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SARI 

 
Idah Yuniasih. 2010. “Pengaruh Kompetensi Guru Dan Fasilitas Belajar 
Terhadap Prestasi Belajar Menangani Penggandaan Dokumen Pada Siswa 
Program Keahlian Administrasi Perkantoran Di SMK Swasta Kabupaten 
Semarang”. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. Pembimbing II : Drs. Partono 
 
Kata kunci : Kompetensi Guru, Fasilitas Belajar, Prestasi Belajar MPD 

 Kompetensi guru dan fasilitas belajar merupakan faktor yang berpengaruh 
untuk meningkatkan prestasi belajar menangani penggandaan dokumen. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: 1). Adakah pengaruh kompetensi 
guru terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada  siswa 
program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten 
Semarang, 2). Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 
menangani penggandaan dokumen pada  siswa program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang, 3). Adakah pengaruh 
kompetensi guru dan fasilitas belajar menangani penggandaan dokumen pada  
siswa program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten 
Semarang, 4) Bagaimana gambaran kompetensi guru dan fasilitas belajar di SMK 
Swasta Kabupaten Semarang. 
 Populasi dan sampel dalam penelitian ini siswa kelas XI program keahlian 
Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang tahun 2009/2010 
berjumlah 128 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi guru 
dan fasilitas belajar sebagai variabel bebas dan prestasi belajar MPD sebagai 
variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan 
kuesioner, sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan 
analisis regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi  guru memperoleh skor 
total 10622 dengan kriteria baik dan fasilitas belajar memperoleh skor total 5602 
dengan kriteria baik pula. Ada pengaruh positif antara kompetensi guru dan 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar, hal ini ditunjukkan dari persamaan 
regresi Y = 27,273 + 0,232X1 + 0,255X2 dengan Fhitung= 19,027 dan besarnya 
pengaruh sebesar 22,10% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. 
 Simpulannya bahwa variabel kompetensi guru dan fasilitas belajar secara 
parsial dan bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 
menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 
Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang, variabel kompetensi guru 
mempunyai pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan variabel fasilitas 
belajar. Saran yang diberikan penulis diantaranya guru MPD untuk selalu 
meningkatkan kompetensi profesionalnya serta memberikan tambahan jam untuk 
praktik, untuk sekolah untuk menambah jumlah mesin pengganda dan merawat 
mesin pengganda yang ada.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran menangani penggandaan 

dokumen adalah hasil belajar yang diperoleh siswa yang dinyatakan dengan skor 

dan nilai setelah melakukan proses pembelajaran pada mata pelajaran menangani 

penggandaan dokumen. Prestasi belajar pada mata pelajaran menangani 

penggandaan dokumen penting dimiliki oleh siswa SMK program keahlian 

administrasi perkantoran karena kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh 

siswa adalah: siswa dapat mengoperasikan mesin/alat pengganda dokumen 

seperti: mesin photocopi, mesin stensil, komputer dan printer, mesin scanner, 

mesin ketik manual maupun elektronik; siswa dapat melakukan pendistribusian 

dokumen; serta siswa dapat melakukan penyimpanan dokumen. Kompetensi dasar 

ini akan membekali siswa yang nantinya dipersiapkan dalam dunia kerja 

khususnya bidang ketatausahaan atau administrasi perkantoran. Oleh karena itu 

siswa dituntut untuk dapat praktek secara langsung sehingga ketrampilannya 

terasah selain itu juga siswa harus mengerti dan memahami mengenai teori dan 

ilmu pengetahuan menangani penggandaan dokumen. 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Swasta program keahlian 

administrasi perkantoran di Kabupaten Semarang, data yang ada menggambarkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran menangani penggandaan dokumen 
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kurang memuaskan karena masih ada nilai ulangan, praktik dan tes akhir semester 

siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

oleh sekolah masing-masing yaitu 70. Seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

   Tabel 1.1 Prestasi Belajar Siswa 

Nama  

Sekolah 

Indikator 

Ulangan Harian Praktik Tes Akhir Semester

        

Masehi 12 17 9 20 18 11 

Widya Praja 16 55 20 51 19 52 

Kanisius 11 17   14 14 

Sumber: data sekolah masing-masing tahun 2009 

Tinggi rendahnya prestasi belajar diduga ditentukan oleh faktor 

kompetensi guru. Kompetensi guru yang baik dapat mendorong siswa 

meningkatkan prestasi belajar. “Kompetensi guru sangatlah penting, dimana guru 

memiliki peran dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang 

dilaksanakannya” (Nana Sudjana, 2009:35). Kemampuan dasar yang dimiliki guru 

baik di bidang kognitif seperti penguasaan bahan akan sangat menunjang proses 

pembelajaran karena guru akan mentransfer ilmu yang dimiliki kepada siswa 

dengan baik, kepribadian guru yang baik akan menjadi teladan siswa sehingga 

perilaku guru yang baik akan ditiru oleh siswa karena guru menjadi model bagi 

siswa. “Teachers and parents are the ones who influence the student most. The 

studies up to now have showed that the personality of a teacher surely affect his 

students” (Aydin dalam Ozel, Ali, : 2007). Guru dan orangtua adalah salah satu 
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yang banyak mempengaruhi siswa. Penelitian menunjukan bahwa kepribadian 

guru berdampak pada siswa (Aydin dalam Ozel, Ali, : 2007). 

Kompetensi guru mata pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen dapat 

dikatakan baik, hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

Menangani Penggandaan  Dokumen, ibu Lidya Karsini S.Pd, guru yang sudah 

lulus sertifikasi guru profesional bidang studi Administrasi Perkantoran yang 

merupakan guru di SMK Masehi PSAK Ambarawa dan Pak Drs. Nurdin Jadid, 

guru yang sudah lulus sertifikasi guru profesional bidang studi Administrasi 

Perkantoran yang merupakan guru SMK Widya Praja Ungaran serta Ibu MN. 

Listuti S.Pd, guru SMK KANISIUS Ungaran yang merupakan guru lulusan 

Pendidikan Administrasi Perkantoran. 

Prestasi belajar diduga juga ditentukan oleh fasilitas belajar. Fasilitas 

adalah segala sesuatu yang memudahkan anak didik (Djamarah, 2000:46), dengan 

adanya fasilitas belajar maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan 

mendorong siswa untuk mengadakan latihan secara kontinyu sehingga diharapkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran menangani penggandaan dokumen akan 

meningkat. “We all know that clean, quiet, safe, comfortable, and healthy 

environments are an important component of successful teaching and learning. 

But which facility attributs affect academic outcome the most and in what manner 

and degree”. (Scheider:2002). Kita tahu bahwa kebersihan, ketenangan, 

keamanan, kenyamanan dan lingkungan yang sehat adalah komponen penting 

dalam kesuksesan pembelajaran. Dimana aktribut fasilitas mempengaruhi prestasi 

belajar pada berbagai perilaku dan tingkatan. 
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Mata pelajaran menangani penggandaan dokumen sebagian berisi praktek, 

sehingga membutuhkan fasilitas belajar yang memadai untuk menunjang mata 

pelajaran tersebut antara lain ketersediaan ruang belajar yang sesuai dengan daya 

tampung siswa, penerangan dan sirkulasi udara, buku-buku pegangan dan 

peralatan belajar. Fasilitas belajar yang tersedia di SMK Swasta program keahlian 

administrasi perkantoran Kabupaten Semarang sudah cukup memadai, misalnya 

tersedianya ruang belajar yang cukup untuk menampung siswa hingga 40 orang, 

tersedianya alat penunjang seperti mesin photocopi, komputer dan printer, mesin 

stensil, scanner, mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, penerangan cukup 

karena terdapat empat lampu yang dapat digunakan ketika cuaca tidak mendukung 

dan adanya jendela kaca, sirkulasi udara yang baik yaitu dengan ventilasi yang 

baik. 

Adanya Gap yaitu prestasi belajar siswa yang masih rendah dengan 

kompetensi guru yang sudah baik dilihat dari guru yang sudah lulus sertifikasi, 

pengalaman mengajar bertahun-tahun serta lulusan S1 dan fasilitas yang sudah 

memadai dengan tersedianya peralatan belajar berupa alat pengganda dokumen, 

sarana dan prasarana sekolah yang baik maka berdasarkan dari penjelasan 

tersebut, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Kompetensi Guru dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Menangani 

Penggandaan Dokumen Pada Siswa Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

Di SMK Swasta Kabupaten Semarang “. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi Perkantoran 

di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

2. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi Perkantoran 

di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

3. Adakah pengaruh kompetensi guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

4. Bagaimanakah gambaran kompetensi guru dan fasilitas belajar di SMK Swasta 

Kabupaten Semarang. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan terutama kegiatan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 
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3.  Untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi guru dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada siswa program 

keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

4. Untuk mengetahui gambaran kompetensi guru dan fasilitas belajar di SMK 

Swasta Kabupaten Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah khasanah ilmu pengatahuan pada umumnya, khususnya 

masalah kompetensi guru dan fasilitas belajar yang dapat digunakan sebagai 

bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengambil tema sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai masukan bagi guru agar dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki 

sehingga guru dapat mengajar dan mendidik siswa dengan baik.   

b. Memberikan masukan kepada pihak sekolah agar menyediakan fasilitas belajar 

yang lebih memadai khususnya pada mata pelajaran menangani penggandaan 

dokumen sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kemampuan anak didik. 

c. Peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Konsep Dasar Tentang Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh oleh siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau angka yang 

diperoleh dari tes yang diberikan oleh guru. Sebagaimana pendapat Ahmadi 

(2002) “prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari  

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai sejumlah pelajaran” (Syah, 2009:42). Skor dan angka yang 

diperoleh siswa menunjukan prestasi siswa dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hal ini sesuai dengan Sunarto (2009) yang menyatakan bahwa 

“prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran terhadap peserta didik yang 

meliputi faktor kognitif, afektif dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes yang relevan”.  

Prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai terutama dilihat dari aspek kognitif, 

karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Menurut Nana 

Sudjana (2002) “diantara ketiga ranah, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik 

maka ranah kognitiflah yang paling sering dinilai oleh para guru di sekolah karena 

berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai bahan isi pelajaran” 
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Tu’u (2004:76). Karena itu, unsur yang ada dalam prestasi belajar terdiri dari hasil 

belajar dan nilai siswa. 

 Prestasi belajar dibagi atas beberapa tingkatan atau taraf, pembagian 

tingkatan tersebut adalah: 

 
1. Istimewa atau maksimal : apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 

dapat dikuasai oleh siswa. 
2. Baik : apabila sebagian besar bahan pelajaran yang diajarkan dapat 

dikuasai oleh siswa. 
3. Cukup : apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 50% sampai 

dengan 65% saja yang dikuasai siswa. 
4. Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 50% 

dikuasai oleh siswa (Djamarah, 2002:121). 
 

Dengan mengetahui prestasi belajar siswa, seorang guru akan dapat 

mengambil tindakan instruksional yang tepat. Bagi guru yang bijaksana dan 

memahami karakteristik siswa akan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

lebih bervariasi serta akan memberikan kegiatan belajar yang berbeda antara 

siswa yang berprestasi belajar tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah 

Sebagai contoh ada langkah “pengayaan bagi siswa yang berprestasi tinggi dan 

akan mencarikan kegiatan belajar tertentu bagi siswa yang berprestasi rendah 

seperti kegiatan remidi dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan 

prestasi siswa” (Sardiman, 2008:174). 

Pencapaian prestasi belajar yang maksimal juga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yang menurut Slameto (2003:54) digolongkan menjadi dua yaitu: 
(1) Faktor intern yang meliputi: Faktor jasmaniah diantaranya adalah: 
faktor kesehatan dan cacat tubuh; Faktor psikologis diantaranya adalah: 
intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan; Faktor 
kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, (2) Faktor 
ekstern, diantaranya: Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, 
relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan; Faktor sekolah, 
meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,relasi 
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siswa dengan siswa, disiplin sekolah, fasilitas belajar, cara belajar dan 
sebagainya; Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 
media massa dan sebagainya”. 
 

2.2. Prestasi Belajar Menangani Penggandaan Dokumen 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) program keahlian administrasi perkantoran adalah Menangani 

Penggandaaan Dokumen, tujuannya mengajarkan peserta didik agar mempunyai 

kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat pengganda dokumen sesuai dengan 

standar kompetensi kerja. Mata pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen 

untuk siswa kelas sebelas terdiri dari 2 (dua) kompetensi dasar yaitu : (1) memilih 

alat yang sesuai, siswa diajarkan mengidentifikasi dan memilih alat serta materi 

yang sesuai untuk melaksanakan tugas, menggandakan dan mengumpulkan 

dokumen, cara pemeliharaan alat/mesin, menjilid penggandaan dokumen sesuai 

spesifikasi; dan (2) membagikan dokumen, siswa dituntut agar dapat 

memilah/klasifikasi dokumen, mengirim dokumen dan menyimpan dokumen asli 

ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan aslinya (silabus SMK program 

keahlian AP). 

 Setelah menyelesaikan proses belajar mata pelajaran Menangani 

Penggandaan Dokumen siswa diharapkan mempunyai kemampuan sebagai 

berikut:(1)mampu menjelaskan alat/mesin yang dibutuhkan dalam penggandaan 

dokumen, (2)mampu mengoperasikan alat/mesin sesui fungsinya dengan cepat 

dan tepat, (3)mampu menjelaskan sistem penyimpanan dokumen, (4)mampu 

menyimpan dokumen sesuai sistem dengan teliti, cermat dan terampil. 
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Kompetensi dasar ini akan membekali peserta didik beradaptasi dengan 

dunia kerja dan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran ini agar 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja maka harus disesuaikan, 

misalnya mesin/alat pengganda dokumen yang mengalami perkembangan 

teknologi kearah yang lebih baik misalnya adanya mesin scanner, mesin 

photocopi digital, print laser, komputer dan printer yang merupakan inovasi dari 

mesin stensil, mesin ketik manual maupun elektronik harus diiringi dengan 

penggadaan peralatan yang lebih banyak lagi agar siswa dapat melatih 

ketrampilannya dengan baik. Meskipun dengan adanya inovasi peralatan mesin 

pengganda sebaiknya siswa juga masih harus diperkenalkan dengan mesin 

pengganda “jadul” karena masih ada instansi/perusahaan baik skala kecil maupun 

besar yang masih mempergunakannya. 

Prestasi belajar siswa yang memuaskan pada Mata pelajaran Menangani 

Penggandaan Dokumen merupakan hasil yang dicapai oleh siswa yang berupa 

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang tertuang dalam suatu nilai. Pada 

mata pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen terdapat beberapa aspek yang 

harus dipenuhi guna pencapaian prestasi belajar yang memuaskan seperti yang 

disebutkan dalam Sanjaya (2005:6) yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melakukan suatu hal, contohnya seorang siswa mengetahui nama-nama 
alat/mesin yang dibutuhkan dalam penggandaan dokumen. 

b. Pemahaman, yaitu pengertian (tingkat seseorang untuk mengerti 
tentang suatu hal) yang diterima oleh seseorang. Contohnya siswa dapat 
memecahkan masalah bagaimana mengoperasikan mesin photocopi, 
scanner, mesin ketik manual, mesin ketik elektronik, komputer, printer, 
mesin stensil, mesin duplicator. 

c. Ketrampilan, adalah suatu yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu 
melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.  
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d. Nilai, adalah standar perilaku yang telah didapatkan oleh seseorang dan 
diyakininya, kemudian akan diterapkan dalam perilaku atau tindakan 
yang akan dilakukannya. Contohnya siswa akan mampu menggunakan 
mesin photocopi secara benar setelah siswa itu diajarkan proses yang 
benar dalam menggunakan mesin photocopi dan perilaku tersebut akan 
dilanjutkan oleh siswa tersebut dalam menggunakan mesin photocopi di 
waktu yang lain.  

e. Sikap, yaitu perasaan atau reaksi yang timbul setelah seseorang 
menerima  rangsangan dari luar contohnya siswa senang ketika 
mendapatkan pengetahuan tentang menangani penggandaan dokumen 
yang diberikan oleh gurunya. 

f. Minat, yaitu dorongan yang diterima oleh seseorang unuk melakukan 
tindakan. Contohnya minat siswa untuk memperdalam materi tentang 
menangani penggandaan dokumen. 

