

sebagai contoh yaitu laboratorium praktikum.  

 Laboratorium komputer merupakan salah satu sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan khususnya pada bidang ilmu yang membutuhkan adanya fasilitas 

komputer seperti  kompetensi keahlian DPIB lebih spesifiknya adalah mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior Gedung. Mata 

pelajaran ini termasuk di dalam golongan C3 yang dalam taksonomi bloom 

diartikan sebagai mengaplikasikan, di dalam kompetensi inti SMK/MAK terdapat 

pada kompetensi inti 4 (keterampilan) yang antara lain isinya “Melaksanakan tugas 

spesifik dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim 
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dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan”, dari kompetensi tersebut menjelaskan 

bahawa dalam mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior 

Gedung membutuhkan alat atau sarana prasarana, kemudian dalam kompetensi 

dasarnya contohnya yaitu KD 4.11 yang isinya “Menyajikan jenis-jenis perangkat 

lunak” yang artinya dalam pelaksanaannya membutuhkan alat yang dapat mengolah 

perangkat lunak yaitu komputer. Penggunaan laboratorium komputer ini akan 

menjadi penting karena dalam pembelajaran yang ada mulai dari awal sesuai 

dengan komptensi dasar yaitu KD 4.1 sampai dengan 4.23 semuanya menggunakan 

perangkat lunak yang nantinya juga akan berhubungan dengan pembelajaran di 

laboratorium komputer sedangkan dalam KI dan KD 3 merupakan kompetensi yang 

mengutamakan pengetahuan dan pemahaman.  

 Dalam pendidikan berbasisi kompetensi, waktu waktu yang diperlukan 

untuk menguasai suatu kompetensi dapat bervariasi (Butova, 2015). Sesuai yang 

ada dalam kompetensi dasar pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perancangan Interior Gedung, mata pelajaran ini memiliki jumlah jam pelajaran 

yaitu 596 jam pelajaran yang itu dibagikan kedalam 50 KD yang terbagi pada KD 

3 dan KD 4 dan juga itu dilaksanakan dalam kurun waktu empat semester yaitu 

mulai dari kelas sebelas samapai dengan kelas dua belas. Bila kita hitung maka 

kebutuhan jam pelajaran di kelas sebelas per semesternya kurang lebih adalah 166.9 

jam pelajaran. Dalam observasi yang dilakukan untuk mata pelajaran diatas di SMK 

Negeri 4 Semarang pada jadwal pelajaran terbagai menjadi 9 jam pelajaran 

perminggu sehingga bila dihitung persemeternya ada 126 jam pelajaran, disini 
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terlihat perbedaan yang siginifikan dari jam pelajaran yang ada pada kurikulum dan 

yang ada dilapangan. 

 Kemudian dari observasi awal yang dilakukan berkaitan dengan 

laboratorium komputer di SMK Negeri 4 Semarang jurusan teknik bangunan 

terdapat dua laboratorium komputer, dimana satu laboratorium digunakan khusus 

ruang gambar AutoCad dan yang satu lagi digunakan untuk mata pelajaran lain 

yang membutuhkan sarana prasarana laboratorium komputer. Jumlah Siswa dari 

kompetensi keahlian DPIB untuk kelas sebelas adalah 108 Siswa yang terabagi 

menjadi tiga rombongan belajar sehingga dalam penggunaan laboratorium 

komputer harus bergantian.  

 SMK/ MAK dalam pembelajarannya lebih menekankan kepada 

pengalaman langsung atau praktikum dimana pembelajaran praktik dan teori 

berbanding 70:30, sehingga dalam pembelajarannya kebanyakan diarahkan kepada 

model pembelajaran project based learning dan produk based learning (Direktorat 

Pembina Sekolah Menengah, 2018). Dalam kegiatan dengan model ini maka output 

pembelajaran lebih berorientasi kepada hasil atau produk. 

   Dengan ruang laboratorium yang terbatas dengan jam pelajaran yang cukup 

dipersingkat serta pembelajaran yang dituntut untuk menghasilkan sebuah produk 

maka Siswa akan dipaksakan untuk bekerja cepat dengan sarana prasarana yang 

ada, tentu dengan tuntutan hasil belajar yang baik. Sehingga dengan kondisi 

tersebut dari observasi yang dilakukan ada beberapa Siswa yang berinisiatif 

membawa perlengkapan sendiri dan itu dibenarkan oleh salah satu guru di SMK 

tersebut dengan alasan mempercepat pekerjaan karena nantinya file gambar dapat 
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dilanjutkan di rumah, lalu apakah sarana prasarana yang ada telah mendukung 

semua kebutuhan para peserta didik guna meningkatkan kompetensi. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH SARANA PRASARANA LABORATORIUM 

KOMPUTER TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KOMPETENSI 

KEAHLIAN DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN SMK N 

4 SEMARANG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis 

kaji dalam penelitian ini adalah “Mengetahui penilaian siswa mengenai kondisi 

sarana dan prasarana laboratorium komputer serta pengaruhnya terhadap hasil 

belajar Siswa di SMK Negeri 4 Semarang, kompetensi keahlian desain pemodelan 

dan informasi bangunan”. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa batasan yang ditentukan guna 

menghindari pengembangan masalah yang terlalu luas, yaitu:  

Penelitian ini hanya melihat pengaruh dari penilaian siswa mengenai kondisi 

sarana prasarna yang ada di laboratorium komputer terhadap hasil belajar siswa di 

SMK Negeri 4 Semarang Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior 

Gedung. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana penilaian siswa terhadap sarana prasarana yang ada di laboratorium 

komputer ?. 

b. Bagaimana pengaruh sarana prasarana di laboratorium komputer terhadap hasil 

belajar siswa ?. 

  

1.5 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bagaimana penilaian siswa terhadap sarana prasarana yang 

ada di laboratorium komputer ?. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sarana prasarana di laboratorium 

komputer terhadap hasil belajar siswa ?. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan 

acuan bagi mahasiswa lain yang ingin atau akan melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan sarana prasarana ataupun yang ingin mengembangkan lebih 

dalam penelitian yang telah penulis lakukan. 
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 Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini penulis berharap nantinya dapat memeberikan 

manfaat: 

a. Bagi Penulis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis tentang sarana prasarana pendidikan dan juga dapat 

digunakan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Teknik Bangunan 

di Universitas Negeri Semarang. 

b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan 

pembelajaran tentang sarana prasarana pendidikan. 

c. Bagi Dosen, penelitian ini diharapakan menjadi rujukan guna meningkatkan 

sarana prasarana pendidikan dan pembelajaran. 

d. Bagi Pihak SMK Negeri 4 Semarang, diharapakan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai evaluasi tentang sarana prasarana yang ada di sekolah. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan skripsi ini terdiri atas 3 (tiga) bagian penulisan yaitu bagian awal 

,bagian isi dan bagian akhir dari penulisan skripsi atau dapat di jabarkan seperti di 

bawah ini :  

a. Bagian awal. 

