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SARI 

 
Rahmawati, Anita Dian. 2010. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan 
Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Diklat KKPI Kelas X 
Administrasi Perkantoran Smk Negeri Kota Semarang. Sarjana Pendidikan 
Ekonomi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. 
Drs. Syamsu Hadi, M.Si. II. Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd.  
 
Kata Kunci:  Kompetensi Guru, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 
 

Pencapaian hasil belajar siswa yang optimal dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, salah satunya adalah kompetensi profesional guru dan motivasi belajar. 
Berdasarkan hasil observasi di SMK Negeri Bidang Bisnis dan Manajemen Kota 
Semarang diperoleh informasi bahwa guru mata pelajaran KKPI mempunyai 
kompetensi profesional yang baik. Hal ini terlihat dari rentang nilai yang dicapai 
guru tersebut yaitu antara  81-90 dalam sertifikasi kompetensi dalam lembaga 
pendidikan. Begitu pula dengan motivasi belajar, siswa memiliki motivasi belajar 
yang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah siswa yang hadir dalam 
pembelajaran selama sepuluh kali pertemuan ada 98,55%. Akan tetapi 
kenyataannya masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 7,0. Berdasarkan hal tersebut permasalahan 
dalam penelitian ini adalah (1) seberapa besar pengaruh kompetensi profesional 
guru  terhadap hasil belajar KKPI Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri 
Kota Semarang, (2) seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 
belajar KKPI Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang, (3) 
seberapa besar pengaruh kompetensi profesional guru dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar KKPI Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota 
Semarang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X jurusaan 
Administrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang sejumlah 200 siswa. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling 
sebanyak 135. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari kompetensi profesional 
guru dan motivasi belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai 
variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 
kuesioner. Teknik analisis data menggunakan deskriptif interval skor dan regresi 
linier berganda. 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan skor menunjukkan bahwa variabel 
kompetensi profesional guru termasuk dalam kriteria baik dengan total skor 
sebesar 8777, variabel motivasi belajar termasuk dalam kriteria baik dengan total 
skor 6107, dan variabel hasil belajar siswa terdapat 39 siswa yang nilainya belum 
mencapai KKM. Hasil analisis regresi berganda memperoleh persamaan regresi 
Y=  47,086 + 0,287 X1 + 0,150 X2. Secara silmultan diperolah Fhitung = 21,030 
dengan probabilitas 0.000.<0.05. Secara parsial thitung untuk kompetensi 
profesional guru sebesar 4.885 dengan probabilitas 0.000<0.05. Nilai thitung untuk 
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motivasi belajar siswa sebesar 2.142 dengan probabilitas 0.034<0.05. Sumbangan 
secara parsial kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa sebesar 
22.37% dan 3.57%. Secara simultan kompetensi profesional guru dan motivasi 
belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 24,2%. 

Simpulan secara parsial dan simultan kompetensi profesional guru dan 
motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar KKPI. Saran yang dapat 
penulis berikan yaitu guru mata diklat KKPI Kelas X Admnistrasi Perkantoran 
SMK Negeri Kota Semarang, perlu meningkatkan kompetensinya antar lain 
dengan mengikuti diklat, peningkatan pendidikan guru, dan melakukan berbagai 
penelitian tindakan kelas. Bagi Kepala Sekolah, hendaklah memberikan dorongan 
kepada guru agar dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dengan cara 
memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi guru KKPI sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar mata diklat KKPI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan diri siswa untuk memasuki lapangan kerja, mampu 

mengembangkan sikap profesionalisme, mampu memiliki karier dan mampu 

mengembangkan diri agar sesuai kebutuhaan masyarakat dan pembangunan. SMK 

selalu berusaha mencetak lulusan yang siap kerja dan siap bersaing di dunia kerja.  

Salah satu mata diklat yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) adalah Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi atau KKPI. 

Mata diklat ini merupakan bidang studi yang menuntut agar peserta didik 

mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi komputer dalam 

kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikan komputer sesuai dengan standar 

kompetensi kerja. Pada program keahlian administrasi perkantoran bidang studi 

KKPI sangat penting karena saat ini komputer telah banyak digunakan di instansi 

pemerintah maupun swasta sebagai alat untuk membantu kelancaran kerja serta 

segala aktivitas manusia sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada 

bidang studi ini menitikberatkan pada kegiatan menyajikan informasi yang tepat 

dan cepat. Oleh karena itu siswa dituntut untuk mengerti dan menguasai komputer 

agar dapat memperoleh hasil belajar yang optimal pada mata diklat Ketrampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi. 
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Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Setiap proses belajar mengajar 

keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil 

belajar sering dinilai guru berdasarkan ranah kognitif karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran. Hal itu ditunjukkan dengan 

nilai atau angka yang didapat siswa dari hasil evaluasi yang dilakukan guru. 