 
Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran menangani 

penggandaan dokumen dapat diketahui melalui kegiatan tes karena tes merupakan 

indikator atau ukuran prestasi belajar siswa, tes ini bertujuan untuk mengetahui 

sampai dimana tingkat penyerapan siswa terhadap materi pelajaran.  

Menurut Nana Sudjana (2009:114) tes ini terdiri dari tiga bentuk yakni tes 
lisan, tes tulisan dan tes tindakan. Jenis tes ini digunakan untuk menilai isi 
pendidikan, misalnya aspek pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan 
pemahaman pelajaran yang telah diberikan guru. 
 

Hasil dari tes tersebut akan diperoleh nilai yang dapat mencerminkan 

prestasi belajar yang memuaskan atau kurang memuaskan. Prestasi belajar 

merupakan indikasi keberhasilan mata pelajaran, artinya jika prestasi belajar siswa 

baik maka proses pembelajaran mata pelajaran menangani penggandaan dokumen 

dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya apabila prestasi belajar siswa 

rendah berarti pembelajaran mata pelajaran menangani penggandaan dokumen 

dinyatakan kurang berhasil. 
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2.3.  Konsep Dasar Tentang Kompetensi Guru 

Asmani Jamal Ma’mur (2009:38) memandang bahwa: 

kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan 
potensi, pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dinilai, yang terkait 
dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat 
diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk 
menjalankan profesi tertentu.  
Kompetensi menurut Van Looy, Van Dierdonk and Gemmet (1998:212) 

menyatakan “kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan 

dengan efektifitas performa, karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, 

berperilaku, dan berpikir” ( http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/09/konsep-

kompentensi-definisi.html). 

Sedangkan menurut Uno (2008:62) “Kompetensi merupakan kemampuan 

dan kecakapan atau keahlian yang selaras dengan tuntutan bidang kerja yang 

bersangkutan”. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi  merupakan kecakapan, pengetahuan dan ketrampilan yang harus 

dimiliki seseorang dalam melaksanakan kinerja dan tugasnya untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Spencer and Spencer (1993) membagi karakteristik kompetensi menjadi 5 
(lima) yaitu: (1) motif adalah sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan 
yang menyebabkan sesuatu, (2) sifat adalah karakteristik fisik tanggapan 
konsisten terhadap situasi dan informasi,(3) konsep diri adalah sikap, nilai 
dan image diri seseorang, (4) pengetahuan adalah informasi yang 
seseorang miliki dalam bidang tertentu, (5) keterampilan adalah 
kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan 
mental(Uno, 2008:79).  
 
Mereka juga mengkategorikan kompetensi kedalam 2 (dua) bagian yaitu: 
(1) threshold competencies adalah kompetensi esensial (biasanya 
pengetahuan dan ketrampilan dasar). Karakteristik utama ini biasanya 
berupa pengetahuan atau keahlian dasar harus dimiliki seseorang agar 
dapat melaksanakan pekerjaannya. (2) diferentiating competencies 
membedakan pelaku superior dari yang biasanya (Uno, 2008:79).  
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Menurut Milton Fogg  (2004 :27) Diferentiating competencies adalah 
faktor–faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan 
rendah. Karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi maka ia 
akan mampu menetapkan target atau tujuan yang jauh lebih ketimbang 
kinerjanya pada tingkat rata–rata. (http://jurnal-sdm .blogspot .com /2009 / 
09/ konsep-kompentensi-definisi.html). 
 
Drexel (2003) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi 
yaitu selalu berorientasi pada hasil, memperhatikan prosedur dalam 
mengidentifikasi dan menilai hasil proses pembelajaran, memiliki 
pengalaman, memiliki pengetahuan formal dan informal serta berperilaku 
terhadap kemajuan (Matondang, 2009:78).  
 
Kompetensi guru merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru 

mencangkup kemampuan mengajar di dalam kelas, kemampuan untuk berperilaku 

dan bersikap, kemampuan dalam IPTEK yang terkait dengan profesi kependidikan 

dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hal ini sebagaimana pendapat Matondang (2009:78) “kompetensi 

guru merupakan suatu performansi (kemampuan) yang dimiliki seseorang guru 

meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap 

dan nilai-nilai yang dianut dalam melaksanakan profesi sebagai guru”.   

Untuk mendukung profesi sebagai guru, seorang guru haruslah 

mempunyai kemampuan mengajar yang baik dan didukung oleh berbagai aspek 

yang meliputi kemampuan: “(1) profesi, (2) penguasaan bahan pembelajaran, (3) 

prinsip, strategi, teknik keguruan dan kependidikan, (4) perancangan peran secara 

situasional, (5) penyesuaian pelaksanaan yang bersifat transaksional” 

(Uno,2008:54).  

Menurut Sardiman (2008:135) mengatakan bahwasannya ada 3 (tiga)  

tingkatan kualifikasi profesional kependidikan yaitu: 
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(1) tingkatan capability personal maksudnya guru diharapkan memiliki 
pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta sikap yang mantap dan 
memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara 
efektif; 

(2) guru sebagai inovator, yakni sebagai tenaga kependidikan yang 
memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para 
guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan 
serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan 
penyebar ide pembaharuan yang efektif; 

(3) guru sebagai developer, guru harus memiliki visi kegurun yang 
mantap dan luas perspektifnya. Guru harus mampu dan mau melihat 
jauh kedepan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi 
oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem. 
 

“Seorang guru yang kompeten dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, 

pengalaman mengajar dan lama mengajar” (Matondang, 2008:78). Pada dasarnya 

perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. “Seorang 

guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik” (Uno, 2008:17). 

Untuk menjadi seorang guru yang baik dan berhasil haruslah memenuhi 
syarat-syarat tertentu hal ini untuk membedakan antara guru dan profesi lain. 
Syarat-syarat menjadi guru diklasifikasikan menjadi 4 yaitu: (1) persyaratan 
administratif meliputi: soal kewarganegaraan (warga negara Indonesia), umur 
(sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan; 
(2) persyaratan teknis yakni harus berijasah pendidikan guru, menguasai cara 
dan teknik mengajar, terampil mendesain program pengajaran serta memiliki 
motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan; (3) persyaratan psikis antara lain 
sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan 
emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa pengabdian, bersifat pragmatis 
dan realistis serta mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat; (4) 
persyaratan fisik meliputi: berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang 
mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala penyakit yang 
menular, kerapihan dan kebersihan serta bagaimana cara berpakaian (Sardiman, 
2008:126). 
 

2.4. Macam-Macam Kompetensi Guru 

Kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan 

prestasi belajar siswa adalah: “kemampuan merencanakan program belajar 



15 

 

mengajar, mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar 

mengajar, menguasai bahan pelajaran” (Nana Sudjana: 2009:19). Kompetensi 

tersebut merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pengajar di dalam kelas.  

Karena guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan yang 
memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh orang-orang 
diluar pendidikan karena seorang guru memiliki kemampuan merancang 
program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar 
peserta didik dapat belajar dengan baik dan pada akhirnya dapat mencapai 
tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan (Uno: 
2008:15).  
Sedangkan menurut Sardiman (2008:163) ada 10 (sepuluh) kompetensi 
yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain: (1) menguasai bahan, 
(2) mengelola program belajar-mengajar, (3) mengelola kelas, (4) 
menggunakan media/sumber, (5) menguasai landasan-landasan 
kependidikan, (6) mengelola interaksi belajar-mengajar, (7) menilai 
prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (8) mengenal fungsi dan 
program bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (9) mengenal dan 
menyelenggarakan administrasi sekolah, (10) memahami prinsip-prinsip 
dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 
Kompetensi lain yang akan menunjang guru sebagai seorang yang 

profesional dalam arti pekerjaan guru bukan lagi pekerjaan sembarangan akan 

tetapi profesi guru sudah menjadi menjadi jabatan profesi yang dilindungi 

Undang-Undang dan  mempunyai kode etik maka kompetensi lain yang harus 

dimiliki oleh seorang guru adalah: “kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi moral, 

kompetensi global dan kompetensi renaisans” (Asmani Jamal Ma’mur, 2009:43). 

Indikator dalam penelitian ini adalah kompetensi pegagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Berikut penjelasan 

dari masing-masing kompetensi: 
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a. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Kompetensi pedagogis merupakan kompetensi pertama yang 

harus dikuasai oleh seorang guru dikarenakan kompetensi ini akan mendasari 

seorang guru dalam mengajar. Menurut Suyatno (2008:15) kompetensi 

pegagogik meliputi: “pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi 

berbagai potensi yang dimiliki”. 

b. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai ilmu 

pengetahuan menyangkut mata pelajaran yang di ampunya sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. Menurut Suyatno (2008:17) “kompetensi profesional 

meliputi: menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dan 

mengusai struktur dan metode keilmuan” 

c. Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan 

menjalin relasi dengan orang lain. Menurut Suyatno (2008:16) “kompetensi 

sosial meliputi: mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektik dengan 

peserta didik, sesama pendidik dan orang tua peserta didik”. 

d. Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan guru dalam berperilaku dan 

bertindak sesuai dengan norma yang berlaku serta dapat menjadi teladan bagi 

peserta didik. Menurut Suyatno(2008:16) kompetensi kepribadian meliputi: 

kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa dan dapat 

menjadi teladan. 
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2.5. Pentingnya Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran 

Kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran dan pendidikan di sekolah. “Guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan 

lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat 

optimal” (Hamalik, 2003:36). Pengelolaan kelas yang baik akan menjadikan iklim 

belajar yang kondusif dimana siswa akan merasa nyaman dan pada akhirnya siswa 

mampu menerima pelajaran dengan baik.  

 Keberhasilan guru melaksanakan peranannya dalam pendidikan sebagian 

besar terletak pada kemampuan dalam melaksanakan berbagai peranan yang 

bersifat khusus dalam situasi mengajar dan belajar. Tiap peranan menuntut 

berbagai kompetensi. Adapun menurut Moon peranan tersebut antara lain: “guru 

sebagai perancang pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru 

sebagai pengarah pembelajaran, guru sebagai evaluator, guru sebagai konselor, 

guru sebagai pelaksana kurikulum” (Uno, 2008:22). Seorang guru yang kompeten 

dapat menjalankan kurikulum meskipun kekurangan sumber maupun alat bantu. 

Guru yang kompeten dapat mengatasi kekurangan-kekurangan. “Guru yang tidak 

kompeten tidak akan berhasil meskipun segala sesuatu sudah tersedia” (Asmani, 

2009:67). 

Tugas seorang guru tidak hanya mengajar dalam arti mentransfer ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya akan tetapi juga mentransfer nilai-nilai yang akan 

ditiru dan diteladani oleh siswa. Guru profesional adalah guru yang mengajar pada 

mata pelajaran yang menjadi keahliannya, mempunyai semangat tinggi dalam 
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mengembangkannya, dan mampu menjadi pionner perubahan di tengah 

masyarakat. Seseorang mempunyai bidang keahlian kalau ia mempunyai 

kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. “Kompetensi ilmu akan 

melahirkan kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak 

terpisahkan” (Asmani, 2009:40). Seorang guru yang mempunyai moral yang baik 

tentunya dalam berperilaku mencerminkan sosok yang dapat menginspirasi 

siswanya. Dalam pembelajaran siswa akan lebih antusias manakala guru mampu 

memotivasi, memberikan reinforcement positif/penguatan positif dan 

mengembangkan kepercayaan diri siswa. Sering kita jumpai banyak siswa yang 

sebenarnya mampu dan bisa menjawab pertanyaan guru akan tetapi seringkali rasa 

percaya diri yang kurang menjadi hambatan siswa untuk dapat tampil dan 

menyuarakan pendapatnya, inilah yang harus dipahami seorang guru. Guru 

haruslah mampu memberikan kesempatan siswa dan memberikan dorongan agar 

siswa mau dan mampu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kompetensi 

kepribadian inilah yang harus dimiliki oleh guru.  

Selain kepribadian yang baik, seorang guru juga harus memiliki 

kompetensi IPTEK maksudnya seorang guru hendaknya melek dengan teknologi, 

selalu update dengan pengetahuan yang baru, serta mengerti isu-isu yang sedang 

berkembang di masyarakat. Hal ini akan menjadikan nilai plus bagi guru dimata 

siswa, dimana siswa akan menjadikan guru sumber ilmu pengetahuan. Seperti 

yang kita ketahui bahwasannya teknologi yang berkembang saat ini semakin pesat 

seperti internet yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.   
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2.6. Konsep Dasar Tentang Fasilitas Belajar 

Proses pembelajaran akan semakin sukses dan dapat berjalan lancar 

apabila ditunjang dengan adanya fasilitas belajar. Menurut Djamarah (2000: 46) 

“fasilitas adalah segala sesuatu yang memudahkan anak didik di sekolah”. 

Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang praktik yang 

pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas yang kurang tersedia 

menyebabkan siswa malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana 

menyediakan fasilitas sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan 

bagi anak didik. 

Dari pengertian di atas fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 

memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. The Liang Gie (1984:23) 

menjelaskan aspek- aspek fasilitas belajar sebagai berikut: “(1) Tempat atau ruang 

belajar, (2) Buku - buku pegangan, (3) Penerangan cukup, (4) Peralatan belajar”. 

Hal-hal tersebut merupakan indikator dalam penelitian ini berikut penjelasannya: 

a. Keadaan ruang belajar  

Salah satu syarat agar belajar dapat dilaksanakan dengan baik ialah tersedianya 

tempat atau ruang belajar yang digunakan oleh siswa dan guru untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. Adanya tempat atau ruang belajar yang memadai dan 

nyaman untuk belajar maka siswa akan memperoleh prestasi belajar yang baik. 

b. Peralatan belajar 

Peralatan belajar sebagai bagian dari sistem harus ada agar kesatuan sistem 

kegiatan dapat terlaksana dengan sempurna dan terarah ketujuan yang dilakukan. 

Kekurangan alat, ketiadaan atau kurang tepat alat yang dipergunakan akan 



20 

 

berakibat kurang sempurnanya kegiatan pembelajaran atau bahkan berhenti sama 

sekali. 

c. Buku - buku pegangan 

Syarat lain dalam kegiatan pembelajaran yaitu buku-buku pegangan. Buku-buku 

pegangan yang dimaksud disini adalah buku-buku pelajaran yang dapat 

menunjang pemahaman siswa dalam menerima materi-materi yang disampaikan 

oleh guru. 

d. Penerangan dan sirkulasi udara 

Penerangan yang terbaik adalah sinar matahari karena warnanya putih dan sangat 

intensif. Namun apabila cuaca tidak baik pihak sekolah juga harus menyediakan 

penerangan seperti lampu sehingga proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan 

dengan baik. Sirkulasi dengan adanaya ventilasi yang baik akan membuta suasa 

ruangan nyaman sehingga roses belajar akan semakin baik. 