Bagian awal terdiri atas judul, halaman pengesahan, motto, persembahan, 

halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

b. Bagian isi skripsi. 

Pada bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 
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1) BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang alasan pemilihan judul, identifikasi 

permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian dan sistematikan penulisan. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul 

dari penulisan skripsi ini. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, Instrumen penelitian, validitas penelitian, 

teknik analisis data, dan rancangan kegiatan penelitian. 

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan analisis data penelitian, hasil penelitian, 

serta pembahasannya. 

5) BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran yang akan diberikan berdasarkan penelitian. 

c. Bagian akhir skripsi. 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang mendukung 

hasil penelitian. 
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 Pengertian sarana dan prasarana pendidikan 

Sarana Pendidikan adalah semua fasilitas (peralatan, pelengkap, bahan dan 

perabotan) yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik 

yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat 

berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, seperti: Gedung, ruang kelas, 

meja kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, kantor sekolah, ruang 

osis, tempat parkir, ruang laboratorium. Adapun prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti: halaman, kebun, atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata 

tertib sekolah, dan sebagainya. (Indrawan, 2015: 10). 

 Sarana sendiri menurut yang tertuang dalam Lampiran VI Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan  menyangkut 

Standar Sarana Prasaran, adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang 

dapat di pindah-pindahkan. Sarana terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, 

serta perlengkapannya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan 

untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan. 
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 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang 

dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Adapun 

prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). 

  Klasifikasi Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan menurut Barnawi & Arifin M (2014: 49), sarana 

pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Berdasarkan habis tidaknya. 

1) Sarana habis pakai, merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat 

habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, kapur tulis, tinta printer, kertas 

tulis, dan bahan-bahan kimia untuk praktik. 

2) Sarana tahan lama/ tidak habis pakai, merupakan bahan atau alat yang dapat 

digunakan secara terus menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. 

Contohnya, meja dan kursi, komputer, atlas, globe, dan alat-alat olahraga. 

b. Berdasarkan bergerak tidaknya. 

1) Sarana Pendidikan bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakan 

atau dipindah tempatkan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Contohnya, 

meja dan kursi, almari arsip, dan alat-alat praktik. 

2) Sarana pendidikan tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat 

dipindahkan atau sangat sulit jika dipindahkan. Misalnya, saluran dari 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), saluran kabel listrik, dan LCD yang 

dipasang permanen. 

c. Berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran.  
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Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses 

pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. 

1) Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-

perbuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran, 

materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan melalui alat 

peraga sehingga Siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran. 

2) Media pengajaran adalah sarana Pendidikan yang berfungsi sebagai perantara 

(medium) dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis 

yaitu visual, audio, dan audiovisual. 

 Di sini menurut Barnawi & Arifin M (2014: 51), prasarana pendidikan di 

sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Prasarana langsung adalah perasarana yang secara langsung digunakan dalam 

proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, ruang laboratorium, ruang praktik, 

dan ruang komputer. 

b. Prasarana tidak langsung adalah prasaran yang tidak diguanakan dalam proses 

pembelajaran, tetapi sangat menunjang proses pembelajaran, misalnya ruang 

kantor, kantin sekolah, tanah, dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang 

UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, taman, dan tempat parkir kendaraan. 

 Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

/ Madrasah Aliyah Kejuruan  (SMK/ MAK). 

a. Pengertian standar sarana dan prasarana. 
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Semua hal dalam pendidikan telah diatur oleh undang-undang maupun peraturan 

guna menjadikan pendidikan berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ada. Standar saran dan prasarana pendidikan sendiri telah diatur 

dalam Standar Nasional Pendidikan yang telah tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sesuai dengan yang 

disebutkan dalam Pasal 35 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya sebagai 

berikut: 

1) Pasal 1: Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, 

dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

2) Pasal 2: Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 

pembiayaan. 

3) Pasal 3: Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan 

pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanan oleh satuan standarisasi, 

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. 

4) Pasal 4: Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Standar nasional pendidikan sendiri menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 adalah keriteria minimal 
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tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Standarisasi sarana dan prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan / 

madrasah aliyah negeri sendiri juga telah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan 

dan telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejurann/ Madrasah Aliyah Kejurauan, dan untuk 

standar nasional tentang sarana prasarana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018. 

Standar sarana dan prasarana menurut dalam Lampiran VI Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 

adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan keriteria minimal 

tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekereasi, 

serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.  

Adapun menurut E. Mulyasa (dalam Indrawan. 2015: 46) standar sarana 

prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan keriteria 

minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta 

sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. 
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b. Standar sarana dan prasarana SMK/MAK 

Menurut Insriawan (2015: 47) dalam bukunya, standar sarana prasarana 

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri, garis besarnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Setiap satuan dan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana prasarana yang meliputi lahan, 

ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 

produksi, ruang kantin, ruang instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/ tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

3) Standar jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam (IPA), 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain 

pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal 

peralatan yang harus tersedia. 

4) Standar jumlah peralatan diatas, dinyatakan dalam rasio minimal jumlah 

peralatan perpeserta didik. 

5) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di 

perpustakaan satuan pendidikan. 
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6) Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan di dalam rasio jumlah 

buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan 

satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. 

7) Kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan, buku teks pelajaran dinilai 

oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. 

8) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap dinyatakan dalam rasio jumlah 

sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan 

karakteristik satuan pendidikan. 

9) Standar rasio luas ruang kelas dan luas bangunan perpeserta didik dirumuskan 

oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.  

10) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah adalah kelas B, sedangkan pada satuan pendidikan tinggi adalah 

kelas A. 

11) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanah labil, bangunan satuan pendidikan 

harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa. 

12) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada ketetapan menteri 

yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum. 

13) Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab satuan 

pendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai yang ditetapkan dengan 

peraturan menteri. 
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 Standar Sarana Laboratorium Komputer (Ruang Sistem Komputer) Untuk 

SMK/MAK. 

Standar sarana laboratorium telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018, yang 

tercantum dalam lampiran Standar untuk laboratorium komputer (ruang sistem 

komputer) diantaranya sebagai berikut: 

a. Ruang sistem komputer berfungsi sebagai tempat kegiatan yang menggunakan 

sarana TIK untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk mengakses 

sumber belajar. 

b. Setiap SMK/MAK memiliki minimum 1 (satu) ruang sistem komputer yang 

dapat menampung 1 (satu) rombongan belajar. 

c. Ruang sistem komputer dilengkapi sarana TIK seperti tercantum pada Tabel 

2.1.1 berikut. 