Menurut Nana (2008:39-41) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor yang datang dari dalam 

adalah motivasi belajar. Sedangkan faktor yang datang dari luar dipengaruhi oleh 

kompetensi profesional yang dimiliki guru 

Hasil belajar siswa di SMK Negeri Kota Semarang dikatakan baik 

apabila hasil pencapaian ketuntansan belajar siswa > 75% sehingga apabila 

ketuntasan belajar siswa < 75% dikatakan bahwa hasil belajar siswa belum baik. 

Berdasarkan hasil observasi atau survey pendahuluan di SMK Negeri Kota 

Semarang dapat dijelaskan bahwa hasil belajar siswa kelas X program keahlian 

Administrasi Perkantoran pada mata diklat Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi masih kurang baik karena masih ada nilai ulangan siswa 

yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan 

oleh setiap sekolah dan masih ada kelas di sekolah tersebut yang ketuntasan 

belajarnya <75%. Adapun data hasil ulangan harian siswa kelas X Administrasi 

Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Nilai Ulangan Harian Mata Diklat KKPI Siswa Kelas X AP 

                Tahun Pelajaran 2009/2010 

Sekolah Kelas KKM Tuntas % 
Tuntas 

Belum 
Tuntas 

% 
Belum 
Tuntas 

Jumlah

SMK N 2 
Semarang 

X AP 1 70 33 82,5% 7 17,5% 40 

X AP 2 70 27 67,5% 13 32,5% 40 
X AP 3 70 17 42,5% 23 57,5% 40 

SMK N 9 
Semarang 

X AP 1 70 32 80% 8 20% 40 
XAP 2 70 29 72,5% 11 27,5% 40 

Sumber : SMK Negeri 2 dan SMK Negeri Semarang tahun 2009 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa ada 31% siswa dari seluruh 

jumlah populasi di SMK Negeri Kota Semarang (dalam hal ini adalah SMK N 2 

dan SMK N 9 Semarang) yang hasil ulangan harian Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi (KKPI) masih dibawah nilai 7 (tujuh) atau belum tuntas. 

Hasil belajar yang dapat diraih masih juga bergantung pada faktor-faktor 

yang berasal dari luar diri siswa yang dapat menentukan atau mempangaruhi hasil 

belajar yang dicapai. Salah satu faktor yang sangat berperan dalam keberhasilan 

proses pembelajaran adalah guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses 

belajar mengajar. Guru mempunyai pengaruh dominan terhadap kualitas 

pengajaran sebab guru adalah sutradara dan sekaligus aktor dalam proses 
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pengajaran (Nana, 2008:41). Akan tetapi hal ini tidak berarti mengesampingkan 

variabel lain, seperti buku pelajaran, alat bantu pengajaran, dan lain-lain. 

Selanjutnya menurut Hamalik (2006: 36), agar siswa berhasil dalam proses 

pembelajarannya dan memperoleh prestasi belajar yang baik, maka diperlukan 

guru yang  berkompeten. Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. 

Kompetensi guru merupakan kecakapan, kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar mempunyai 

kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari pendidikan (Triyanto 

dan Tutik 2005: 63). Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru menurut UU 

No. 14 tahun 2005 adalah kompetensi profesional. Dalam Standar Nasional 

Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru selain berdasarkan pada bakat 

guru, unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting.  

Kompetensi profesional guru di SMK Negeri Kota Semarang 

berdasarkan hasil observasi atau survey pendahuluan terlihat bahwa guru di SMK 

Negeri Kota Semarang dalam hal ini guru SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 9 

Semarang khususnya guru mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan  
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Informasi (KKPI) mempunyai kompetensi profesional yang baik. Hal ini terlihat 

dari rentang nilai yang dicapai guru tersebut yaitu antara 81-90 dalam sertifikasi 

kompetensi oleh lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua 

Program Keahlian SMK Negeri tersebut, secara akademik, guru mata diklat 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi tidak ada yang spesialis di 

bidang komputer akan tetapi guru tersebut memiliki kualifikasi pendidikan 

lulusan sarjana (S1) kependidikan Administrasi Perkantoran dan sudah 

berpengalaman dalam bidangnya. Selain itu guru tersebut juga sudah melakukan 

sertifikasi dan sering mengikuti penataran, pelatihan, lokakarya ataupun seminar 

yang berhubungan dengan bidang studi yang diampunya. Pada saat proses belajar 

mengajar terlihat bahwa guru menguasai materi pembelajaran, guru mampu 

menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, dan guru mampu menggunakan 

media pembelajaran seperti komputer dan menggunakan laboratorium komputer 

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas menjadi kondusif.  