Nawawi (1987) “mengklasifikasikan sarana pendidikan yaitu ditinjau dari 

sudut : (1) habis tidaknya dipakai, (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan dan 

(3) hubungannya dengan proses belajar-mengajar” (Bafadal, 2004:2). 

Secara garis besar, fasilitas dibedakan menjadi 2 jenis yaitu: (1) Fasilitas 

Fisik yaitu segala sesuatu yang berupa benda, yang mempunyai peranan untuk 

memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Misalnya alat tulis, dan sebagainya, 

(2) Fasilitas Non Fisik yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu 

kegiatan dan tidak berwujud fisik tapi bisa dirasakan dan untuk mendapatkannya 

harus menggunakan uang contoh pelayanan bimbingan belajar atau les privat, 

pelayanan kesehatan dan sebagainya. 
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Sarana dan prasarana merupakan bagian dari fasilitas. Sarana dan 

prasarana sendiri adalah: sarana belajar meliputi semua peralatan serta 

perlengkapan yang langsung digunakan dalam pendidikan di sekolah misalnya 

gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain. Sedangkan 

prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, halaman sekolah, 

kantin, tata tertib dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Bafadal (2004:3) 

mengklasifikasikan prasana pendidikan  menjadi 2 yaitu: “prasarana pendidikan 

yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar dan prasarana sekolah 

yang keberadaanya tidak digunakan dalam proses belajar-mengajar tetapi secara 

langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar”. 

Tersedianya fasilitas yang memadai, siswa diharapkan dapat memperoleh 

prestasi yang baik. Adapun faktor yang berkaitan dengan sarana belajar 

diantaranya: alat-alat pelajaran, mesin-mesin yang digunakan untuk praktik 

termasuk juga kertas, printer, buku pegangan dan buku pelajaran yang 

berhubungan dengan mata pelajaran menangani penggandaan dokumen. Fasilitas 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran perlu diperhatikan pemeliharaan dan 

pengawasan secara intensif.  

 

2.7. Pentingnya Fasilitas Belajar Dalam Mata Pelajaran 

Menangani Penggandaan Dokumen  

Fasilitas belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, jelaslah bahwa proses belajar akan berhasil jika ditunjang dengan 
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fasilitas yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dalam jumlah yang 

memadai. Fasilitas belajar yang disediakan di sekolah mempunyai pengaruh 

terhadap proses belajar, persediaan fasilitas yang kurang dan tidak memadai akan 

menghambat proses pembelajaran. “Penyediaan fasilitas belajar di sekolah 

haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik” (Daryanto, 2001:52). Mata 

pelajaran menangani penggandaan lebih banyak praktek hal ini untuk melatih dan 

mengasah ketrampilan siswa dalam mengoperasikan alat/mesin pengganda 

dokumen. Oleh karenanya pada mata pelajaran menangani penggandaan dokumen 

juga dibutuhkan fasilitas yaitu:  

a. Fasilitas yang habis pakai 

Segala bahan atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat  

habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya : tinta printer, kertas, tinta 

spidol. 

b. Fasilitas yang tahan lama  

Keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam 

proses pembelajaran untuk waktu yang relatif lama. Contohnya : komputer, 

printer, bangku sekolah, ruang komputer, mesin photocopi, scanner, mesin ketik 

manual, mesin ketik elektronik, mesin stensil. 

Mata pelajaran menangani penggandaan dokumen disamping siswa 

praktek untuk mengasah ketrampilannya juga siswa harus mengerti dan 

memahami teori menangani penggandan dokumen. Guru memberikan teori di 

dalam ruang kelas ukurannya harus sesuai dengan kapasitas siswa biasa maksimal 

40 siswa. Keadaan ruang kelas harus bersih, nyaman, penerangan cukup, adanya 
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ventilasi udara bila memungkinkan adanya kipas angin atau pendingin ruangan 

mengingat di Indonesia merupakan negara tropis. Kenyamanan inilah yang akan 

membuat siswa betah di kelas dan pada akhirnya siswa akan konsentrasi terhadap 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

 

2.8. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Nana  Sudjana. 1984. Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar 

Siswa di Bidang Pendidikan Kependudukan di SPG, Studi Kasus di Jawa 

Barat. Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 76,6 % hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi 

guru. 

2. Nopitahari. 2009. Pengaruh Kompetensi Guru Dan Motivasi Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Peralatan Kantor Kelas X Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Antonius Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara 

parsial pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar sebesar 9,36 %. 

3. Fatihatu Rokhmah. 2008. Pengaruh Motivasi dan Fasilitas Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa 

Kelas VII SMP N 3 Pekalongan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unnes. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa secara parsial 0.043 0,05 atau 6,93 % fasilitas 

belajar mempengaruhi hasil belajar dan secara simultan 0,000  0,05. 

4. Mark Schneider. 2003. Linking School Facility Condition with Teacher 

Satisfaction and Success. Washington. Hasil penelitian menunjukan 40 %  

ukuran kelasnya tidak sesuai dengan standar. 
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5. Ali Ozel. 2007. The Effect of Turkish Geography Teacher’s Personality on His 

Teaching Experience. Turki. Hasil penelitian menunjukan (sd=4,193, p 0,05) 

guru membuat siswa merasa bahwa guru memberikan penguatan. 

 

2.9. Kerangka berpikir Penelitian 

Setiap siswa menginginkan memperoleh prestasi belajar yang semaksimal 

dan seoptimal mungkin karena prestasi belajar merupakan tolok ukur keberhasilan 

akademik yang nantinya akan memudahkan dalam melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Sebelum melaksanakan pembelajaran harus ditentukan 

terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai, dari tujuan tersebut maka proses 

pembelajaran menjadi lebih terarah. Siswa sebelum terlibat dalam proses 

pembelajaran merupakan raw input/ masukan yang mentah yang diibaratkan 

seperti bayi yang masih putih. Dalam proses pembelajaran didukung oleh 

instrumental input/masukan alat yang terdiri dari: fasilitas belajar, kompetensi 

guru,kurikulum, sistem administrasi dan lain-lain. Adanya interaksi antara guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran yang didukung oleh adanya fasilitas yang 

memadai diharapkan siswa dapat memahami materi pelajaran yang diberikan oleh 

guru.  

Setelah proses pembelajaran selesai, guru haruslah menyusun evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk dapat mengukur 

kemampuan siswa dalam menyerap materi yang disampaikan pada saat 

pembelajaran, dari evaluasi tersebut maka dapat diperoleh output/prestasi belajar. 

Proses pencapaian prestasi belajar yang maksimal tidaklah mudah, banyak faktor 
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yang mempengaruhi dan hambatan-hambatan sehingga dapat mengakibatkan 

kegagalan dalam pencapaian prestasi yang maksimal. Hakikat prestasi belajar 

adalah hasil interaksi antara faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Kompetensi guru yang baik 

khususnya pada mata pelajaran menangani penggandaan dokumen akan dapat 

mendorong peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Guru harus 

mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam memimpin proses pembelajaran. 

Selain faktor kompetensi guru dalam proses belajar, fasilitas belajar juga 

merupakan salah satu hal yang mempengaruhi prestasi belajar yang akan dicapai 

oleh siswa.  

Fasilitas belajar merupakan segala sesuatu yang memudahkan anak didik 

Tersedianya fasilitas belajar yang memadai akan menunjang proses pembelajaran 

dan mendorong siswa untuk mengadakan latihan secara kontinyu sehingga 

nantinya akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kerangka berfikir di 

atas dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

2.10. Hipotesis Peneliti 

“Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul” 

(Suharsimi, 2006:71). Sedangkan menurut Sudjana (2005 :219) “Hipotesis dapat 

diartikan asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk 

menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya”. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Raw Input 
Siswa 

Instrumental Input 

Proses 
Pembelajaran 

Evaluasi  
Pembelajara
nn

Output 
Prestasi Belajar 

Tujuan 
Pembelajaran 

1. Kompetensi Guru

2. Fasilitas Belajar



27 

 

 (Ha)1 : Terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang 

 (Ha)2 : Terdapat pengaruh antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang 

 (Ha)3 : Terdapat pengaruh antara kompetensi guru dan fasilitas belajar terhadap 

prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada siswa program 

keahlian administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

tujuannya untuk menunjukan hubungan antar variabel yaitu mengetahui besarnya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini tergolong 

penelitian deskriptif, hanya mengukur variabel yang ada dan tidak memanipulasi 

variabel tersebut.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian non eksperimen, 

yang berarti penelitian ini tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek penelitian 

melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami oleh sasaran 

penelitian (Prasetyo, 2008:49). 

 

3.2. Populasi  

“Populasi adalah keseluruhan objek penelitian” (Suharsimi, 2006:130). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009:117) “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI program 

keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

Populasi tersebut memiliki karakteristik antara lain: (1) seluruhnya merupakan 
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siswa kelas XI program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta 

Kabupaten Semarang (2) sama-sama mendapatkan pengajaran Melakukan 

Penggandaan Dokumen di SMK masing-masing. Keadaan populasi secara lebih 

lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1. 

   Tabel 3.1 Keadaan Populasi Penelitian 

NO Nama Sekolah Kelas Jumlah 

1. SMK Widya Praja Ungaran XI AP 1 

XI AP 2 

 34 

 37 

2. SMK Kanisius Ungaran XI AP  28 

3. SMK Masehi PSAK Ambarawa XI AP  29 

 128 

Sumber: Tata Usaha SMK masing-masing tahun 2010 

Karena subyeknya tidak terlalu banyak yaitu 128 maka peneliti 

menggunakan penelitian sensus. Hal ini sesuai dengan Suharsimi (2006:131) yang 

mengatakan bahwa “penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi 

terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak”. Populasi terhingga maksudnya 

adalah populasi yang memiliki kharakteristik yang sama. Jadi “populasi bukan 

bukan sekedar jumlah  yang ada pada subyek atau objek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

tersebut” (Sugiyono, 2009:117).   

Penelitian sensus digunakan untuk meneliti semua elemen yang ada di 

wilayah penelitian. “Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, 

dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi” (Suharsimi, 2006:131). 
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Dengan adanya penelitian sensus ini maka data yang dihasilkan akan lebih 

representatif. 

 

3.3. Variabel Penelitian  

“Variabel adalah objek penelitian,  atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian” (Suharsimi, 2006:118). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:60) 

“variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.  

3.3.1. Prestasi Belajar Siswa (Y) 

Prestasi belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prestasi 

belajar siswa pada  mata pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen yang 

diwujudkan dalam bentuk nilai. Indikator prestasi belajar yakni:  nilai ulangan 

harian dan nilai tes akhir semester siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

3.3.2. Kompetensi Guru (X1) 

Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

guru yang merupakan satu kesatuan yang utuh menggambarkan potensi, 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang terkait dengan profesi keguruan yang 

diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Indikatornya yakni: (a) Kompetensi 

Pedagogik, (b)Kompetensi Kepribadian, (c) Kompetensi Profesional, (d) 

Kompetensi Sosial (Suyatno, 2008:15) 
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3.3.3.Fasilitas belajar (X2) 

Fasilitas belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sarana dan 

prasarana pendidikan yang dipakai untuk memudahkan dan melancarkan proses 

belajar mengajar. Indikator fasilitas belajar adalah: (a) keadaan ruang belajar, (b) 

peralatan belajar, (c) buku-buku pegangan, (d) penerangan dan sirkulasi udara 

(The Liang Gie (1984:23) 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1.Dokumentasi 

“Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber pada 

barang-barang tertulis” (Suharsimi, 2006:158). Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data prestasi belajar mata pelajaran Melakukan 

Penggandaan Dokumen pada siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang, selain itu teknik dokumentasi 

juga digunakan untuk mengetahui jumlah dan daftar nama siswa kelas XI program 

keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang yang 

menjadi populasi dan sampel dalam penelitian. 

3.4.2.Kuesioner  

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya” (Sugiyono, 2009:199). Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan 

pernyataan sehingga responden hanya tinggal mengisi jawaban. 
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Penggunaan kuesioner diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam 

memberikan jawaban karena responden hanya memberikan tanda cheklist (  

pada jawaban yang sudah tersedia sehingga untuk menjawabnya hanya perlu 

waktu singkat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. “Skala 

pengukuran ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial” ( Sugiyono, 

2009:134). 

Untuk  penskoran dari tiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti 

menentukan sebagai berikut : 

a. Untuk jawaban baik   = 4 

b. Untuk jawaban cukup baik  = 3 

c. Untuk jawaban kurang baik  = 2 

d. Untuk jawaban tidak baik  = 1 

Jika jawaban yang diberikan mendekati dengan jawaban yang diharapkan, 

maka semakin tinggi skor nilai yang diperoleh. Teknik kuesioner ini digunakan 

untuk mengungkap data variabel kompetensi guru dan fasilitas belajar. 

 

3.5.  Uji Instrumen 

3.5.1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. “Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah” (Suharsimi, 2006:168). Penelitian ini menggunakan validitas 
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internal yaitu menghitung validitas berdasarkan data dan instrumen yang telah 

dibuat sebelumnya. 

Uji validitas terhadap instrumen dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang dipergunakan dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Pengujian validitas untuk instrumen kompetensi guru (X1) 

dan fasilitas belajar (X2) menggunakan rumus korelasi product moment oleh 

Pearson yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

 

Keterangan :  

rxy  = Koefisien korelasi 

N = Jumlah subjek/responden 

X = Skor rata-rata X 

Y = Skor rata-rata Y 

∑ X2 = Jumlah kuadrat nilai x  

∑ Y2 = Jumlah kuadrat nilai y 

∑ XY = Jumlah perkalian skor item dengan skor total 

           (Suharsimi, 2006 :170) 

Hasil perhitungan rxy dikonsentrasikan dengan rtabel  dengan taraf signifikan 

5% atau taraf kepercayaan 95%. Jika didapatkan harga rxy > rtabel maka butir 

instrumen dapat dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy < rtabel maka 

dikatakan bahwa instrumen tersebut tidak valid.  



34 

 

Berdasarkan hasil uji coba kepada 20 responden yang terdiri dari 75 butir 

pernyataan (lampiran) diperoleh xyr untuk delapan pernyataan yang tidak valid 

yaitu sebesar 0,203 pernyataan no 17; 0,250 pernyataan no 27; 0,250 pernyataan 

no 31; 0,384 pernyataan no 49; 0,250 pernyataan no 54; 0,142 pernyataan no 55; 

0,175 peryataan no 64 dan 0,006 pernyataan no 69 hasil perhitungannya lebih 

kecil dari tabelr  = 0,444 sedangkan pernyataan valid sebanyak 67.  

Pernyataan yang valid seluruhnya digunakan untuk memperoleh data, 

sedangkan untuk pernyataan yang tidak valid tidak digunakan karena indikator 

pada pernyataan yang tidak valid sudah dapat terwakili oleh pernyataan-

pernyataan yang valid. 

 

3.5.2.Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. “Reliabilitas artinya dapat dipercaya, dapat 

diandalkan” (Suharsimi, 2006:178). Penelitian ini menggunakan reliabilitas 

internal yaitu menghitung reliabilitas berdasarkan data dan instrumen yang telah 

dibuat sebelumnya. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan rumus alpha yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

r 11 =  
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Keterangan : 

r11   = reliabilitas instrument 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal     

       =  jumlah varians butir  

           =  varians total  

 (Suharsimi, 2006 :196). 