Tabel 2.1.1 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana TIK 
 Sumber: Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 
 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot 
1.1 Kursi peserta 

didik 
1 buah/ peserta 
didik 

Desain, ukuran, dan bahan yang 
digunakan memperhatikan fungsi 
penggunaan. 

1.2 Meja peserta 
didik 

1 buah/ peserta 
didik 

Desain, ukuran, dan bahan yang 
digunakan memperhatikan fungsi 
penggunaan. 

1.3 Kursi guru 1 buah/ guru Desain, ukuran, dan bahan yang 
digunakan memperhatikan fungsi 
penggunaan. 

1.4 Meja guru 1 buah/ guru Desain, ukuran, dan bahan yang 
digunakan memperhatikan fungsi 
penggunaan. 

2. Peralatan TIK 
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No Jenis Rasio Deskripsi 

2.1 Komputer Minimal 
sejumlah peserta 
didik per rombel 

Kelengkapan peralatan memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung fungsi penggunaan. 

2.2 Stabilisator 1 buah/ ruang Kelengkapan peralatan memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung fungsi penggunaan. 

2.3 Koneksi 
intranet dan 
internet 

1 set/ sekolah Kelengkapan peralatan memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung fungsi penggunaan. 

2.4 Kotak kontak/ 
stop kontak 
listrik 

6 buah/ ruang Penempatan dan daya listrik 
memperhatikan daya dukung terhadap 
pengoprasian peralatan yang 
memerlukan. 

2.5 Alat 
kebersihan 

Minimum 1 set/ 
ruang praktik 

Kelengkapan alat kebersihan 
memperhatikan jenis, jumlah dan 
spesifikasi yang mendukung kebersihan 
ruang kerja/ praktik. 

2.6 Alat-alat K3 Minimum 1 set/ 
ruang praktik 

Kelengkapan alat K3 memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung penanganan awal 
kecelakaan kecil. 

2.7 Jam dinding 1 buah/ ruang Spesifikasi disesuaikan dengan 
kebutuhan. 

3. Media Pendidikan 
3.1 Papan tulis 1 buah/ ruang Desain, ukuran dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 
penggunaan sesuai data/ informasi yang 
ditampilkan. 

3.2 Proyektor  1 buah/ ruang Kelengkapan peralatan memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung fungsi penggunaan. 

3.3 Alat peraga 1 set/ sekolah Kelengkapan peralatan memperhatikan 
jenis, jumlah dan spesifikasi yang 
mendukung fungsi penggunaan. 

 

Sedangkan menurut Barnawi dan Arifin M (2014) dalam bukunya yang 

mengacu berdasrkan Permendiknas No. 40 Tahun 2008, standar sarana ruang 

laboratorium di SMK/ MAK sama dengan laboratorium di SMA/ MA yang dapat 

dilihat dalam Tabel 2.1.2 berikut ini. 
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Tabel 2.1.2 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana TIK 
Sumber: Barnawi dan Arifin M berdasarkan Permendiknas No. 40 Tahun 2008 

 
No. Jenis Rasio Deskripsi 
1.  Perabot 
1.1 Kursi peserta 

didik 
1 buah/ peserta 
didik 

Kuat, setabil, dan mudah 
dipindahkan oleh peserta didik. 
Ukuran memadai untuk duduk 
dengan nyaman. Desain dudukan 
dan sandaran membuat peserta didik 
nyaman belajar. 

1.2 Meja 1 buah/ 2 peserta 
didik 

Kuat, setabil, dan aman. Ukuran 
memadai untuk menampung 1 unit 
komputer dan peserta didik bekerj 
berdua. Jika CPU diletakan di bawah 
meja, maka harus mempunyai 
dudukan minimum setinggi 15 cm. 
Kaki peseerta didik dapat masuk ke 
bawah meja dengan nyaman. 

1.3 Kursi guru 1 buah/ guru Kuat, setabil, aman, dan mudah 
dipindahkan. Ukuran kursi memadai 
untuk duduk dengan nyaman. 

1.4 Meja guru 1 buah/ guru Kuat, stabil, aman, dan mudah 
dipindahkan. Ukuran memadai 
untuk bekerja dengan nyaman. 

2.  Peralatan Komputer 
2.1 Komputer  1 unit/ 2 peserta 

didik ditambah 1 
unit untuk guru. 

Mendukung penggunaan 
multimedia. Ukuran monitor 
minimal 15”. 

2.2 Printer  1 unit/ lab  
2.3 Scaner 1 unit/ lab  
2.4 Titik akses 

internet 
1 titik/lab Berupa saluran telepon atau nirkabel 

2.5 LAN Sesuai banyak 
komputer 

Dapat berfungsi dengan baik 

2.6 Stabilizer Sesuai banyak 
komputer 

Setiap komputer terhubung dengan 
stabilizer. 

2.7 Modul praktik 1 set/ komputer Terdiri dari sistem oprasi, pengolah 
kata, pengolah angka, dan pengolah 
gambar. 

3.  Media Pendidikan 
3.1 Papan tulis 1 buah/ lab Kuat, setabil, aman. Ditempatkan 

pada posisi yang memungkinkan 
seluruh peserta didik melihatnya 
dengan jelas. 
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No. Jenis Rasio Deskripsi 
4.  Perlengkapan Lain 
4.1 Kotak Kontak Sesuai dengan 

banyak 
komputer 

 

4.2 Tempat 
sampah 

1 buah/ lab  

4.3 Jam dinding 1 buah/ lab  
 

Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 memiliki perbedaan di dalam deskripsinya yang 

mana deskripsi pada Tabel 2.1.2 terlihat lebih rinci sehingga memudahkan dalam 

pemilihan sarana akan tetapi untuk spesifikasinya sendiri belum terlalu detail 

karena kebutuhan akan spesifikasi alat tergantung dengan kebutuhan masing-

masing sekolah.  Akan tetapi ada beberapa spesifikasi alat yang dapat diketahui 

untuk standar SMK/ MAK dengan kompetensi keahlian yang menggunkan 

perangkat komputer seperti contohnya Teknik Gambar Bangunan dan banyak lagi. 

Spesifikasi ini diambil dari Instrumen Verifikasi SMK Penyelenggara Ujian Praktik 

Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/ 2019 untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan, Kompetensi Keahlian Teknik Gamar Bangunan, Kode 1023, yang 

daftarnya dirangkum seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 di bawah ini. 