Faktor lain yang juga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi 

belajar. Motivasi merupakan daya penggerak yang menjadi aktif atau dapat juga 

dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu (Sardiman, 2007: 75). 

Seseorang yang memiliki motivasi belajar akan berusaha mencurahkan segenap 

perhatian dan kemampuannya untuk menguasai ilmu yang dipelajarinya agar 

mencapai hasil belajar yang optimal. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa 

merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah 

perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus 
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merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi sehingga ia 

harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk dapat mencapainya. Motivasi 

bukan saja menjadi penyebab belajar, namun motivasi juga memperlancar belajar 

dan hasil belajar. (Anni, 2004: 113).  

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya 

proses belajar (Dimyati, 2006: 239).Motivasi belajar pada diri siswa dapat 

menjadi lemah. Lemahnya motivasi, atau tidak adanya motivasi akan melemahkan 

kegiatan belajar, dan pada akhirnya hasil  belajar yang dicapai akan menjadi 

kurang optimal atau rendah. Agar siswa memiliki hasil belajar atau prestasi 

belajar yang optimal atau tinggi, maka motivasi belajar pada diri siswa perlu 

ditingkatkan terus menerus. 

Berdasarkan hasil observasi/ survey pendahuluan di SMK Negeri Kota 

Semarang dapat diketahui bahwa motivasi belajar sebagian besar siswa di SMK 

Negeri Kota Semarang khususnya kelas X AP sudah memiliki motivasi belajar yang 

tinggi. Hal ini terlihat dalam jurnal/resume kelas yang ditunjukkan oleh tabel 1.2.  

Berdasarkan data dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam sepuluh kali 

pertemuan ada 1,45% siswa dari seluruh jumlah populasi di SMK Negeri Kota 

Semarang (dalam hal ini adalah SMK N 2 dan SMK N 9 Semarang) yang tidak 

hadir pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, dan jumlah siswa yang hadir  

pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas ada 98,55%. 
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Tabel 1.2 Daftar hadir siswa kelas X Administrasi Perkantoran  

                SMK Negeri Kota Semarang Semester Gasal Tahun Ajaran 2009/2010 

N
o Pertemuan 

Kehadiran Persentase Ketidakhadira
n Persentase 

SMK 
N 2 

SMK 
N 9 

SMK 
N 2 

SMK 
N 9 

SMK 
N 2 

SMK 
N 9 

SMK 
N 2 

SMK 
N 9 

1 I 119 80 99,17% 100% 1 0 0,83% 0%
2 II 120 80 100% 100% 0 0 0% 0%
3 III 120 76 100% 95% 0 4 0% 5%
4 IV 120 80 100% 100% 0 0 0% 0%
5 V 120 74 100% 92,50% 0 6 0% 7,50%
6 VI 119 74 99,17% 92,50% 1 6 0,83% 7,50%
7 VII 118 78 98,33% 97,50% 2 2 1,67% 2,50%
8 VIII 120 76 100% 95% 0 4 0% 5%
9 IX 120 77 100% 96,25% 0 3 0% 3,75%
1
0 X 120 80 100% 100% 0 0 0% 0%
  Jumlah 1196 775     4 25     
Sumber : SMK Negeri 2 dan SMK Negeri Semarang tahun 2009 

Selain dari jurnal/ resume kelas, pada saat pelajaran berlangsung banyak 

siswa yang memperhatikan penjelasan guru dengan baik dan mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru. Pada dasarnya siswa yang telah termotivasi memiliki 

keinginan dan harapan untuk berhasil dan apabila mengalami kegagalan mereka 

akan berusaha keras untuk mencapai keberhasilan itu yang ditunjukkan dalam 

hasil belajarnya atau prestasi belajar. Namun apabila siswa kurang termotivasi 

maka akan merasa cepat bosan dengan kegiatan pembelajaran sehingga hasil 

belajarnya juga kurang memuaskan. 

Adanya kompetensi profesional guru yang baik dan motivasi belajar 

yang cukup tinggi, seharusnya akan meningkatkan hasil belajar siswanya. Namun 

hasil belajar siswa SMK Negeri Kota Semarang khususnya Kelas X program 

keahlian Administrasi Perkantoran pada mata diklat Keterampilan Komputer dan 
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Pengelolaan Informasi (KKPI) masih kurang optimal. Masih ada beberapa siswa 

yang memperoleh nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan masih 

ada kelas di sekolah tersebut yang ketuntasan belajarnya <75%.. Padahal harapan 

guru semua siswa harus tuntas dalam belajarnya dan mencapai ketuntasan belajar 

>75%. Hal itu membuat guru harus melakukan pengajaran remidial kepada siswa.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan 

Motivasi Belajar Siswa  terhadap Hasil Belajar KKPI Kelas X Admnistrasi 

Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang”.  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

1.2.1 Hasil belajar Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) 

siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 

Kota Semarang kurang optimal terlihat dari masih terdapat beberapa siswa 

yang nilainya belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, dan ada 

beberapa kelas di SMK Negeri tersebut yang ketuntasan belajarnya <75%. 