 

 

 

Untuk mencari varians tiap butir digunakan rumus : 

a2 =  

keterangan :  

a = varians tiap butir 

X = jumlah skor 

N = jumlah responden 

(Suharsimi, 2006 :184) 

Setelah diperoleh perhitungan, koefisien reliabilitas selanjutnya 

dikonsultasikan  denngan nilai r pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 

95%. Apabila r11 > rtabel maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 

dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

diperoleh hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,99 pada taraf kesalahan 5% dengan 
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n = 20, koefisien reliabilitas tersebut lebih besar dari tabelr  = 0,444 untuk α  = 5% 

dengan n = 20 maka dapat dijelaskan bahwa angket tersebut reliabel dan dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan suatu instrumen. 

3.6.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing variabel bebas, yaitu variabel kompetensi guru dan fasilitas belajar 

dan variabel terikat yaitu prestasi belajar menangani penggandaan dokumen. 

3.6.1.1 Deskriptif Variabel Kompetensi Guru 

Gambaran mengenai kompetensi guru dapat diperoleh dengan cara : 

Skor minimal = skor terendah x jumlah soal x jumlah responden 

Skor maksimal  = skor tertinggi x jumlah soal x jumlah responden 

Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah 

Interval kelas = skor tertinggi – skor terendah : 4  

Pada variabel kompetensi guru digunakan 51 butir pernyataan, masing-

masing pernyataan skornya 1 sampai 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  = 1 x 51 x 128 = 6528 

Skor maksimal = 4 x 51 x 128 = 26112 

Rentang skor  = 26112 – 6528 = 19584 

Interval kelas  = 19584 : 4 = 4896 
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Pada indikator kompetensi pedagogik digunakan 28 pernyataan, dimana 

nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 28 x 128 = 3584 

Skor maksimal  = 4 x 28 x 128 = 14336 

Rentang skor  = 14336 – 3584 = 10752 

interval kelas = 10752 : 4 = 2688 

Pada indikator kompetensi profesional digunakan 7 pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 7 x 128 = 896   

Skor maksimal  = 4 x 7 x 128 = 3584 

Rentang skor  = 3584- 896 = 2688 

Interval kelas  = 2688 : 4 = 672 

Pada indikator kompetensi sosial digunakan 6 pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 6 x 128 = 768  

Skor maksimal  = 4 x 6 x 128 = 3072 

Rentang skor  = 3072-768 = 2304 

Interval kelas  = 2304 : 4 = 576 

Pada indikator kompetensi kepribadian digunakan 10 pernyataan, dimana 

nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  = 1 x 10 x 128 = 1280   

Skor maksimal  = 4 x 10 x 128 = 5120 

Rentang skor  = 5120 – 1280 = 3840 

Interval kelas  = 3840 : 4 = 960 
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3.6.1.2 Deskriptif Variabel Fasilitas Belajar 

Gambaran mengenai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan cara : 

Skor minimal = skor terendah x jumlah soal x jumlah responden 

Skor maksimal= skor tertinggi x jumlah soal x jumlah responden 

Rentang skor = skor tertinggi – skor terendah 

Interval kelas = skor tertinggi – skor terendah : 4  

Pada variabel fasilitas belajar digunakan 16 butir pernyataan, masing-

masing pernyataan skornya 1 sampai 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  = 1 x 16 x 128 = 2048 

Skor maksimal = 4 x 16 x 128 = 8192 

Rentang skor  = 8192 – 2048 =6144 

Interval kelas  = 6114 : 4 = 1536 

Pada indikator keadaan ruang belajar digunakan 6 pernyataan, dimana 

nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 6 x 128 = 768  

Skor maksimal = 4 x 6 x 128 = 3072 

Rentang skor  = 3072 – 768 = 2304 

interval kelas = 2304 : 4 = 576 

Pada indikator peralatan belajar digunakan 6 pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 6 x 128 = 768   

Skor maksimal =4 x 6 x 128 = 3072 

Rentang skor  = 3072 - 768 = 2304 

Interval kelas  = 2304 : 4 = 576 
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Pada indikator buku-buku pegangan digunakan 2 pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  =1 x 2 x 128 = 256 

Skor maksimal =4 x 2 x 128 = 1024 

Rentang skor  = 1024 – 256 = 768 

Interval kelas  = 768 : 4 = 192 

Pada indikator penerangan dan sirkulasi udara digunakan 2 pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal =1 x 2 x 128 = 256 

Skor maksimal  =4 x 2 x 128 = 1024 

Rentang skor  = 1024 – 256 = 768 

interval kelas =768 : 4 = 192 

3.6.1.3 Deskriptif Variabel Prestasi Belajar 

Gambaran prestasi belajar dilihat dari rata-rata ulangan harian dan Tes 

akhir semester  dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Minimal 

KKM Kriteria 

70 Tuntas 

70 Belum Tuntas 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui model 

regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 
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memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

data atau uji kenormalan data. Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi variabel dependen dan independen keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilihat dari 

grafik Probability P-plot. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali 

(2006:76) yaitu: (1) jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas; (2) jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna. Deteksi adanya multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dengan 

menghitung nilai VIP (Variance Inflatori Factor). (Ghozali, 2006: 91). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke 

periode pengamatan lainnya. Untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

pada suatu model dapat dilihat melalui grafik Scatter plot, yaitu: (1) jika ada pola 

tertentu yang membentuk pola teratur, menyempit kemudian melebar 

bergelombang maka terjadi heteroskedastisitas; (2) jika tidak ada pola yang jelas, 
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titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006: 105) 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat, karena 

variabel bebas ini terdapat dua prediktor yaitu kompetensi guru (X1) dan fasilitas 

belajar (X2) yang berpengaruh terhadap prestasi belajar  menangani penggandaan 

dokumen (Y) maka hubungan kedua variabel tersebut merupakan garis lurus 

(linier) sehingga dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda yaitu dua prediktor. Adapun tahapan analisis regresi ganda adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan persamaan regresi ganda. 

Bentuk umum regresi dengan dua variabel bebas adalah: 

2211
ˆ XbXbaY ++=  

Y : variabel prestasi belajar  

a : bilangan konstanta 

b1 : koefisien regresi variabel kompetensi guru 

X1 : variabel kompetensi guru 

b2 : koefisien regresi variabel fasilitas belajar 

X2 : variabel fasilitas belajar 

b. Pengujian hipotesis penelitian 

1) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (uji F) 

a) Merumuskan hipotesis statistik 



42 

 

0: 21 == ββoH , artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 

0: 21 ≠ββ atauH o , artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b) Rumus yang digunakan  

( )1/
/

−−
=

knJK
kJK

F
res

reg

 

Keterangan 

F    = harga F garis regresi  

JKreg  = jumlah kuadrat regresi  

JKres = jumlah kuadrat residu  

k  = jumlah variabel prediktor 

n  = jumlah responden  

(Sudjana, 2005:355) 

c) Kaidah pengambilan keputusan 

(1)  jika nilai signifikansi dari hasil Fhitung < 0,05 maka hipotesis 

diterima 

(2)  jika nilai siginifikansi dari hasil Fhitung > 0,05 maka hipotesis 

ditolak 

2) Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial (uji t) 

a) Merumuskan hipotesis  statistik 

211 ,0: XXiHo ==β , artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 
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211 ,0: XXiHo =≠β , artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) berpengaruh signifikan terhadap Y 

b) Rumus yang digunakan 

iSa
at 1

1 =
 

(Sudjana, 2002;388) 

c) Kaidah Pengambilan Keputusan 

(1) Terima hipotesis jika nilai signifikansi dari hasil thitung < 0,05 

(2) Tolak hipotesis jika nilai signifikansi dari hasil thitung > 0,05 

 

3.6.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu kompetensi guru dan 

fasilitas belajar terhadap variabel dependen prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

Untuk membantu pengolahan data secara cepat dan tepat, maka 

pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Swasta Kabupaten Semarang yang 

terdapat program keahlian administrasi perkantoran yaitu SMK Widya Praja 

Ungaran, SMK Kanisius Ungaran dan SMK Masehi PSAK Ambarawa. SMK 

Widya Praja Ungaran berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 63 Ungaran, 

mempunyai  ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, laboratorium 

bahasa, laboratorium akuntansi, laboratorium mengetik manual dan elektronik, 

UPT administrasi perkantoran. SMK Kanisius Ungaran berlokasi di Jl. 

Diponegoro No. 101 Ungaran, memiliki ruang laboratorium komputer, ruang 

perpustakaan dan  ruang laboratorium bahasa, ruang praktek mengetik. SMK 

Masehi PSAK Ambarawa berlokasi di Jl. Pemuda No. 24 Ambarawa, memiliki 

ruang perpustakaan, ruang mengetik, ruang komputer, UPT. AP, ruang praktek 

AP, ruang multimedia. 

 

4.1.2 Deskriptif Variabel Kompetensi Guru 

Pada variabel kompetensi guru digunakan 51 butir pernyataan dan hasil 

penelitian berdasarkan tanggapan 128 responden berkaitan dengan kompetensi 

guru yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 18825 yang 
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berada pada interval skor 16322 – 21218 termasuk pada kriteria baik. Berdasarkan 

skor total yang diperoleh maka kompetensi guru pada SMK Swasta Kabupaten 

Semarang berada dalam kriteria baik. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

kompetensi guru terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 Interval Kriteria Variabel Kompetensi Guru 

Interval Skor Kriteria 

 21219 – 26115 Sangat Baik 

16322 – 21218 Baik 

11425 – 16321 Cukup Baik 

6528 – 11424 Kurang Baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 

Kompetensi guru dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

menggunakan 4 indikator dengan 51 item pernyataan. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 128 siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran. Jawaban responden mengenai variabel kompetensi guru akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Pada indikator ini digunakan 28 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator kompetensi pedagogik dapat 

dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 10622 yang berada pada 

interval skor 8962 – 11650 dengan kriteria baik. Berdasarkan skor yang diperoleh 

maka indikator kompetensi pedagogik termasuk dalam kriteria baik. Jawaban 

kuesioner dari masing-masing responden diperoleh seperti terangkum dalam 

Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Interval Kriteria Kompetensi Pedagogik 

Interval Skor Kriteria 

11651 – 14339 Sangat Baik 

8962 – 11650 Baik 

6273 – 8961 Cukup Baik 

3584 - 6272 Kurang Baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 

2. Kompetensi Profesional 

Pada indikator ini digunakan 7 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian berdasarkan tanggapan 128 responden pada 

indikator kompetensi profesional dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh 

skor total 2584 yang berada pada interval skor 2242 – 2914 dengan kriteria baik. 

Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator kompetensi profesional termasuk 

dalam kriteria baik. Jawaban kuesioner dari masing-masing responden diperoleh 

seperti terangkum dalam Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Interval Kriteria Kompetensi Profesional 

Interval Skor Kriteria 

2915 - 3587 Sangat Baik 

2242 – 2914 Baik 

1569 – 2241 Cukup Baik 

896 – 1568 Kurang Baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 

3. Kompetensi Sosial 

Pada indikator ini digunakan 6 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator kompetensi sosial dapat dilihat 
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pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 2034 dan berada pada interval skor 

1922 – 2498 dengan kriteria baik sehingga indikator kompetensi sosial termasuk 

dalam kriteria baik. Jawaban kuesioner dari masing-masing responden diperoleh 

seperti terangkum dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Interval Kriteria Kompetensi Sosial 

Interval Skor Kriteria 

2499 - 3075 Sangat Baik 

1922 – 2498 Baik 

1345 – 1921 Cukup Baik 

768 – 1344 Kurang Baik 

 Sumber: data yang diolah 2010 

4. Kompetensi Kepribadian 

Pada indikator ini digunakan 10 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian berdasarkan tanggapan 128 responden 

mengenai indikator kompetensi Kepribadian dapat dilihat pada lampiran tabulasi 

diperoleh skor total 3585 yang berada pada interval skor 3202 – 4162 dengan 

kriteria baik sehingga indikator kompetensi guru termasuk dalam kriteria baik. 

Jawaban kuesioner dari masing-masing responden diperoleh seperti terangkum 

dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Interval Kriteria Kompetensi Kepribadian  

Interval Skor Kriteria 

4163 – 5123 Sangat Baik 

3202 – 4162 Baik 

2241 – 3201 Cukup Baik 

1280 – 2240 Kurang Baik 

 Sumber: data yang diolah 2010 
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4.1.3 Deskriptif Variabel Fasilitas Belajar 

Pada variabel fasilitas belajar digunakan 16 butir pernyataan untuk 

mengetahui tanggapan responden mengenai fasilitas belajar pada SMK Swasta 

Kabupaten Semarang. Hasil penelitian mengenai fasilitas belajar yang dapat 

dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 5602 yang berada pada interval 

skor 5122 – 6658 dan termasuk pada kriteria baik. Berdasarkan skor total yang 

diperoleh maka fasilitas belajar menangani pengaandaan dokumen pada SMK 

Swasta Kabupaten Semarang termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis 

deskriptif berkaitan dengan fasilitas belajar terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Interval Kriteria Variabel Fasilitas Belajar 

Interval Skor Kriteria 
 6659 – 8195 Sangat baik 

5122 – 6658 Baik 

3585 – 5121 Cukup baik 

2048 – 3584 Kurang baik 

 Sumber: data yang diolah 2010 

Keadaan fasilitas belajar dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

menggunakan 4 indikator dengan 16 item pernyataan. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 128 siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran. Jawaban responden mengenai variabel fasilitas belajar akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Keadaan Ruang belajar  

Pada indikator ini digunakan 6 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian berdasarkan tanggapan 128 responden mengenai 

indikator keadaan ruang belajar yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi 
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diperoleh skor total 2092 yang berada pada interval skor 1922 – 2498 yaitu 

kriteria baik. Berdasarkan skor total yang diperoleh maka indikator ruang belajar 

berada dalam kriteria baik. Jawaban kuesioner dari masing-masing responden 

diperoleh seperti terangkum dalam Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Interval Kriteria Ruang Belajar 

Interval Skor Kriteria 
2499 – 3075 Sangat baik 

1922 – 2498 Baik 

1345 – 1921 Cukup baik 

768 - 1344 Kurang baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 

2.  Peralatan Belajar 

Pada indikator ini digunakan 6 pernyataan untuk mengetahui tanggapan 

responden, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4. Hasil penelitian pada 

indikator Peralatan Belajar yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh 

skor total 2121 yang berada pada interval skor 1922 – 2498 kriteria baik. 

Berdasarkan skor total yang diperoleh maka indikator peralatan belajar termasuk 

dalam kriteria baik. Jawaban kuesioner dari masing-masing responden diperoleh 

seperti terangkum dalam Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Interval Kriteria Peralatan Belajar 

Interval Skor Kriteria 
2499 – 3075 Sangat baik 

1922 – 2498 Baik 

1345 – 1921 Cukup baik 

768 - 1344 Kurang baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 



50 

 

3. Buku-Buku Pegangan 

Pada indikator ini digunakan 2 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai 

dengan 4. Hasil penelitian pada indikator buku-buku pegangan yang dapat dilihat 

pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 689 terletak pada interval skor 642 – 

834 yaitu pada kriteria baik.  Berdasarkan skor total yang diperoleh maka 

indikator buku-buku pegangan termasuk dalam kriteria baik. Jawaban kuesioner 

dari masing-masing responden diperoleh seperti terangkum dalam Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Interval Kriteria Buku-Buku Pegangan 

Interval Skor Kriteria 
835 – 1027 Sangat baik 

642 – 834 Baik 

449 – 641 Cukup baik 

256 - 448 Kurang baik 

 Sumber: data yang diolah 2010 

4. Penerangan dan Sirkulasi Udara 

Pada indikator Penerangan dan sirkulasi udara digunakan 2 pernyataan 

untuk mengetahui tanggapan responden, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4. 