Tabel 2.1.3 Standar Sarana Ujian SMK/ MAK 
Sumber: Instrumen Verifikasi SMK Penyelenggara Ujian Praktik Kejuruan 

 
No. Jenis Rasio Deskripsi/ Spesifikasi 
1. Standar peralatan utama 

1.1 Komputer 1 unit/ orang 
Minimal dengan processor 2 
GHz, RAM 512 MB 

1.2 
Program/ 
Softwere 

Minimal AutoCAD 
versi 2010 

1 unit/ orang 

1.3 Printer A3/ A4 Leserjet 1 unit/ 10 orang 
1.4 Penggaris segitiga No.12 1 pasang/ orang 
1.5 Pensil 2B 1 buah/ orang 
2.  Standar Peralatan Pendukung 
2.1 Stavolt/ UPS 1 unit/ orang Matsunaga/Prolink atau setara 
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No. Jenis Rasio Deskripsi/ Spesifikasi 
2.2 Penghapus 1 buah/ orang Standar 
2.3 Staples 2 buah/ orang Standar 
3.  Stanadar Persyaratan Tempat/ Ruang 
3.1 Studio gambar 4-5 m2/ Siswa  
3.2 Lab komputer 2.5 m2/ Siswa  

3.3    
Dilengkapi dengan 
penerangan buatan (Lampu 
listrik) 

 

Standar spesifikasi sarana lainnya seperti yang ada pada  Tabel 2.1.1 dan 

Tabel 2.1.2 disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinnya sehingga sekolah diberi 

kebebasan untuk menentukan spesifikasi yang paling baik guna menunjang 

kegiatan belajar mengajar. 

 Standar prasarana laboratorium komputer SMK/MAK. 

Prasarana merupakan salah satu alat atau media yang berfungsi sebagai 

penunjang dalam suatu pendidikan. Pada intinya prasarana lebih tertuju pada 

fasislitas yang tidak dapat dipindahkan seperti taman, ruang kelas, dan bangunan. 

Standar prasarana di dalama SNP tidak terlalau dijelaskan mengenai standar 

prasarana yang harus dipenuhi hanya saja di dalamnya menerangkan ruang 

laboratorium sistem komputer harus bisa menampung satu rombongan belajar. 

 Menurut Barnawi dan M. Arifin (2014: 139) menyatakan bahwa sebuah 

SMK/MAK memiliki 6 jenis laboratorium dan satu ruang gambar praktik, yang 

salah satunya adalah laboratorium komputer. Daya ruang tampung ruang 

laboratorium minimal dapat menampung setengah rombel. Rasio minimum ruang 

laboratorium adalah 3m2/ peserta didik. Luas minimum 16 m2. Lebar minimum 

ruang laboratorium adalah 8 m (Barnawi dan M. Arifin. 2014: 139). Sedangkan 

menurut Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 
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Tahun 2018  Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah   

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan , luas bangunan dalam ruang praktik masinal 

dan komputer adalah 3m2 / peserta didik dengan kapasitas untuk 18 peserta didik. 

 Standar Sarana Ruang Praktik Kompetensi Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan. 

Sesuai standar sarana prasarana, Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan sendiri mempunyai standar sarana prasarana seperti pada 

Tabel 2.1.4 berikut: 

Tabel 2.1.4 Standar Sarana Ruang Praktik Kompetensi Keahlian Desain 
Pemodelan Dan Informasi Bangunan. 

 Sumber: Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 

 
No Jenis Rasio Deskripsi 

1. Prabot 
1.1 Kursi Kerja 1 buah/ 2 peserta 

didik. 
Desain dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
dengan jenis pekerjaan. 

1.2 Meja Kerja 1 buah/ 4 peserta 
didik 

Desain dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
dengan jenis pekerjaan. 

1.3 Meja Alat 1 buah/ 18 peserta 
didik 

Desain dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
dengan jenis pekerjaan. 

1.4 Meja Persiapan 1 buah/ 9 peserta 
didik 

Desain dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
dengan jenis pekerjaan. 

1.5 Kursi kerja 
bengkel (stool) 

1 buah/ 4 peserta 
didik 

Desain dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
dengan jenis pekerjaan. 

1.6 Lemari alat (tools 
cabinet) 

1 buah/ 9 peserta 
didik 

Desain dan bahan yang 
digunakan sesuai dengan alat 
dan bahan yang disimpan. 
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No Jenis Rasio Deskripsi 
1.7 Lemari 1 buah/ 6 peserta 

didik 
Desain dan bahan yang 
digunakan sesuai dengan alat 
dan bahan yang disimpan. 

2. Peralatan 
2.1 Seperangkat 

peralatan praktik 
1 set/ sub ruang 
praktik 

Kelengkapan peralatan 
memperhatikan jenis, jumlah 
dan spesifikasi yang 
mendukung ketercapaian 
kompetensi keahlian. 

3. Media Pendidikan 
3.1 Papan tulis 1 buah/ sub ruang 

praktik 
Desain, ukuran dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi penggunaan sesuai 
kegiatan belajar teoritis.  

3.2 Papan tugas/ 
kemajuan Siswa 

1 buah/ ruang 
praktik 

Desain, ukuran dan bahan yang 
digunakan memperhatikan 
fungsi/ kegunaan memonitor 
penyelsaian tugas/ pekerjaan 
yang telah ditetapkan. 

4. Perlengkapan Lain 
4.1 Kotak kontak Minimum 12 buah/ 

ruang praktik. 
Penempatan dan daya listrik 
memperhatikan daya dukung 
terhadap pengoprasian peralatan 
yang memerlukan. 

4.2 Alat kebersihan Minimum 1 set/ 
ruang praktik 

Kelengkapan alat kebersihan 
memperhatikan jenis, jumlah 
dan spesifikasi yang 
mendukung kebersihan ruang 
kerja/ praktik. 

4.3 Alat-alat K3 Minimum 1 set/ 
ruang praktik 

Kelengkapan alat K3 
memperhatikan jenis, jumlah 
dan spesifikasi yang 
mendukung penanganan aawal 
kecelakaan kecil. 

4.4 Alat Pelindung 1 set/ Peserta didik Kelengkapan alat pelindung diri 
memperhatikan jenis, jumlah 
dan spesifikasi yang 
mendukung keselamatan dan 
kesehatan pengguna/ peserta 
didik pada saat melaksanakan 
praktik. 
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 Standar Prasarana Ruang Praktik Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan. 

Ruang praktik Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti 

menggambar desain perancangan interior gedung dengan komputer, memahami 

konstruksi jalan dan jembatan, menghitung bahan dan biaya dengan program 

komputer. 

 Luas minimum ruang praktik Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan adalah 150 m2 , meliputi ruang praktik desain masinal dan 

komputer, ruang praktik perencanaan dan pembuatan model/ maket bangunan, 

ruang instruktur dan ruang simpan, termasuk selasar. 

 Standar prasarana untuk Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan dapat dilihat pada Tabel 2.1.5 sebagai berikut. 

Tabel 2.1.5 Standar Prasarana Ruang Praktik Desain Pemodelan dan Informasi 
Bangunan. 

 Sumber: Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 

No Jenis Rasio Deskripsi 
1. Ruang praktik 

desain masinal 
dan komputer 

3 m2 / peserta didik Kapasitas untuk 18 peserta didik. 