Hasil penelitian pada indikator Penerangan dan sirkulasi udara dapat dilihat pada 

lampiran tabulasi diperoleh skor total 700 yang terletak pada interval skor 642 – 

834 berada pada kriteria baik. Berdasarkan skor total yang diperoleh maka 

indikator penerangan dan sirkulasi udara termasuk dalam kriteria baik. Jawaban 

kuesioner dari masing-masing responden diperoleh seperti terangkum dalam 

Tabel 4.10 
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Tabel 4.10 Interval Kriteria Penerangan dan Sirkulasi Udara 

Interval Skor Kriteria 
835 – 1027 Sangat baik 

642 – 834 Baik 

449 – 641 Cukup baik 

256 - 448 Kurang baik 

  Sumber: data yang diolah 2010 

4.1.4 Deskriptif Variabel Prestasi Belajar 

Gambaran prestasi belajar menangani penggandaan dokumen (MPD) 

siswa kelas XI program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta 

Kabupaten Semarang dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.  

 
Tabel 4.11 Deskripsi Prestasi Belajar 
Kriteria KKM Frekuensi 
Tuntas 70 64 

Belum Tuntas 70 64 
Jumlah   128 

Sumber : Dokumen Guru MPD Tahun 2010 

Gambar 4.1 Grafik Variabel Prestasi Belajar 

 
Sumber : Data primer diolah 2010 
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Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa siswa kelas XI 

program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang 

tahun ajaran 2009/2010 sebanyak 64 siswa memiliki prestasi belajar dengan nilai 

70 yang berarti telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah 

ditentukan sekolah, sedangkan sisanya sebanyak 64 siswa mendapat prestasi 

belajar 70 dan termasuk dalam kategori belum tuntas. 

 

4.1.5 Uji Asumsi Klasik 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. 

Berdasarkan hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa penyebaran plot berada 

disekitar dan sepanjang garis 450, dengan demikian menunjukkan bahwa data 

pada variabel penelitian berdistribusi normal. Lebih jelasnya penyebaran plot 

tersebut dapat dilihat pada ganbar dibawah ini :  
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Gambar 4.2 Penyebaran plot pada perhitungan normalitas data 
 
 
4.1.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna. Syarat diterimanya model regresi ganda apabila antara variabel bebas 

tidak mengandung korelasi yang sempurna. Pengujian multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai Variance Influence Factor (VIF). Menurut Ghozali (2006:92) 

menyatakan bahwa nilai VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinieritas. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 27.273 7.531  3.622 .000   

X1 .232 .042 .434 5.528 .000 .997 1.003

X2 .255 .105 .191 2.430 .017 .997 1.003

a. Dependent Variable: Y       

 
 

 
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel kompetensi 

guru dan fasilitas belajar sebesar 1,003 yang menunjukkan sangat jauh dari 10, 

dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

 

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika 

varians berbeda disebut homokedastisitas, model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatterplot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut bebas dari masalah heterosdastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.3 Pola Scatterplot uji heteroskedastisitas 

 
Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari gejala heteroskedastisitas. 

 

4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis kompetensi 

guru (X1) dan fasilitas belajar (X2) terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen (Y) siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perhitungan komputer SPSS 

for windows release 16.  
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.273 7.531  3.622 .000

X1 .232 .042 .434 5.528 .000

X2 .255 .105 .191 2.430 .017

a. Dependent Variable: Y     

 
 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas 

X1= 0,232 dan X2=0,255 dengan konstanta sebesar 27,273, sehingga model 

persamaan regresi ganda yang diperoleh adalah: 

Y = 27,273 + 0,232X1 + 0,255X2 

Dimana : 

1. Nilai konstan ( Y ) sebesar 27,273 

2. Koefisien regresi X1 (kompetensi guru) dari perhitungan linier berganda 

diperoleh nilai coefficients (b1) = 0,232. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 

satu skor kompetensi guru (X1) maka prestasi belajar menangani penggandaan 

dokumen(Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,232 dengan 

anggapan variabel fasilitas belajar (X2) adalah konstan. 

3. Koefisien regresi X2 (fasilitas belajar) dari perhitungan linier berganda didapat 

nilai coefficients (b2) = 0,255. Hal ini berarti setiap ada peningkatan satu skor 

fasilitas belajar (X2) maka prestasi belajar menangani penggandaan dokumen 
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(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,255 dengan anggapan variabel 

kompetensi guru (X1) adalah konstan. 

 
4.1.6.1 Uji hipotesis secara parsial (Uji t) 

Uji hipotesis secara parsial dimaksudkan untuk menguji keberartian 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas, yaitu kompetensi guru (X1) dan 

fasilitas belajar (X2) terhadap prestasi belajar MPD (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 

16 yang terlihat pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil uji t untuk variabel 

Kompetensi guru (X1) diperoleh thitung sebesar 5,528 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap prestasi 

belajar menangani penggandaan dokumen siswa kelas XI program keahlian 

Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. 

Hasil uji t untuk variabel fasilitas belajar (X2) diperoleh hasil thitung sebesar 

2,430 dengan probabilitas sebesar 0,017. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

(0,017 < 0,05) dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh antara 

fasilitas belajar terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen siswa 

kelas XI program keahlian Administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten 

Semarang. 

4.1.6.2 Uji hipotesis secara simultan (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan antara variabel bebas, dalam hal ini 

kompetensi guru (X1) dan variabel fasilitas belajar (X2) terhadap prestasi belajar 

MPD (Y). 
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Tabel 4.14 Hasil Analisis Uji F 
 

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2185.292 2 1092.646 19.027 .000a

Residual 7178.450 125 57.428   

Total 9363.742 127    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     
 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for windows 

release 16 dapat diketahui bahwa Fhitung = 19,027 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru (X1) dan fasilitas belajar 

(X2) secara bersama-sama terhadap prestasi belajar menangani penggandaan 

dokumen siswa kelas XI program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK 

Swasta Kabupaten Semarang. 

 

4.1.7 Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu kompetensi guru dan 

fasilitas belajar terhadap variabel dependen prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi  
 

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate 

1 .483a .233 .221 7.57810

a. Predictors: (Constant), X2, X1  
 

Nilai koefisien determinasi berdasarkan tabel di atas sebesar 0,221 berarti 

bahwa variasi perubahan X1 dan X2 sebesar 22,10%, ini menunjukkan bahwa 

pengaruh kompetensi guru dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen sebesar 22,10% dan 

selebihnya prestasi belajar MPD pada siswa kelas XI program keahlian 

Administrasi Perkantoran dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini, sedangkan hasil koefisien determinasi secara parsial terangkum 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 Koefisien Determinasi Secara Parsial 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 27.273 7.531  3.622 .000    

X1 .232 .042 .434 5.528 .000 .444 .443 .433

X2 .255 .105 .191 2.430 .017 .214 .212 .190

a. Dependent Variable: Y        
Nilai koefisien determinasi secara parsial X1 = 0,443 dan X2 = 0,212, 

dengan demikian menunjukkan pengaruh variabel Kompetensi guru terhadap 

prestasi belajar menangani penggandaan dokumen adalah 19,62% dan besarnya 

pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar menangani penggandaan 
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dokumen adalah 44,94%. Berdasarkan hasil tersebut berarti variabel fasilitas 

belajar mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen dibandingkan dengan variabel kompetensi guru. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 16 

membuktikan bahwa kompetensi guru dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang. Dari hasil analisis 

diperoleh bahwa: 

1. Kompetensi Guru 

Berdasarkan data hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, kompetensi 

guru SMK Swasta Kabupaten Semarang berada pada kriteria baik yaitu dengan 

skor total 18825 yaitu pada interval skor 16322 – 21218. Responden memberikan 

penilaian yang baik dikarenakan kompetensi guru merupakan hal yang penting 

dalam menunjang proses pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi 

pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian yang baik akan mampu mengajar 

dan mendidik siswa dengan baik. Mengajar diartikan guru mampu mentransfer 

ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa sedangkan mendidik diartikan guru 

mampu menanamkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.  

Guru MPD di SMK Swasta Kabupaten Semarang sudah memiliki 

kompetensi yang baik terbukti dari guru sudah memahami karakteristik peserta 

didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan baik, 
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mengevaluasi hasil belajar, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunkasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, kepribadian yang 

stabil, serta mampu mengevaluasi kinerja sendiri. 

Kompetensi guru mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap 

prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada siswa kelas XI program 

keahlian administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang, 

koefisien regresi b1 adalah 0,232 bertanda positif artinya semakin baik nilai 

variabel kompetensi guru maka akan semakin tinggi nilai prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa thitung sebesar 5,528 dengan probabilitas sebesar 0,000, pengaruh variabel 

kompetensi guru terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen 

adalah sebesar 19,62%. Kontribusi variabel kompetensi guru lebih kecil 

dibandingkan dengan variabel fasilitas belajar dikarenakan pada mata pelajaran 

Menangani Penggandaan Dokumen sebagian berisi praktik sehingga pemberian 

teori oleh guru tidak terlalu banyak. Oleh karenanya guru kurang dapat 

mengeksplore kemampuannya seperti dalam penggunaan media pembelajaran. 

Oleh karenanya siswa memberikan penilaian yang relatif kurang baik. 

Kompetensi yang diharapkan dari menangani penggandaan dokumen adalah 

siswa harus dapat terampil mengoperasikan mesin pengganda dokumen sehingga 

jam terbang atau semakin lama dan sering siswa praktik maka ketrampilannya 

akan semakin baik. Sehingga faktor guru dalam hal ini pengawasan terhadap 

siswa manakala sedang praktik diperlukan. Pengawasan dalam hal ini guru harus 

mampu memberikan contoh dalam mengoperasikan alat/mesin pengganda 
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dengan baik, mampu merawat mesin pengganda dan bertindak tegas kepada 

siswa yang tidak fokus dan asyik melihat pekerjaan orang lain dan lupa dengan 

pekerjaannya sendiri sehingga guru harus dapat menegur siswa.   

2. Fasilitas Belajar 

Berdasarkan data hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, fasilitas 

belajar di SMK Swasta Kabupaten Semarang berada pada kriteria baik yaitu 

dengan skor total 5602 pada interval skor 5122 – 6658. Responden memberikan 

penilaian yang baik dikarenakan fasilitas belajar MPD di SMK Swasta Kabupaten 

Semarang sudah baik dikarenakan ruang belajar yang sudah sesuai dengan 

standar, peralatan belajar berupa mesin pengganda dokumen yang tersedia 

memadai seperti: mesin ketik manual dan elektronik, komputer dan printer, mesin 

photo copi, mesin scanner, mesin duplicator, mesin stensil, buku-buku pegangan 

dan LKS sudah tersedia, penerangan yang baik dengan sirkulasi udara yang 

nyaman membuat siswa bersemangat untuk belajar di dalam kelas maupun di 

ruang praktik. 

Data hasil penelitian, variabel fasilitas belajar juga mempunyai pengaruh 

positif dan siginifikan terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen 

pada siswa kelas XI program keahlian administrasi perkantoran di SMK Swasta 

Kabupaten Semarang, koefisien regresi b2 adalah 0,255 bertanda positif artinya 

semakin baik nilai variabel fasilitas belajar maka akan semakin tinggi nilai 

prestasi belajar menangani penggandaan dokumen. Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 2,430 dengan probabilitas sebesar 0,017, 

pengaruh variabel fasilitas belajar terhadap prestasi belajar menangani 
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penggandaan dokumen adalah sebesar 44,94%. Kontribusi variabel fasilitas 

belajar lebih besar dibandingkan dengan variabel kompetensi guru. Hal ini 

dikarenakan fasilitas belajar merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

terlaksananya proses pembelajaran apalagi mata pelajaran menangani 

penggandaan dokumen sebagian berisi praktek sehingga diperlukan fasilitas 

belajar yang mendukung. Fasilitas belajar erat kaitannya dengan kelancaran dan 

keberhasilan proses belajar, fasilitas harus memadai dan berfungsi dengan baik 

sehingga peserta didik sebagai pengguna fasilitas dapat menggunakannya dengan 

baik. Sesuai dengan pendapat Djamarah (2000:68) yang mengatakan bahwa 

fasilitas belajar adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak, lengkap 

tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran 

karena dalam proses pembelajaran tidak akan terlepas dari adanya fasilitas belajar. 

Ketersediaan fasilitas belajar di SMK Swasta Kabupaten Semarang yang memadai 

tentu akan memperlancar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 

3. Ada pengaruh kompetensi guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi 

belajar menangani penggandaan dokumen  

Perhitungan uji hipotesis menunjukan bahwa Fhitung = 19,027 dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen pada 

siswa program keahlian administrasi perkantoran di SMK Swasta Kabupaten 

Semarang. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,221 menunjukan bahwa 

pengaruh kompetensi guru dan fasilitas belajar secara bersama-sama berpengaruh 
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terhadap prestasi belajar menangani penggandaan dokumen sebesar 22,10 % dan 

selebihnya prestasi belajar MPD dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini sebesar 87,90%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

diketahui bahwa kompetensi guru dan fasilitas belajar mempengaruhi prestasi 

belajar menangani penggandaan dokumen siswa kelas XI program keahlian 

Administrasi Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang, dengan 

kesimpulan sebagai berkut : 

1. Ada pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang sebesar 19,62%. 

2. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar menangani 

penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang sebesar 44,94%. 

3. Ada pengaruh kompetensi guru dan  fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

menangani penggandaan dokumen pada siswa program keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang sebesar 22,10%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti antara lain: 
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1. Bagi guru 

Disarankan untuk memberikan waktu tambahan untuk praktik sehingga 

ketrampilan siswa akan lebih baik dan terasah karena kompetensi yang 

diharapkan dari mata pelajaran ini adalah siswa mampu mengoperasikan mesin 

pengganda dokumen. 

2. Bagi sekolah 

Disarankan untuk merawat dan memelihara mesin pengganda dokumen yang 

jadul maupun yang modern karena mesin pengganda yang jadul pun harus 

tetap diperkenalkan kepada siswa seperti mesin stensil dan mesin ketik manual. 

3. Bagi peneliti lanjut 

Disarankan untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar yang memuaskan, diantaranya mengenai 

kecerdasan siswa. 
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ANGKET UJI COBA PENELITIAN 

 
PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MENANGANI PENGGANDAAN DOKUMEN PADA 

SISWA PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK 

SWASTA KABUPATEN SEMARANG 

 

Nama  :  

Asal Sekolah : 

Kelas  : 

No Absen : 

 
Petunjuk Pengisian: 
1. Tulislah identitas anda pada tempat yang disediakan. 

2. Bacalah setiap pertanyaan secara teliti sebelum Anda menjawab 

3. Angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru mata 

pelajaran menangani penggandaan dokumen (MPD) dan fasilitas belajar pada 

mata pelajaran MPD 

4. Berilah tanda cek (√) pada jawaban yang ada di sebelah kanan dari setiap 

pertanyaan yang tersedia dan jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan 

kondisi yang anda alami 

B : Baik 

CB  : Cukup Baik 

KB : Kurang baik 

TB  : Tidak Baik 

5. Jawaban yang Saudara berikan semata-mata untuk kepentingan penelitian. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 
1. KOMPETENSI GURU 
1.1. Kompetensi Pedagogik 

 
a. Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam memahami karakteristik peserta didik  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

1. Intelegensi peserta didik     

2. Kesulitan belajar peserta didik     

3. Keberhasilan belajar peserta didik     

4. Bakat dan minat peserta didik     

5. Kepribadian peserta didik     

6. Memperhatikan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran 

    

 
b. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam merancang 

pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

7. Menjelaskan tujuan pembelajaran     

8. Menentuan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

    

9. Menyusun materi ajar     

 
c. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

10. Menguasai materi yang diajarkan     

11. Mengelola kelas     

12. Memvariasikan metode     

13. Penggunaan media pembelajaran     

14. Pemilihan sumber belajar     
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15. Menciptakan suasana yang harmonis 

saat pembelajaran berlangsung 

    

16. Mengoperasikan mesin/alat 

pengganda dokumen sebelum siswa 

praktik 

    

17. Memberikan kesempatan bertanya 

kepada peserta didik 

    

18. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

peserta didik 

    

19. Menyimpulkan hasil pembelajaran     

d. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 
mengevaluasi hasil belajar yaitu dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

20. Memberikan tugas      

21. Memvariasikan jenis tugas yang 

diberikan kepada siswa 

    

22. Mengkoreksi tugas siswa     

23. Mengadakan ulangan harian setiap 

pokok bahasan 

    

24. Membahas hasil ulangan untuk 

mengetahui kesalahan peserta didik 

    

25. Merancang dan mengadakan ulangan 

remedial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM 

    

26. Merancang dan mengadakan 

program pengayaan bagi siswa yang 

mencapai KKM 

    

 
e. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:  

No. Pertanyaan B CB KB TB 
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27. Memperhatikan perkembangan 

kondisi peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung 

    

28. Memperhatikan potensi yang 

dimiliki peserta didik 

    

29. Membantu peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan potensi 

yang dimiliki  

    

30. Memotivasi peserta didik untuk ikut 

perlombaan 

    

 
1.2. Kompetensi Profesional 
a. Berkaitan dengan kompetensi profesional, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

31. Memahami dan menguasai setiap 

pokok bahasan materi MPD 

    

32. Memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

    

33. Mengawasi ketika siswa sedang 

praktik di laboratorium AP 

    

b. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam mengorganisasi 
materi ajar yang ada dalam kurikulum bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut 
ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

34. Melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

    

35. Mengkaji dan merumuskan indikator 

dari setiap kompetensi dasar materi 

MPD 
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c. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam menguasai dan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

36. Memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

materi 

    

37. Penggunaan sumber belajar     

38. Up date informasi terkini     

 
1.3. Kompetensi Sosial 

 
a. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

39. Peduli dan empati kepada peserta 

didik 

    

40. Menghargai dan menghormati 

peserta didik 

    

41. Memberikan pujian      

42. Intonasi dan bahasa yang digunakan      

 
b. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dengan orangtua siswa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

43. Menjalin hubungan kerjasama 

dengan orangtua siswa 

    

44. Mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi siswa kepada orangtua 

    

 
1.4. Kompetensi Kepribadian 

 
a. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa dan berwibawa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 
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45. Sabar dalam membimbing peserta 

didik 

    

46. Membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi peserta didik 

    

47. Pengambilan keputusan     

48. Semangat dalam mengajar     

 
b. Menurut saudara, bagaimanakah kemamuan guru MPD dalam 

menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan dapat 
dijadikan teladan bagi peserta didik 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

49. Mengamalkan nilai-nilai budi pekerti     

50. Melaksanakan tugas     

51. Tanggung jawab     

52. Tepat waktu      

53. disiplin     

54. Menjaga sikap dan kode etik 

keguruan 

    

55. Peka terhadap lingkungan sekitar     

 
c. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

56. Menerima kritik dan saran dari 

peserta didik 

    

57. Melakukan perbaikan diri setelah 

menerima kritik 

    

 
 

2. FASILITAS BELAJAR 
 

2.1.  Keadaan ruang belajar 
 

a. Menurut saudara bagaimanakah keadaan ruang belajar yang berkaitan dengan 
hal-hal berikut ini: 



77 

 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

58. Ukuran ruang kelas dan praktik     

59. Lay out ruang kelas dan praktik     

60. Penataan meja siswa     

61. Keserasian warna perabot dengan 

ruang kelas 

    

62. Kebersihan ruang praktik     

63. Alat pendingin ruangan     

64. Sirkulasi udara      

 
b. Menurut saudara bagaimanakah peralatan belajar yang berkaitan dengan hal-

hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

65. Mesin pengganda yang tersedia di 

ruang praktik 

    

66. Jumlah mesin ketik manual dan 

elektronik 

    

67. Komputer dan printer      

68. Peralatan penunjang seperti OHP, 

proyektor 

    

69. Perlengkapan penunjang seperti 

kertas HVS, Folio, kertas Stensil, 

kertas buram, kertas karbon, CD 

 

    

70. Meja dan kursi di ruang praktik 

sesuai standar 

    

71. Media pembelajaran seperti poster 

atau gambar cara pengoperasian 

mesin pengganda dokumen 

    

 
c. Menurut saudara bagaimanakah buku-buku pegangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
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No. Pertanyaan B CB KB TB 

72. Keadaan buku paket di perpustakaan     

73. LKS untuk berlatih dan mengerjakan 

soal 

    

 
d. Menurut saudara bagaimanakah keadaan penerangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

74. Pencahayaan alam ruang kelas dan 

praktik 

    

75. Pencahayaan buatan/listrik sesuai 

kebutuhan 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMENT 

 
No. Variabel Indikator Parameter Pengukuran Nomor 

Soal 
Jumlah 

Soal 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
Guru (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Kompetensi 
Pedagogik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kompetensi 
Profesional  

 

 

 

 

- Kemampuan memahami 
karakteristik peserta didik  
 

- Kemampuan merancang 
pembelajaran  
 

- Kemampuan dalam 
melaksanakan pembelajaran 

 
 
 
- Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar  
 
 
- Kemampuan mengembangkan 

peserta didik dalam 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki 

 
 
 
- Kemampuan untuk menguasai 

substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi 

 

- Kemampuan untuk 
mengorganisasi materi ajar 
yang ada dalam kurikulum 
bidang studi 

 

- Kemampuan untuk menguasai 
dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran 

 
 
- Kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bergaul 

1,2,3, 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
 
10,11,12, 
13,14,15, 
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, 
41,42 
 
 

6 
 
 
3 
 
 
10 
 
 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas 
Belajar (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kompetensi 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Kompetensi 
Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secara efektif dengan peserta 
didik 

 

- Kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orangtua 
siswa 

 
- Kemampuan menampilkan 

pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa dan berwibawa 

 

- Kemampuan menampilkan diri 
sebagai pribadi yang berakhlak 
mulia dan dapat dijadikan 
teladan bagi peserta didik 

 

- Kemampuan dalam 
mengevaluasi kinerja sendiri 
dan mengembangkan diri secara 
berkelanjutan 

 
 
- Ukuran kelas dan ruang praktik 
 

- Lay out/ setting ruangan 
 

- Kebersihan 
 

- Kenyamanan  
 

 

 

- Keadaan alat/mesin pengganda 
 

- Peralatan dan perlengkapan 
penunjang 

 

- Keadaan meja dan kursi 
 

- Media belajar 

 
43,44 
 
 
 
45,46, 
47,48 
 
 
49,50, 
51,52, 
53,54,55 
 
 
 
56,57 
 
 
 
 
58 
 
59,60,61 
 
62 
 
63,64 
 
 
 
65,66,67 
 
68,69 
 
 
70 
 
71 
 
 
72 
 
 
73 
 
 

 
2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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a.  Keadaan 
ruang belajar 
 

 

 

 
 
 

 

 

b. Peralatan 
belajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

c. Buku-buku 
pegangan 
 

 

 

 

d. Penerangan 
dan sirkulasi 
udara 

 
 

 

 

 
 
- Penyediaan buku paket yang 

relevan 
 

- LKS 
 

 
- Keadaan penerangan 

 

- Sirkulasi udara 

74 
 
75 

1 
 
1 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMENT 
 

No. Variabel Indikator Parameter Pengukuran Nomor 
Soal 

Jumlah 
Soal 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
Guru (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Kompetensi 
Pedagogik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kompetensi 
Profesional  

 

 

 

 

 

- Kemampuan memahami 
karakteristik peserta didik  
 

- Kemampuan merancang 
pembelajaran  
 

- Kemampuan dalam 
melaksanakan pembelajaran 

 
 
 
- Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar  
 
 
- Kemampuan mengembangkan 

peserta didik dalam 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki 

 
 
 
- Kemampuan untuk menguasai 

substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi 

 

- Kemampuan untuk 
mengorganisasi materi ajar 
yang ada dalam kurikulum 
bidang studi 

 

- Kemampuan untuk menguasai 
dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran 

 
 
- Kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta 

1,2,3, 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
 
10,11,12, 
13,14,15, 
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, 
41,42 
 
 
 

6 
 
 
3 
 
 
10 
 
 
 
 
7 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas 
Belajar (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Kompetensi 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Kompetensi 
Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didik 
 

- Kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orangtua 
siswa 

 
- Kemampuan menampilkan 

pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa dan berwibawa 

 

- Kemampuan menampilkan diri 
sebagai pribadi yang berakhlak 
mulia dan dapat dijadikan 
teladan bagi peserta didik 

 

- Kemampuan dalam 
mengevaluasi kinerja sendiri 
dan mengembangkan diri secara 
berkelanjutan 

 
 
- Ukuran kelas dan ruang praktik 
 

- Lay out/ setting ruangan 
 

- Kebersihan 
 

- Kenyamanan  
 

 

 

- Keadaan alat/mesin pengganda 
 

- Peralatan dan perlengkapan 
penunjang 

 

- Keadaan meja dan kursi 
 

- Media belajar 
 

43,44 
 
 
 
45,46, 
47,48 
 
 
49,50, 
51,52, 
53,54,55 
 
 
 
56,57 
 
 
 
 
58 
 
59,60,61 
 
62 
 
63,64 
 
 
 
65,66,67 
 
68,69 
 
 
70 
 
71 
 
 
72 
 
 
73 
 
 
74 

2 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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e.  Keadaan 
ruang belajar 
 

 

 

 
 
 

 

 

f. Peralatan 
belajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

g. Buku-buku 
pegangan 
 

 

 

 

h. Penerangan 
dan sirkulasi 
udara 

 
 

 

 
 

 
- Penyediaan buku paket yang 

relevan 
 

- LKS 
 

 
- Keadaan penerangan 

 

- Sirkulasi udara 

 
75 

 
1 
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KUESIONER UJI COBA PENELITIAN 
 

3. KOMPETENSI GURU 
1.5. Kompetensi Pedagogik 

 
f. Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam memahami karakteristik peserta didik  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

1. Intelegensi peserta didik     

2. Kesulitan belajar peserta didik     

3. Keberhasilan belajar peserta didik     

4. Bakat dan minat peserta didik     

5. Kepribadian peserta didik     

6. Memperhatikan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran 

    

 
g. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam merancang 

pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

7. Menjelaskan tujuan pembelajaran     

8. Menentuan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

    

9. Menyusun materi ajar     

 
h. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

10. Menguasai materi yang diajarkan     

11. Mengelola kelas     

12. Memvariasikan metode     

13. Penggunaan media pembelajaran     

14. Pemilihan sumber belajar     

15. Menciptakan suasana yang harmonis     
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saat pembelajaran berlangsung 

16. Mengoperasikan mesin/alat 

pengganda dokumen sebelum siswa 

praktik 

    

17. Memberikan kesempatan bertanya 

kepada peserta didik 

    

18. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

peserta didik 

    

19. Menyimpulkan hasil pembelajaran     

i. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 
mengevaluasi hasil belajar yaitu dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

20. Memberikan tugas      

21. Memvariasikan jenis tugas yang 

diberikan kepada siswa 

    

22. Mengkoreksi tugas siswa     

23. Mengadakan ulangan harian setiap 

pokok bahasan 

    

24. Membahas hasil ulangan untuk 

mengetahui kesalahan peserta didik 

    

25. Merancang dan mengadakan ulangan 

remedial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM 

    

26. Merancang dan mengadakan 

program pengayaan bagi siswa yang 

mencapai KKM 

    

 
j. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:  

No. Pertanyaan B CB KB TB 

27. Memperhatikan perkembangan     



87 

 

kondisi peserta didik selama 

pembelajaran berlangsung 

28. Memperhatikan potensi yang 

dimiliki peserta didik 

    

29. Membantu peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan potensi 

yang dimiliki  

    

30. Memotivasi peserta didik untuk ikut 

perlombaan 

    

 
1.6. Kompetensi Profesional 
d. Berkaitan dengan kompetensi profesional, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

31. Memahami dan menguasai setiap 

pokok bahasan materi MPD 

    

32. Memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

    

33. Mengawasi ketika siswa sedang 

praktik di laboratorium AP 

    

e. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam mengorganisasi 
materi ajar yang ada dalam kurikulum bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut 
ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

34. Melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

    

35. Mengkaji dan merumuskan indikator 

dari setiap kompetensi dasar materi 

MPD 
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f. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam menguasai dan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

36. Memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 

materi 

    

37. Penggunaan sumber belajar     

38. Up date informasi terkini     

 
1.7. Kompetensi Sosial 

 
c. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

39. Peduli dan empati kepada peserta 

didik 

    

40. Menghargai dan menghormati 

peserta didik 

    

41. Memberikan pujian      

42. Intonasi dan bahasa yang digunakan      

 
d. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dengan orangtua siswa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

43. Menjalin hubungan kerjasama 

dengan orangtua siswa 

    

44. Mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi siswa kepada orangtua 

    

 
 
 
 
1.8. Kompetensi Kepribadian 

 
d. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa dan berwibawa 
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No. Pertanyaan B CB KB TB 

45. Sabar dalam membimbing peserta 

didik 

    

46. Membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi peserta didik 

    

47. Pengambilan keputusan     

48. Semangat dalam mengajar     

 
e. Menurut saudara, bagaimanakah kemamuan guru MPD dalam 

menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan dapat 
dijadikan teladan bagi peserta didik 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

49. Mengamalkan nilai-nilai budi pekerti     

50. Melaksanakan tugas     

51. Tanggung jawab     

52. Tepat waktu      

53. disiplin     

54. Menjaga sikap dan kode etik 

keguruan 

    

55. Peka terhadap lingkungan sekitar     

 
f. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

56. Menerima kritik dan saran dari 

peserta didik 

    

57. Melakukan perbaikan diri setelah 

menerima kritik 

    

 
 

4. FASILITAS BELAJAR 
 

2.2.  Keadaan ruang belajar 
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e. Menurut saudara bagaimanakah keadaan ruang belajar yang berkaitan dengan 
hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

58. Ukuran ruang kelas dan praktik     

59. Lay out ruang kelas dan praktik     

60. Penataan meja siswa     

61. Keserasian warna perabot dengan 

ruang kelas 

    

62. Kebersihan ruang praktik     

63. Alat pendingin ruangan     

64. Sirkulasi udara      

 
f. Menurut saudara bagaimanakah peralatan belajar yang berkaitan dengan hal-

hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 
65. Mesin pengganda yang tersedia di 

ruang praktik 
    

66. Jumlah mesin ketik manual dan 
elektronik 

    

67. Komputer dan printer      
68. Peralatan penunjang seperti OHP, 

proyektor 
    

69. Perlengkapan penunjang seperti 
kertas HVS, Folio, kertas Stensil, 
kertas buram, kertas karbon, CD 
 

    

70. Meja dan kursi di ruang praktik 
sesuai standar 

    

71. Media pembelajaran seperti poster 
atau gambar cara pengoperasian 
mesin pengganda dokumen 

    

 
g. Menurut saudara bagaimanakah buku-buku pegangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

72. Keadaan buku paket di perpustakaan     

73. LKS untuk berlatih dan mengerjakan     
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soal 

 
h. Menurut saudara bagaimanakah keadaan penerangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

74. Pencahayaan alam ruang kelas dan 

praktik 

    

75. Pencahayaan buatan/listrik sesuai 

kebutuhan 
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Perhitungan Validitas Angket Uji CobaPenelitian 

Rumus:  =xyr ( )( )
( ){ } ( ){ }2222 ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ  

Kriteria: butir angket valid jika rxy > rtabel. 

Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No.  X  Y  X2 Y2 XY 
1.  3  220 9  48400  660 
2.  3  220 9  48400  660 
3.  3  193 9  37249  579 
4.  3  249 9  62001  747 
5.  4  282 16  79524  1128 
6.  2  218 4  47524  438 
7.  3  158 9  24964  474 
8.  3  217 9  47089  651 
9.  3  236 9  55696  708 
10  3  228 9  51984  684 
11.  3  224 9  50176  672 
12.  4  289 16  83521  1156 
13.  4  218 16  47524  872 
14.  4  276 16  76176  1101 
15.  4  294 16  86436  1176 
16.  3  233 9  54289  699 
17.  2  229 4  52441  458 
18.  3  163 9  26569  489 
19.  3  189 9  35721  567 
20.  4  260 16  67600  1040 

Jumlah  64  4596  212  1.083.284 14.959
 

Dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh: 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )( )( ) ( )( )22 45961083284206421220

4596641495920

−−

−
=xyr = 0,572 

 

Pada α = 5% dengan N= 20, diperoleh rtabel = 0,444. 
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Karena rxy > rtabel, maka angket nomor 1 tersebut valid. 

Perhitungan Reliabilitas Angket Uji Coba Penelitian 

 

Rumus:  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

t
b

k
kr 2

2

11 1
1 σ

σ  

Kriteria: apabila r11 > rtabel, maka angket tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

1. 

( )

Ν
Ν

ΣΥ
−ΣΥ

=

2
2

2tσ  = 1427,537 

2. Varians butir 

( )

Ν
Ν

ΣΧ
−ΣΧ

=

2
2

2bσ  

147,40

411,0

471,0
379,0

2
75

2

2
2

1
2

=

=

=

=

b

b

b
b

σ

σ

σ

σ

M  

3. Koefisien reliabilitas 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

t
b

k
kr 2

2

11 1
1 σ

σ =  ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− 537,1427
147,401

175
75 = 0,99. 

Pada α = 5% dengan N= 20 diperoleh rtabel = 0,444.  

Karena r11 > rtabel maka dapat dikatakan bahwa angket tersebut reliabel. 
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KATA PENGANTAR 
 

Kepada  
Yth. Siswa Kelas XI Program Keahlian  Administrasi Perkantoran 
         Di SMK Swasta Kabupaten Semarang 

 
Dengan Hormat, 

 Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan judul “Pengaruh Kompetensi 

Guru dan Fasilitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Menangani 

Penggandaan Dokumen Pada Siswa Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Swasta Kabupaten Semarang”. Saya mohon kesediaan 

Saudara  untuk mengisi angket penelitian ini agar penelitian ini dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

 Jawaban yang Saudara berikan Tidak Berpengaruh terhadap nilai mata 

pelajaran apapun di sekolah dan kerahasiaan jawaban Saudara akan saya jaga 

sepenuhnya. Silahkan Saudara  mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Jawaban Saudara sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.  

 Atas segenap bantuan dan kerjasama Saudara dalam pengisian angket 

penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

 
 
       Hormat Saya, 
       Peneliti 

 
 

       Idah Yuniasih 
         7101406121 
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ANGKET PENELITIAN 

 
PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MENANGANI PENGGANDAAN DOKUMEN PADA 

SISWA PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK 

SWASTA KABUPATEN SEMARANG 

 

Nama  :  

Asal Sekolah : 

Kelas  : 

No Absen : 

 
Petunjuk Pengisian: 
6. Tulislah identitas anda pada tempat yang disediakan. 

7. Bacalah setiap pertanyaan secara teliti sebelum Anda menjawab 

8. Angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru mata 

pelajaran menangani penggandaan dokumen (MPD) dan fasilitas belajar pada 

mata pelajaran MPD 

9. Berilah tanda cek (√) pada jawaban yang ada di sebelah kanan dari setiap 

pertanyaan yang tersedia dan jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan 

kondisi yang anda alami 

B : Baik 

CB  : Cukup Baik 

KB : Kurang baik 

TB  : Tidak Baik 

10. Jawaban yang Saudara berikan semata-mata untuk kepentingan penelitian. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 
5. KOMPETENSI GURU 
1.9. Kompetensi Pedagogik 

 
k. Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam memahami karakteristik peserta didik  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

1. Intelegensi peserta didik     

2. Kesulitan belajar peserta didik     

3. Keberhasilan belajar peserta didik     

4. Bakat dan minat peserta didik     

5. Kepribadian peserta didik     

6. Memperhatikan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran 

    

 
l. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam merancang 

pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

7. Menjelaskan tujuan pembelajaran     

8. Menentuan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

    

9. Menyusun materi ajar     

 
m. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

10. Menguasai materi yang diajarkan     

11. Mengelola kelas     

12. Memvariasikan metode     

13. Penggunaan media pembelajaran     

14. Pemilihan sumber belajar     
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15. Menciptakan suasana yang harmonis 

saat pembelajaran berlangsung 

    

16. Mengoperasikan mesin/alat 

pengganda dokumen sebelum siswa 

praktik 

    

17. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

peserta didik 

    

18. Menyimpulkan hasil pembelajaran     

 
n. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi hasil belajar yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

19. Memberikan tugas      

20. Memvariasikan jenis tugas yang 

diberikan kepada siswa 

    

21. Mengkoreksi tugas siswa     

22. Mengadakan ulangan harian setiap 

pokok bahasan 

    

23. Membahas hasil ulangan untuk 

mengetahui kesalahan peserta didik 

    

24. Merancang dan mengadakan ulangan 

remedial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM 

    

25. Merancang dan mengadakan 

program pengayaan bagi siswa yang 

mencapai KKM 

    

 
o. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:  

No. Pertanyaan B CB KB TB 

26. Memperhatikan potensi yang 

dimiliki peserta didik 
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27. Membantu peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan potensi 

yang dimiliki  

    

28. Memotivasi peserta didik untuk ikut 

perlombaan 

    

 
1.10. Kompetensi Profesional 
g. Berkaitan dengan kompetensi profesional, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

29. Memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

    

30. Mengawasi ketika siswa sedang 

praktik di laboratorium AP 

    

 
 
 

h. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam mengorganisasi 
materi ajar yang ada dalam kurikulum bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut 
ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

31. Melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

    

32. Mengkaji dan merumuskan indikator 

dari setiap kompetensi dasar materi 

MPD 

    

 
i. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam menguasai dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

33. Memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 
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materi 

34. Penggunaan sumber belajar     

35. Up date informasi terkini     

 
1.11. Kompetensi Sosial 

 
e. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

36. Peduli dan empati kepada peserta 

didik 

    

37. Menghargai dan menghormati 

peserta didik 

    

38. Memberikan pujian      

39. Intonasi dan bahasa yang digunakan      

 
f. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dengan orangtua siswa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

40. Menjalin hubungan kerjasama 

dengan orangtua siswa 

    

41. Mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi siswa kepada orangtua 

    

 
 
1.12. Kompetensi Kepribadian 

 
g. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa dan berwibawa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

42. Sabar dalam membimbing peserta 

didik 

    

43. Membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi peserta didik 

    

44. Pengambilan keputusan     
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45. Semangat dalam mengajar     

 
h. Menurut saudara, bagaimanakah kemamuan guru MPD dalam 

menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan dapat 
dijadikan teladan bagi peserta didik 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

46. Melaksanakan tugas     

47. Tanggung jawab     

48. Tepat waktu      

49. disiplin     

 
i. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

50. Menerima kritik dan saran dari 

peserta didik 

    

51. Melakukan perbaikan diri setelah 

menerima kritik 

    

 
 

6. FASILITAS BELAJAR 
 

2.3.  Keadaan ruang belajar 
 

i. Menurut saudara bagaimanakah keadaan ruang belajar yang berkaitan dengan 
hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

52. Ukuran ruang kelas dan praktik     

53. Lay out ruang kelas dan praktik     

54. Penataan meja siswa     

55. Keserasian warna perabot dengan 

ruang kelas 

    

56. Kebersihan ruang praktik     

57. Alat pendingin ruangan     
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j. Menurut saudara bagaimanakah peralatan belajar yang berkaitan dengan hal-
hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

58. Mesin pengganda yang tersedia di 

ruang praktik 

    

59. Jumlah mesin ketik manual dan 

elektronik 

    

60. Komputer dan printer      

61. Peralatan penunjang seperti OHP, 

proyektor 

    

62. Meja dan kursi di ruang praktik 

sesuai standar 

    

63. Media pembelajaran seperti poster 

atau gambar cara pengoperasian 

mesin pengganda dokumen 

    

 
k. Menurut saudara bagaimanakah buku-buku pegangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

64. Keadaan buku paket di perpustakaan     

65. LKS untuk berlatih dan mengerjakan 

soal 

    

 
l. Menurut saudara bagaimanakah keadaan penerangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

66. Pencahayaan alam ruang kelas dan 

praktik 

    

67. Pencahayaan buatan/listrik sesuai 

kebutuhan 
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KISI-KISI INSTRUMENT 
No. Variabel Indikator Parameter Pengukuran Nomor 

Soal 
Jumlah 

Soal 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
Guru (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Kompetensi 
Pedagogik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Kompetensi 
Profesional  

 

 

 

 

 

 

- Kemampuan memahami 
karakteristik peserta didik  
 

- Kemampuan merancang 
pembelajaran  
 

- Kemampuan dalam 
melaksanakan pembelajaran 

 
 
 
- Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar  
 
 
- Kemampuan mengembangkan 

peserta didik dalam 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki 

 
 
 
- Kemampuan untuk menguasai 

substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi 

 

- Kemampuan untuk 
mengorganisasi materi ajar 
yang ada dalam kurikulum 
bidang studi 

 

- Kemampuan untuk menguasai 
dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran 

 
 
- Kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta 
didik 

1,2,3, 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
 
10,11,12, 
13,14,15, 
16,17,18 
 
 
19,20,21, 
22,23, 
24,25 
 
26,27,28 
 
 
 
 
 
 
29,30 
 
 
 
31,32 
 
 
 
 
33,34,35 
 
 
 
 
 
36,37, 
38,39 
 
 
 
40,41 

6 
 
 
3 
 
 
9 
 
 
 
 
7 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas 
Belajar (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

k. Kompetensi 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Kompetensi 
Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.  Keadaan 

 

- Kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orangtua 
siswa 

 
- Kemampuan menampilkan 

pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa dan berwibawa 

 

- Kemampuan menampilkan diri 
sebagai pribadi yang berakhlak 
mulia dan dapat dijadikan 
teladan bagi peserta didik 

 

- Kemampuan dalam 
mengevaluasi kinerja sendiri 
dan mengembangkan diri secara 
berkelanjutan 

 
 
- Ukuran kelas dan ruang praktik 
 

- Lay out/ setting ruangan 
 

- Kebersihan 
 

- Kenyamanan  
 

 

 

- Keadaan alat/mesin pengganda 
 

- Peralatan dan perlengkapan 
penunjang 

 

- Keadaan meja dan kursi 
 

- Media belajar 
 
 

 
 
 
42,43, 
44,45 
 
 
46,47, 
48,49 
 
 
 
50,51 
 
 
 
 
 
52,53 
 
54,55 
 
56 
 
57 
 
 
 
58,59,60 
 
61 
 
 
62 
 
63 
 
 
64 
 
 
65 
 
 
66 
 

 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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ruang belajar 
 

 

 

 
 
 

 

 

j. Peralatan 
belajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

k. Buku-buku 
pegangan 
 

 

 

 

l. Penerangan 
dan sirkulasi 
udara 

 
 

 

 

 

 

- Penyediaan buku paket yang 
relevan 

 

- LKS 
 

 
- Keadaan penerangan 

 

- Sirkulasi udara 

67  
 
 
 
 

1 
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KISI-KISI INSTRUMENT 
No. Variabel Indikator Parameter Pengukuran Nomor 

Soal 
Jumlah 

Soal 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensi 
Guru (X1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m. Kompetensi 
Pedagogik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Kompetensi 
Profesional  

 

 

 

 

 

 

- Kemampuan memahami 
karakteristik peserta didik  
 

- Kemampuan merancang 
pembelajaran  
 

- Kemampuan dalam 
melaksanakan pembelajaran 

 
 
 
- Kemampuan dalam 

mengevaluasi hasil belajar  
 
 
- Kemampuan mengembangkan 

peserta didik dalam 
mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimiliki 

 
 
 
- Kemampuan untuk menguasai 

substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi 

 

- Kemampuan untuk 
mengorganisasi materi ajar 
yang ada dalam kurikulum 
bidang studi 

 

- Kemampuan untuk menguasai 
dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dalam pembelajaran 

 
 
- Kemampuan untuk 

berkomunikasi dan bergaul 
secara efektif dengan peserta 
didik 

1,2,3, 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
 
10,11,12, 
13,14,15, 
16,17,18 
 
 
19,20,21, 
22,23, 
24,25 
 
26,27,28 
 
 
 
 
 
 
29,30 
 
 
 
31,32 
 
 
 
 
33,34,35 
 
 
 
 
 
36,37, 
38,39 
 
 
 
40,41 

6 
 
 
3 
 
 
9 
 
 
 
 
7 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas 
Belajar (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

o. Kompetensi 
Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Kompetensi 
Kepribadian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.  Keadaan 

 

- Kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orangtua 
siswa 

 
- Kemampuan menampilkan 

pribadi yang mantap, stabil, 
dewasa dan berwibawa 

 

- Kemampuan menampilkan diri 
sebagai pribadi yang berakhlak 
mulia dan dapat dijadikan 
teladan bagi peserta didik 

 

- Kemampuan dalam 
mengevaluasi kinerja sendiri 
dan mengembangkan diri secara 
berkelanjutan 

 
 
- Ukuran kelas dan ruang praktik 
 

- Lay out/ setting ruangan 
 

- Kebersihan 
 

- Kenyamanan  
 

 

 

- Keadaan alat/mesin pengganda 
 

- Peralatan dan perlengkapan 
penunjang 

 

- Keadaan meja dan kursi 
 

- Media belajar 
 
 

 
 
 
42,43, 
44,45 
 
 
46,47, 
48,49 
 
 
 
50,51 
 
 
 
 
 
52,53 
 
54,55 
 
56 
 
57 
 
 
 
58,59,60 
 
61 
 
 
62 
 
63 
 
 
64 
 
 
65 
 
 
66 
 

 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
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ruang belajar 
 