2. Ruang prakrik 
perencanaan dan 
pembuatan 
model/ maket 
bangunan 

3 m2 / peserta didik Kapasitas untuk 18 peserta didik 

3. Sub ruang 
instruktur dan 
ruang simpan 

3 m2 / instruktur Kapasitas untuk 9 instruktur 
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2.2 Belajar Dan Pembelajaran 

 Pengertian belajar dan pembelajaran 

a. Belajar 

Menurut Suradi, Moh. (2018: 11) menyimpulkan bahawa belajar secara umum 

dirumuskan sebagai perubahan dalam diri seseorang yang dapat dinyatakan dengan 

adanya penguasaan pola sambutan yang baru, berupa pemahaman, keterampilan, 

dan sikap sebagai hasil proses hasil pengalaman yang dialami. Suradi juga 

menyatakan jika belajar itu diartikan dalam arti luas, meliputi keseluruhan proses 

perubahan pada individu. Perubahan itu meliputi keseluruhan topik keperibadian, 

intelek maupun sikap, baik yang tampak maupun yang tidak (2018: 12). Menurut 

Margaret E dan Bell Gredler mengungkapkan belajar adalah proses sesorang 

memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap (Gasong, Dina. 2018: 

12). Selanjutnya menurut Gasong Dina sendiri belajar adalah proses internal dalam 

diri individu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan 

perubahan tingkah laku baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati 

(2018: 14).  

Disini terlihat jelas bahawa belajar merupakan suatu proses perubahan sehingga 

bertambahnya suatu pemahaman, ketrampilan dan sikap yang merupakan hasil dari 

interaksi dengan lingkungan belajar baik itu dapat dilihat maupun tidak dapat 

dilihat. 

b. Pembelajaran 

Belajar tidak dapat lepas dari adanya proses pembelajaran di dalamanya. Dalam 

belajar membutuhkan sebuah proses dan interaksi yang bisa disebut sebagai 
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pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang berulang-ulang 

dan menyebabkan adanya perubahan perilaku yang disadari dan cenderung bersifat 

tetap  (Thobroni, M. 2015: 19). Sedangkan menurut Yusufhadi (dalam Thobroni, 

M. 2015: 65) pembelajaran adalah usaha mengelola lingkungan belajar dengan 

sengaja agar sesorang membentuk diri secara positif tertentu dalam kondisi positif 

tertentu.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembelajaran berasal dari kata “ajar” yang 

berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) kemudian 

“pembelajaran” berarti proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

proses atau cara seseorang atau makhluk hidup untuk mengetahui sesuatu hal.  

Belajar dan Pembelajaran merupakan aktivitas yang terecana untuk mencapai 

tujuan tertentu yang dicirikan dengan keterlibatan sejumlah komponen yang saling 

terkait satu sama lain. Komponen-komponen yang dimaksud adalah perangkat 

pembelajaran yang terdiri atas rencana pembelajaran alat pembelajaran, serta alat 

evaluasi (Hanafy 2014).  

 Tujuan belajar 

Belajar dari pengertian diatas kita dapat mengetahui jika itu merupakan suatu 

proses seseorang untuk menambah suatu pemahaman, keterampilan dan sikap 

masing-masing orang. Belajar sendiri memiliki suatu tujuan, menurut Suprijono 

(2002) tujuan yang eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan 

instruksional yang dinamakan instructional effects, yang biasanya berbentuk 

pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, tujuan belajar sebagai hasil yang 
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menyertai tujuan belajar instruksional disebut nurturant effects. Bentuknya berupa 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima 

orang lain dan sebagainya (Thobrini, M. 2015: 20) 

Dalam bukunya Suradi mengungkapkan jika belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku yang berkesinambungan antara berbagai unsur dan 

berlangsung seumur hidup yang didorong oleh berbagai aspek seperti motivasi, 

emosional, sikap dan yang lainnya, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah 

tingkah laku yang diharapkan. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai 

peserta belajar, kebutuhan sebagai pendorong, situasi belajar yang memungkinkan 

terjadinya kegiatan belajar (2018: 16). Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan 

belajar adalah untuk tercapainya sebuah tingkah laku yang diharapkan oleh seorang 

individu yang didorong oleh suatu kebutuhan akan sesuatu. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Belajar merupakan suatu proses untuk membentuk suatu perubahan yang 

tentunya memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhinya baik itu karena diri 

sendiri ataupun faktor lain yang disebabkan dari luar diri individu. Seperti yang 

dikemukakan Setiawati, Linda (2015: 328) dalam jurnalnya, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar menurut Murphy (2009) diantaranya adalah 

pendidik, Siswa, dan lingkungan pendidikan yang mencerminkan budaya 

kompetensi. Faktor pendidik dapat dilihat dari kinerja guru, faktor Siswa dapat 

dilihat dari motivasi berprestasi dan disiplin belajar, lingkungan pendidikan dapat 

dilihat dari sarana dan prasarana sekolah, pelaksanaan prakerin serta dukungan 

orang tua. Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan 
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atau pembaharuan dalam tingkah laku dan kecakapan. Berhasil atau tidaknya 

menurut Purwanto (2002), berhasil atau tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi 

oleh  berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut 

( Thobroni, M. 2015: 28-30): 

a. Faktor yang ada pada diri organisme tersebut yang disebut faktor individual. 

Faktor individual meliputi hal-hal berikut: 

1) Faktor kematangan atau pertumbuhan. 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat pertumbuhan 

organ-organ tubuh manusia. Misalnya, anak usia enam bulan dipaksa untuk belajar 

berjalan meskipun dilatih dan dipaksa anak tersebut tidak akan mampu untuk 

melakukannya. 

2) Faktor kecerdasan atau inteligensi. 

Berhasil atau tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh 

faktor kecerdasan. Misalnya, anak umur empat belas tahun ke atas umumnya telah 

matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada kenyataannya tidak semua anak-anak 

tersebut pandai dalam ilmu pasti. 

3) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, kecakapan 

dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin dikuasai dan makin mendalam. 

Selain itu dengan seringnya berlatih, akan menimbulkan minat terhadap sesuatu 

yang dipelajari itu. Sebaliknya, tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang telah 

dimilikinya dapat menjadi hilang atau berkurang. 

4) Faktor motivasi 



30 
 

 
 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang tidak akan mau berusaha mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya 

jika ia tidak mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang akan dicapai dari 

belajar. 