 

 

 
 
 

 

 

n. Peralatan 
belajar 
 

 

 

 

 

 

 

 

o. Buku-buku 
pegangan 
 

 

 

 

p. Penerangan 
dan sirkulasi 
udara 

 
 

 

 

 

- Penyediaan buku paket yang 
relevan 

 

- LKS 
 

 
- Keadaan penerangan 

 

- Sirkulasi udara 

67  
 
 
 
 

1 
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DAFTAR PERTANYAAN 
 

7. KOMPETENSI GURU 
1.13. Kompetensi Pedagogik 

 
p. Berkaitan dengan kompetensi pedagogik, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam memahami karakteristik peserta didik  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

1. Intelegensi peserta didik     

2. Kesulitan belajar peserta didik     

3. Keberhasilan belajar peserta didik     

4. Bakat dan minat peserta didik     

5. Kepribadian peserta didik     

6. Memperhatikan perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran 

    

 
q. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam merancang 

pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

7. Menjelaskan tujuan pembelajaran     

8. Menentuan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik 

    

9. Menyusun materi ajar     

 
r. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

melaksanakan pembelajaran yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

10. Menguasai materi yang diajarkan     

11. Mengelola kelas     

12. Memvariasikan metode     

13. Penggunaan media pembelajaran     

14. Pemilihan sumber belajar     

15. Menciptakan suasana yang harmonis     
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saat pembelajaran berlangsung 

16. Mengoperasikan mesin/alat 

pengganda dokumen sebelum siswa 

praktik 

    

17. Menjawab pertanyaan yang diajukan 

peserta didik 

    

18. Menyimpulkan hasil pembelajaran     

 
s. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi hasil belajar yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

19. Memberikan tugas      

20. Memvariasikan jenis tugas yang 

diberikan kepada siswa 

    

21. Mengkoreksi tugas siswa     

22. Mengadakan ulangan harian setiap 

pokok bahasan 

    

23. Membahas hasil ulangan untuk 

mengetahui kesalahan peserta didik 

    

24. Merancang dan mengadakan ulangan 

remedial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM 

    

25. Merancang dan mengadakan 

program pengayaan bagi siswa yang 

mencapai KKM 

    

 
t. Menurut saudara, bagaiamanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengembangkan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimiliki diantaranya sebagai berikut:  

No. Pertanyaan B CB KB TB 

26. Memperhatikan potensi yang 

dimiliki peserta didik 
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27. Membantu peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan potensi 

yang dimiliki  

    

28. Memotivasi peserta didik untuk ikut 

perlombaan 

    

 
1.14. Kompetensi Profesional 
j. Berkaitan dengan kompetensi profesional, menurut saudara bagaimanakah 

kemampuan guru MPD dalam menguasai substansi keilmuan yang terkait 
dengan bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

29. Memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan materi yang diajarkan 

    

30. Mengawasi ketika siswa sedang 

praktik di laboratorium AP 

    

 
 
 

k. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam mengorganisasi 
materi ajar yang ada dalam kurikulum bidang studi  yaitu dalam hal-hal berikut 
ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

31. Melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran 

    

32. Mengkaji dan merumuskan indikator 

dari setiap kompetensi dasar materi 

MPD 

    

 
l. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam menguasai dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran  yaitu 
dalam hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

33. Memilih dan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan 
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materi 

34. Penggunaan sumber belajar     

35. Up date informasi terkini     

 
1.15. Kompetensi Sosial 

 
g. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

36. Peduli dan empati kepada peserta 

didik 

    

37. Menghargai dan menghormati 

peserta didik 

    

38. Memberikan pujian      

39. Intonasi dan bahasa yang digunakan      

 
h. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

berkomunikasi dengan orangtua siswa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

40. Menjalin hubungan kerjasama 

dengan orangtua siswa 

    

41. Mendiskusikan permasalahan yang 

dihadapi siswa kepada orangtua 

    

 
 
 
 
1.16. Kompetensi Kepribadian 

 
j. Menurut saudara bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

menampilkan pribadi yang mantap, stabil, dewasa dan berwibawa 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

42. Sabar dalam membimbing peserta 

didik 

    

43. Membantu menyelesaikan masalah     
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yang dihadapi peserta didik 

44. Pengambilan keputusan     

45. Semangat dalam mengajar     

 
k. Menurut saudara, bagaimanakah kemamuan guru MPD dalam 

menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan dapat 
dijadikan teladan bagi peserta didik 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

46. Melaksanakan tugas     

47. Tanggung jawab     

48. Tepat waktu      

49. disiplin     

 
l. Menurut saudara, bagaimanakah kemampuan guru MPD dalam 

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

50. Menerima kritik dan saran dari 

peserta didik 

    

51. Melakukan perbaikan diri setelah 

menerima kritik 

    

 
 

8. FASILITAS BELAJAR 
 

2.4.  Keadaan ruang belajar 
 

m. Menurut saudara bagaimanakah keadaan ruang belajar yang berkaitan dengan 
hal-hal berikut ini: 

No. Pertanyaan B CB KB TB 

52. Ukuran ruang kelas dan praktik     

53. Lay out ruang kelas dan praktik     

54. Penataan meja siswa     

55. Keserasian warna perabot dengan 

ruang kelas 

    

56. Kebersihan ruang praktik     
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57. Alat pendingin ruangan     

 
n. Menurut saudara bagaimanakah peralatan belajar yang berkaitan dengan hal-

hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 
58. Mesin pengganda yang tersedia di 

ruang praktik 
    

59. Jumlah mesin ketik manual dan 
elektronik 

    

60. Komputer dan printer      
61. Peralatan penunjang seperti OHP, 

proyektor 
    

62. Meja dan kursi di ruang praktik 
sesuai standar 

    

63. Media pembelajaran seperti poster 
atau gambar cara pengoperasian 
mesin pengganda dokumen 

    

 
o. Menurut saudara bagaimanakah buku-buku pegangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

64. Keadaan buku paket di perpustakaan     

65. LKS untuk berlatih dan mengerjakan 

soal 

    

 
p. Menurut saudara bagaimanakah keadaan penerangan yang berkaitan dengan 

hal-hal berikut ini: 
No. Pertanyaan B CB KB TB 

66. Pencahayaan alam ruang kelas dan 

praktik 

    

67. Pencahayaan buatan/listrik sesuai 

kebutuhan 

    

 
 

SMK Kanisius Ungaran 
JL. Diponegoro No. 101 
Ungaran 
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DAFTAR NILAI KOGNITIF/SPIKOMOTORIK 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 
Kelompok Mapel  : Melakukan Penggandaan Dokumen 
Kelas      : XI Administrasi Perkantoran 
Semester     : Gasal   
 

                  KKM: 70 
No  NIS  Nama  N.Rt2 UH N.Mid Smt N. Tes 

Smt 
Predikat 

1    Agus Puryono  72 70 74  
2    Angga Setyo P.  66 65 68  
3    Ari Wijayanto  70 66 56  
4    Ariska Agustina  62 68 65  
5    Ayu Martha Sekar  75 58 56  
6    Christy Kameilya  74 66 54  
7    Debi Kristi S.  78 80 76  
8    Devina Indrasari  84 83 80  
9    Dilson Cristiano C. 68 63 65  
10    Dwi Agnes Setiana 84 80 90  
11    Dwi Agnes Setiani 83 83 86  
12    Erni Setyawati  82 84 76  
13    Ester Yuhana  80 88 75  
14    Hare Farida E.  65 70 60  
15    Istianah  71 68 70  
16    Ita Martanti  74 88 73  
17    Ita Widaiastuti  85 70 85  
18    Jarwati  65 68 60  
19    Martha Aminah   72 84 70  
20    Menik Sefiyani  73 85 77  
21    Senia Risky S.  60 62 66  
22    Vita Natalia  71 84 72  
23    Veronika 

Deflorensia 
72 88 70  

24    Winarsih  69 68 65  
25    Yosefin Mariana S. 64 65 60  
26    Yulia Lintang M.  60 68 62  
27    Yunita Hadi Astuti 71 70 72  
28    Bekti Setyo 

Wibowo 
72 68 74  

 
              Ungaran, Juni  2010 
 
              Guru Mata Diklat 
              M.N. Listuti 
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DAFTAR NILAI 
 

Mata Pelajaran  : Menangani Penggandaan Dokumen 
KKM      : 70 
Kelas      : XI Administrasi Perkantoran 
Semester / Tahun  : 2009/2010 

 

No  Nama Siswa 
Kompetensi / Sub 

Kompetensi   
NR  Predikat Deskripsi Kemajuan

Belajar 
I  II  III UA

1  Arista Sari  70  66  72 66 63      
2  Ayu Handayani  66  70  72 70 65      
3  Desti Widyaningrum  80  74  82 88 74      
4  Dhian Nivariyanti 86  76  66 64 76      
5  Dini Erliyani  64  70  68 64 68      
6  Dwi Ningsih  82  66  70 74 74      
7  Erna Kusumawati 84  80  80 82 70      
8  Ferawati   68  64  70 70 58      
9  Hatik Hastari  74  60  70 63 75      
10  Imelda Sasvivina N.  66  70  62 70 69      
11  Juarti  88  83  90 83 66      
12  Noari Elista Sari  74  72  68 66 72      
13  Novia Dwi A.  72  66  70 72 58      
14  Okta Setyarini  74  74  66 70 75      
15  Oktofina Ipol  70  74  64 66 65      
16  Resa Setianingrum 68  66  70 70 80      
17  Resti Oktofina  64  70  68 65 66      
18  Ria Oktofiana  78  72  64 68 70      
19  Ririn Anita Wijayanti  60  68  70 70 62      
20  Sad Aprilianingtyas 66  70  64 68 54      
21  Siti Aenuniyah  68  70  64 63 58      
22  Siti Nurjanah  80  74  72 70 65      
23  Sri Widiarti  74  73  80 78 78      
24  Supriyanti  82  60  74 70 75      
25  Tri Juliyanti  84  86  90 88 88      
26  Vina Apriyana A.  60  72  74 75 68      
27  Vita Octavia  76  68  70 70 64      
28  Yuni Andarwati  66  76  62 65 70      
29  Yuni Indrawati  88  92  80 86 92      
             

 
Mengetahui,            Ambarawa, Juni 2010 
Kepala Sekolah          Guru Mata Pelajaran 
 
Drs. Hono Hadi Prasetyo        Lidya Karsini, S.Pd 
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SMK WIDYA PRAJA UNGARAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 
Daftar  : 
Kelas  : XI Administrasi Perkantoran Satu 
 
NO  NIS  NAMA  L/P    
1  AP. 180 Ani Irotul Ummah P 76 66 62    
2  AP. 181 Ayu Permatasari H P 90 86 88    
3  AP. 182 Danik Purbaningsih P 80 82 90    
4  AP. 183 Desi Mela Astuti P 82 90 86    
5  AP. 184 Desita Dwi Yunirfa P 83 85 82    
6  AP. 185 Dewi Anis Marsila P 86 90 88    
7  AP. 186 Diah Kumala Sari P 80 83 84    
8  AP. 187 Dina Mariana  P 83 88 90    
9  AP. 189 Farida Apriliani P 60 65 68    
10  AP. 191 Feni Rismiyati P 83 80 86    
11  AP. 192 Ida Fadriyani P 88 90 90    
12  AP. 193 Ika Indah F.  P 83 80 80    
13  AP. 194 Laelatul Ulfa P 78 70 80    
14  AP. 195 Mardiani  P 80 82 85    
15  AP. 196 Megawati  P 86 80 80    
16  AP. 197 Meidiana H.  P 80 85 81    
17  AP. 198 Mika Nurhanafi P 83 80 85    
18  AP. 199 M. Ma’mun F. L 78 80 80    
19  AP. 201 Naily Ulya  P 70 64 68    
20  AP. 202 Noma Ulfiana W. P 80 68 63    
21  AP. 203 Nur Hidayati P 65 86 70    
22  AP. 204 Ofta Fridayanti P 66 80 70    
23  AP. 205 Pitarum  P 78 80 72    
24  AP. 206 Pitriani  P 90 75 68    
25  AP. 207 Sintia Putri .  P 70 68 65    
26  AP. 208 Siti Chanifah P 75 80 70    
27  AP. 209 Sumaika  P 63 60 68    
28  AP. 210 Susiani  P 78 70 70    
29  AP. 211 Tri Riyanti  P 68 66 63    
30  AP. 212 Vicky Septia L. P 60 65 65    
31  AP. 213 Wahyu Ari K. P 65 67 62    
32  AP. 214 Yonanta Rendra S. L 60 70 60    
33  AP. 215 Yunita Tri Wibowo P 68 67 70    
34  AP.216  Zanik Septilia P 68 60 62    
35         
36         
37         
38         
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SMK WIDYA PRAJA UNGARAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 
Daftar  : 
Kelas  : XI Administrasi Perkantoran Dua 
 
NO  NIS  NAMA  L/P N1 N2 N3    
1  AP. 217  Ajeng Ardhani  P 66 60 72    
2  AP. 218  Ana Prihatin  P 74 68 73    
3  AP. 219  Anatasya Desti S. P 80 87 83    
4  AP. 220  Astrian Ade Kurnia P 86 73 70    
5  AP. 221  Chumairotul Asna P 70 60 66    
6  AP. 225  Desi Dwi Hapsari P 72 66 70    
7  AP. 222  Desi Novita Rinta A P 83 85 86    
8  AP. 223  Dian Purwati   P 85 87 83    
9  AP. 224  Dwi Enggarwati P 66 70 68    
10  AP. 225  Dwi Nur Wahyuni P 70 68 64    
11  AP. 226  Elia Yulia Ningrum P 74 66 65    
12  AP. 227  Ervina Yulieta  P ‐ ‐    
13  AP. 228  Etik Masfufah  P 80 82 90    
14  AP. 258  Fernanda Ayu N. P 70 74 76    
15  AP. 229  Rif’atul Muna  P 66 71 65    
16  AP. 231  Jumarni  P 74 70 86    
17  AP. 232  Ken Ami Istifal  P 70 68 78    
18  AP. 233 Nisa Jayanti  P 78 70 62    
19  AP. 234 Norma Khusnul K. P 83 76 78    
20  AP. 235  Peni Sihartanti  P 90 87 92    
21  AP. 236  Purwinansih  P 86 80 88    
22  AP. 256  Rafika Ismawati P 87 83 90    
23  AP. 237  Rika Nurjanah  P 88 80 83    
24  AP. 238  Rika Widiyastuti P 84 90 85    
25  AP. 239  Rike Widya Pertiwi P 85 86 82    
26  AP. 240  Siskawati A.  P 68 70 65    
27  AP. 241  Siti Chamisatun P 82 88 93    
28  AP. 242  Siti Fatimah  P 80 78 88    
29  AP. 243  Siti Nurfitria  P 65 72 63    
30  AP. 244  Tri Susanti  P ‐ ‐ ‐    
31  AP. 245  Tri Wulandari  P 67 70 68    
32  AP. 246  Tri Yuningsih  P 70 68 65    
33  AP. 247  Tsalits Faridah I. P 87 80 86    
34  AP. 248  Tyas Restika Erita P 90 83 88    
35  AP. 249 Ulfi Fitri Yanti  P 68 65 63    
36  AP. 250 Wachidah K.  P 62 70 68    
37  AP. 251 Wahyu Indri P.  P 85 88 81    
38  AP. 252 Wijayanti  P 88 80 84    
39  AP. 253  Yulia Novi A.  P 84 82 90    
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