5) Faktor peribadi 

Setiap manusia memiliki sifat dan keperibadian masing-masing yang berbeda 

dengan manusia lainnya. Ada orang yang mempunyai sifat keras hati, halus 

perasaanya, berkemauan keras, tekun, dan sifat sebaliknya. Sifat-sifat keperibadian 

tersebut turut berpengaruh dengan hasil belajar yang dicapai. Termasuk kedalam 

sifat-sifat keperibadian ini adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Termasuk ke dalam 

faktor di luar individual atau faktor sosial antara lain: 

1) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. Suasana dan keadaan keluarga 

yang bermacam-macam turut menentukan bagaimana dan sampai di mana 

belajar dialami anak-anak. Ada keluarga yang memiliki cita-cita tinggi bagi 

anak-anaknya, tetapi ada pula yang biasa-biasa saja. Ada keluarga yang diliputi 

suasana tenteram dan damai, tetapi ada pula yang sebaliknya. Termasuk, dalam 

faktor keluarga yang juga turut berperan adalah ada tidaknya atau ketersediaan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. 

2) Faktor guru dan cara mengajarnya. Saat anak belajar di sekolah, faktor guru 

dan cara mengajarnya merupakan faktor yang penting. Sikap dan keperibadian 

guru dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan yang dimiliki guru 
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dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut kepada peserta 

didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 

3) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar-mengajar. Faktor guru dan cara 

mengajarnya berkaitan erat dengan ketersediaan alat-alat pelajaran yang 

tersedia di sekolah. Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang berkualitas akan 

mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

4) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Seseorang anak yang 

memiliki inteligensi yang baik, dari keluarga yang baik, bersekolah di sekolah 

yang keadaan guru-gurunya, dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat 

belajar dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya, seperti 

kelelahan karena jarak rumah dan sekolah cukup jauh, tidak ada kesempatan 

karena sibuk bekerja, serta pengaruh lingkungan yang buruk yang terjadi di 

luar kemampuannya. 

5) Faktor motivasi sosial. Motovasi sosial dapat berasal dari orangtua yang selalu 

mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, seperti dari 

tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah dan teman sepermainan. Pada 

umumnya, motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan 

tidak dengan sadar. 

 

2.3 Tinjauan Hasil Belajar 

Kata hasil tentu kita akan berpikiran tentang sesuatu yang kita peroleh dari apa 

yang kita lakukan ataupun kita kerjakan lalu apa yang dimaksud dengan hasil 
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belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019) kata “hasil” berarti sesuatu 

yang diadakan (dibuat, dijadikan dan sebagainya) oleh usaha (tanaman-tanaman, 

sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya). Dengan menelaah kata hasil belajar 

kita akan memahami jika hasil belajar adalah sesuatu yang kita peroleh dari proses 

belajar yang telah kita lakukan dan kita kerjakan. 

Thobroni, M. (2015: 22) menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan 

saja. Hal ini menyatakan bahwa dalam hasil belajar seseorang harus mengalami 

suatu perubahan baik itu secara perilaku, sikap, maupun pengetahuan kognitif. 

Menurut Suprijono (2002) yang dikutip dari Bloom hasil belajar mencangkup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Thobroni, M. 2015: 21). 

a. Domain kognotif mencakup: 

1) Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

2) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh) 

3) Application (penerapan) 

4) Analysis (Menguraikan, menentukan hubungan) 

5) Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk bangunan baru) 

6) Evaluating (menilai). 

b. Domain Afektif mencangkup : 

1) Receiving (sikap menerima) 

2) Responding (memberikan respon) 

3) Valuing (nilai) 

4) Organization (organisasi) 
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5) Characterization (karakterisasi). 

c. Domain Psikomotorik mencangkup: 

1) Initiatory 

2) Pre-routine 

3) Rountinized 

4) Keterampilan produktif, Teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Hasil belajar juga biasanya digunakan sebagai alat pengukuran kemampuan 

seorang peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 

terlihat apakah peseta didik telah mampu atau dapat memahami pembelajaran yang 

telah dilalui. Hasil belajar juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan 

prestasi sesorang setelah melakukan pembelajaran. Menurut Zainudin & Subri 

(2017) terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi prestasi atau hasil belajar 

siswa diantaranya seperti perilaku siswa, sikap, tingkat kehadiran siswa, lingkungan 

baik lingkungan belajar maupun sosial, kenyamanan tempat belajar, fasilitas fisik 

yang tersedia dan masih banyak lagi. 

 

2.4 Kompetensi keahlian DPIB 

 Struktur kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan standar yang digunakan guna menjadi acuan 

dalam penyelenggaraan suatu pembelajaran, sehingga pembelajaran yang 

dilaksanakan akan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berikut merupakan 

struktur kurikulum untuk SMK/MAK dengan kompetensi keahlian DPIB sesuai 
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dengan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/KK/2018 (Tabel 2.4.1). 

Tabel 2.4.1 Struktur kurikulum kompetensi keahlian DPIB 
Sumber: Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/KK/2018 
 

Mata Pelajaran Alokasi Waktu 
A. Muatan Nasional 
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 318 
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 212 

3. Bahasa Indonesia 320 
4. Matematika 424 
5. Sejarah Indonesia 108 
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) 352 

Jumlah A 1.734 
B. Muatan Kewilayahan 
1. Seni Budaya 108 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 144 

Jumlah B 252 
C. Muatan Peminatan Kejuruan 
C1. Dasar Bidang Keahlian 
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 108 
2. Fisika 108 
3. Kimia 108 
C2. Dasar Program Keahlian 
1. Gambar Teknik 108 
2. Mekanika Teknik 108 
3. Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik 

Pengukuran Tanah 
252 

C3. Kompetensi Keahlian 
1. Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan Interior 

Gedung 
596 

2. Konstruksi Jalan dan Jembatan 350 
3. Estimasi Biaya dan Konstruksi  348 
4. Konstruksi dan Utilitas Gedung 420 
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 524 

Jumlah C 3.030 
Total 5.016 

 

Kuikulum pada Tabel 2.4.1 kemudian dibagikan dalam tiga jenjang yaitu kelas 

1, 2 dan 3 seperti pada Tabel 2.4.2. 
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Tabel 2.4.2 Struktur kurikulum kompetensi keahlian DPIB 
Sumber: Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 07/D.D5/KK/2018 
 

Mata Pelajaran Kelas 
X XI XII 

1 2 1 2 1 2 
A. Muatan Nasional 
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 
3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 2 2 
4. Matematika 4 4 4 4 4 4 
5. Sejarah Indonesia 3 3 - - - - 
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) 3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 
B. Muatan Kewilayahan 
1. Seni Budaya 3 3 - - - - 
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2 2 2 - - 

Jumlah B 5 5 2 2 - - 
C. Muatan Peminatan Kejuruan 
C1. Dasar Bidang Keahlian 
1. Simulasi dan Komunikasi Digital 3 3 - - - - 
2. Fisika 3 3 - - - - 
3. Kimia 3 3 - - - - 
C2. Dasar Program Keahlian  
1. Gambar Teknik 3 3 - - - - 
2. Mekanika Teknik 3 3 - - - - 
3. Dasar-dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik 

Pengukuran Tanah 
7 7 - - - - 

C3. Kompetensi Keahlian 
1. Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan 

Interior Gedung 
- - 9 9 8 8 

2. Konstruksi Jalan dan Jembatan - - 5 5 5 5 
3. Estimasi Biaya Konstruksi - - 4 4 6 6 
4. Konstruksi dan Utilitas Gedung - - 6 6 6 6 
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan - - 7 7 8 8 

Jumlah C 22 22 31 31 33 33 
Total 46 46 48 48 48 48 

 

 Kompetensi inti dan kompetensi dasar 

Kompetensi yang berasal dari kata competence  menurut Hall dan Jones diartikan 

sebagai statement yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu 
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secara untuh yang merupakan dialektika (perpaduan) antara pengetahuan serta 

kemampuan yang dapat diamati dan juga diukur. (Wiyani 2013) 

a. Kompetensi inti 

Tabel 2.4.3 Kompetensi Inti 
Sumber: (Direktorat Pembina SMK 2019) 

 

Kompetensi Inti 3 Kompetensi Inti 4 

3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan mengevaluasi 
tentang pengetahuan factual, 
konseptual, oprasional dasar, dan 
metakognitif sesuai dengan bidang 
dan lingkup kerja Desain 
Pemodelan dan Informasi 
Bangunan pada tingkat teknis, 
spesifik, detail, dan kompleks, 
berkenaan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam konteks 
pengembangan potensi diri sebagai 
bagian dari keluarga, sekolah, dunia 
kerja, warga masyarakat nasional, 
regional, dan internasional. 

4. Melaksanakan tugas spesifik 
dengan menggunakan alat, 
informasi, dan prosedur kerja yang 
lazim dilakukan serta memecahkan 
masalah sesuai dengan bidang kerja 
Desain Pemodelan dan Informasi 
Bangunan. 
Menampilkan kinerja di bawah 
bimbingan dengan mutu dan 
kuantitas yang terukur sesuai 
dengan standar kompetensi kerja. 
Menunjukan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara 
efektif, kreatif, produktif, kritis, 
mandiri, kolaboratif, komunikatif, 
dan solutif dalam rana abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajari di sekolah, serta 
mampu melaksanakan tugas 
spesifik di bawah pengawasan 
langsunng. 
Menunjukan keterampilan 
mempenilaian, kesiapan, meniru, 
membiasakan, gerak mahir, 
menjadikan gerak alami dalam 
ranah konkret tertkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajari 
di sekolah, serta mampu 
melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan. 

 

Kompetensi inti merupakan terjemahan atau penjabaran atau disebut juga 

oprasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus 
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dimiliki peserta didik yang telah menyelsaikan pendidikan pada satuan pendidikan 

tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. (Wiyani 2013) 

Hamid Hasan (Wiyani 2013) mengungkapkan bahawa kompetensi inti (KI) 

merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan psikomotorik) yang harus dipelajari 

peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dalam 

pembelajarannya kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

memiliki kompetensi inti yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.3. 

b. Kompetensi dasar 

Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap 

kelas yang diturunkan dari Kompetensi inti.  Kompetensi dasar tersebut terdiri atas 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik) yang 

bersumber dari Kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Kompetensi dasar untuk kompetensi keahlian Desain Pemodelan dan Informasi 

Bangunan dengan mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perancangan 

Interior Gedung dapat dilihat pada Tabel 2.4.4. 

Tabel 2.4.4 Kompetensi dasar mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 
Perancangan Interior Gedung. 

Sumber: (Direktorat Pembina SMK 2019) 
 

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.1 Menerapkan prosedur 

keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) 

4.1 Melaksanakan prosedur 
keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) 

3.2 Memahami kebutuhan 
pekerjaan de3.sain interior 

4.2 Menyajikan data kebutuhan 
pekerjaan desain interior 

3.3 Memahami prinsip desain 
interior 

4.3 Menyajikan prinsip desain 
interior 

3.4 Menerapkan gaya dan tema 4.4 Membuat desain interior 
menggunakan gaya dan tema 
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.5 Memahami material ornament 

dan bahan finishing interior 
4.5 Menyajikan material, ornament 

dan bahan finishing interior 
3.6 Menganalisis bahan finishing 

interior 
4.6 Menentukan bahan finishing 

interior 
3.7 Menganalisis material dan 

ornament dekorasi interior 
4.7 Menentukan material dan 

ornament dekorasi interior 
3.8 Menerapkan gambar interior 4.8 Membuat gambar interior 
3.9 Memahami jenis-jensi 

perangkat lunak 
4.9 Menyajikan jenis-jensi 

perangkat lunak 
3.10 Memahami tampilan dan 

manajemen pengelolaan file 
4.10 Menyajikan tampilan dan 

mengelola file 
3.11 Memahami prinsip dasar 

gambar 2D 
4.11 Menyajikan hasil 

penggambaran 2D 
3.12 Menerapkan perintah aplikasi 

penggambaran 2D 
4.12 Mengoprasikan perintah 

aplikasi 2D 
3.13 Menerapkan aplikasi perangkat 

lunak pada gambar konstruksi 
4.13 Membuat gambar konstruksi 

dengan perangkat lunak. 
 

3.14 Mengevaluasi hasil print out 
gambar 

4.14 Memerikas print out gambar 

3.15 Memahami prinsip dasar 
gambar 3D 

4.15 Menyajikan prinsip dasar 
gambar 3D 

3.16 Menerapkan perintak 
penggambaran 3D 

4.16 Mengoprasikan perintah 
penggambaran 3D 

3.17 Menerapkan material editor 
penggambaran 3D 

4.17 Membuat gambar 3D 
menggunakan fungsi material 
editor 

3.18 Menganalisis hasil rendering 
penggambaran 3D 

4.18 Memeriksa hasil rendering 
penggambaran 3D 

3.19 Menerapkan prosedur 
pembuatan gambar dengan 
sekema warna 

4.19 Membuat gambar desain 
interior dengan sekema warna 

3.20 Menerapkan prosedur 
pembuatan gambar 
pencahayaan buatan (Artifical) 

4.20 Membuat gambar desain 
interior dengan pencahayaan 
buatan (Artifical) 

3.21 Menerapkan prosedur 
pembuatan gambar akustik 
ruang 

4.21 Membuat gambar desain 
akustik ruang 

3.22 Menerapkan elemen-elemen, 
material, model dan aksesoris 
disetiap ruang 

4.22 Membuat desain interior 
dengan element-elemen, 
material, model dan aksesoris 
disetiap ruang 

3.23 Menerapkan prsedur pembuatan 
lay out desain interior 

4.23 Menggambar lay out desain 
interior 
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 
3.24 Menerapkan prosedur 

pembauatan maket desain 
interior 

4.24 Membuat maket desain interior 

3.25 Mngevaluasi hasil maket desain 
interior 

4.25 Memeriksa hasil maket desain 
interior 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

SMK/MAK tidak sama dengan pendidikan lain seperti SMA atau MA yang 

hanya terfokus pada teori akan tetapi SMK/MAK lebih banyak difokuskan pada 

kegiatan praktikum atau tinjauan langsung di lapangan. Hal ini yang mengakibatkan 

sarana prasarana di SMK/ MAK sangat penting perananya khususnya sarana 

prasaran yang berkaitan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Guna untuk 

mengukur dan menganalisis seberapa penting atau seberapa besar pengaruh serta 

kesiapan dari sarana prasarana sesuai dengan standar yang telah di tetapkan maka 

perlu adanya pengukuran. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian yang 

mengamati tentang pengaruh dari sarana prasarana terhadap hasil belajar siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh Miski Rihatul (2015) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Hasil Belajar Siswa” 

menyatakan jika pengaruh sarana prasarana dengan persentase 42,26% 

mempengaruhi hasil belajar sebesar 40,38% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Ramli & Zain dalam jurnalnya 

yang berjudul “ The Impact of Facilities on Student’s Academic Achievement ”, 

mengungkapkan jika fasilitas yang ada mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan prestasi akademik siswa. Akan tetapi berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bowers & Urick yang terangkum dalam jurnalnya yang 
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berjudul “ Does High School Facility Quality Affect Student Achievement ”, 

mereka mengungkapkan jika mereka tidak menemukan bukti secara langsung efek 

dari fasilitas terhadap siswa da nada kemungkinan besar tidak ada efek langsung 

dari kondisi fasilitas pada prestasi siswa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzi (2018) yang menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “ Korelasi 

Standar Sarana Prasarana Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa “ jika pengaruh 

sarana prasarana terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam kategori sangat kecil 

yaitu 5.29%. Kemudian Zainudin & Subri (2017) mengungkapkan di dalam 

jurnalnya yang berjudul “ The School Facilities towards the Improvement of 

Students’ Academic “, jika data yang didapatkan membuktikan jika ketersediaan 

fasilitas sekolah dengan kondisi baik dan perlatan yang moderen seperti Wi-Fi, 

komputer, laboratorium dan perpustakaan dapat membuat siswa lebih tertarik dan 

memotivasi siswa lebih produktif. Tetapi perilaku, kehadiran, disiplin siswa, 

hubungan siswa dengan kreasi, orang tua, dan teman siswa juga dapat 

mempengaruhi pengembangan pembelajaran. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Sekolah Menengah Kejuran/ Madrasah Aliyah Kejuruan  merupakan sekolah 

yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang terdidik. Pembelajaran di 

SMK/MAK sendiri lebih difokuskan kepada kegiatan praktikum atau belajar 

langsung di lapangan, sehingga sarana dan prasarana yang digunakanpun semakin 

kompleks sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditempuh peserta didik. 
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Gambar 2.6.1 Kerangka Berpikir 
Sumber: Analisis peneliti 

 

Guna menunjang pembelajaran dengan baik maka sarana dan prasarana yang ada 

pun harus sesuai dengan standar seperti yang telah ditetapkan di Standar Nasional 

Pendidikan. Dengan harapan dengan sarana dan prasarana sesaui dengan standar 

maka pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 

Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan hasil belajar peserta didik yang 

Latar belakang 
Kebutuhan dunia kerja akan tenaga kerja yang terdidik. 

Kebutuhan sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
Sarana prasarana sekolah harus memenuhi standar yang telah 

ditentukan dalam SNP 

Pengaruh dari sarana dan prasarana laboratorium komputer 
terhadap hasil belajar Siswa di SMK Negeri 4 Semarang, 

keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan 

Penilaian siswa terhadap sarana 
prasarana di laboratorium komputer  

Bagaimana pengaruh sarana prasarana 
terhadap hasil belajar Siswa 

Sarana Prasarana Hasil Belajar 

Analisis data 
Model penelitian kuantitatif 

Analisis data dengan teknik korelasi 
 

Kesimpulan 
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baik pula. Hasil belajar yang baik pun banyak yang mempengaruhinya salah 

satunya adalah ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana. Maka dari itu untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat kelayakan dari sarana dan prasarana yang ada 

dan seberapa besar juga pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik perlu 

adanya pengukuran terkait dengan itu semua. Nantinya penulis berharap dengan 

adanya pengukuran ini bisa atau dapat menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi SMK 

Negeri 4 Semarang guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di 

sekolah. 

  

2.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan, pernyataan, atau simpulan awal dari hasil sebuah 

penelitian yang dilakukan. Sementara kebenaran dari hasil penelitiannya sendiri 

masih harus diuji keabsahanya, atau dalam kata lain penelitian belum melalui 

penelitian yang sesungguhnya. Kesimpulan yang disampaikan merupakan sebuah 

kesimpulan sementara yang belum tentu tepat. Dengan berbagai permasalahan dan 

kajian dari berbagai teori serta sumber penelitian yang relevan seperti yang telah 

dikaji dan dibahas sebelumnya makan penulis mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 4 Semarang mendapat penilaian yang 

baik dari para siswa.  

b. Sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 4 Semarang memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar Siswa.  



 

239 
 

BAB V. PENUTUP 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada analisis hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahawa: 

1.  Kondisi sarana prasarana menurut penilaian siswa sudah dalam kategori baik 

dengan respon siswa sebesar 76.93% yang masuk dalam kategori siswa “setuju” 

dengan pernyataan yang diberikan mengenai sarana prasarna yang ada di 

laboratorium komputer.  

2. Penilaian siswa terhadap kondisi sarana prasarana di laboratorium komputer 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada prestasi belajar siswa.  

 

5.2 Saran 

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran peneliti melihat hasil 

penelitian yang dilakukan diantaranya:  

1. Untuk pihak jurusan atau bidang kompetensi, sebaiknya untuk sarana prasarana 

yang ada dilaboratorium terus ditingkatkan atau terus diperbaiki sesuai dengan 

standar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 

karena dari hasi penelitian sarana prasarana bila disesuaikan standar baru 

mendapat persentase sebesar 89.13%, dan menurut siswa sarana prasarana yang 

ada di laboratorium baru mencapai 76.93% sehingga masih butuh pembenahan 

terhadap sarana prasarana yang ada di laboratorium komputer. 
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2. Kepada para peserta didik atau siswa, untuk selalu mejaga sarana prasarana yang 

ada dilaboratorium karena dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 

sarana yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat, serta dapat 

memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk meningkatkan prestasi dan hasil 

belajar. 

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor 

lain seperti faktor individu dan faktor sosial yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa guna terus memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. 
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