1.2.2 Hasil belajar yang belum optimal tersebut diduga dipengaruhi oleh 

kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa. 

1.2.3 Kompetensi professional guru dirasa sudah baik walaupun tidak ada guru 

mata diklat KKPI di SMK Negeri Kota Semarang khususnya Program 

Keahlian Administrasi Perkantoran yang secara akademik spesialis di 

bidang komputer atau luluasan sarjana (S1) komputer. Akan tetapi guru di 

SMK tersebut sudah melakukan sertifikasi dan sering mengikuti pelatihan, 

penataran, lokakarya, ataupun seminar yang berhubugan dengan bidang 
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studi yang diampunya. Motivasi belajar kelas X Administrasi Perkantoran 

pada mata diklat KKPI di SMK Negeri kota Semarang dirasa sudah cukup 

tinggi. Hal itu terlihat dari jurnal/ resume kelas selama sepuluh pertemuan. 

Akan tetapi  masih ada beberapa siswa yang terlambat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas karena perpindahan jam pelajaran. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian ini mengangkat tiga pokok permasalahan sebagai berikut : 

1.3.1 Seberapa besar pengaruh Kompetensi Profesional Guru  terhadap Hasil 

Belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X 

Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang? 

1.3.2 Seberapa besar pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X Admnistrasi 

Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang? 

1.3.3 Seberapa besar pengaruh Kompetensi Profesional Guru  dan Motivasi 

Belajar terhadap Hasil Belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan terutama kegiatan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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1.4.1 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh Kompetensi Profesional 

Guru  terhadap Hasil Belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang. 

1.4.2 Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X 

Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang. 

1.4.3 Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompetensi Profesional Guru  dan 

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi Kelas X Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota 

Semarang. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1.Manfaat teoritis 

Untuk menambah khasanah ilmu pengatahuan pada umumnya, khususnya 

masalah kompetensi profesional guru dan motivasi belajar belajar serta 

dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan 

mengambil tema sejenis. 

1.5.2.Manfaat Secara Praktis 

• Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat  meningkatkan kompetensi 

yang dimilikinya supaya pembelajaran lebih optimal sehingga hasil belajar 

peserta didik khususnya pada mata diklat ketrampilan komputer dan 

pengelolaan informasi (KKPI) akan meningkat. 
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• Bagi sekolah, dapat memberikan  masukan kepada sekolah tentang 

pentingnya  kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru. 

• Peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan agar para pembaca 

lebiih mudah dalam mempelajari dan memahami skripsi ini secara urut dan 

sistematis serta teratur. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu, pendahuluan. Dalam bab satu, penulis memberikan gambaran 

secara garis besar tentang latar belakang penelitian yang penulis lakukan. Dalam 

bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematikan penulisan skripsi. 

Bab dua, landasan teori. Teori merupakan dasar atau landasan untuk 

menganilisis masalah yang dibahas selanjutnya dalam penelitian ini. Landasan 

teori yang akan dikemukakan dalam penelitian ini meliputi: konsep dasar tentang 

hasil belajar/ prestasi belajar; prestasi belajar KKPI; kedudukan hasil belajar 

dalam proses pembelajaran; pentingnya proses belajar terhadap hasil belajar; 

konsep dasar tentang motivasi belajar; ciri-ciri motivasi; fungsi motivasi dalam 

proses pembelajaran; macam-macam motivasi; konsep dasar tentang kompetensi 

guru; konsep dasar tentang kompetensi profesional guru; pentingnya kompetensi 

profesional guru; fungsi, peranan guru, dan kompetensinya; tinjauan tentang 
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materi pembelajaran; penelitian terdahulu yang relevan; kerangka berpikir 

penelitian; dan hipotesis. 

Bab tiga, metode penelitian. Suatu penelitian ilmiah agar dapat 

dipertanggungjawabkan dan diandalkan dalam menguji kebenaran ilmu 

diperlukan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan pula. Dalam 

metode penelitian dibahas tentang pendekatan penelitian; populasi penelitian; 

sampel penelitian; variabel penelitian; metode pengumpulan data; validitas dan 

reliabilitas; dan metode analisis data. 

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, maka akan diperoleh 

hasil penelitian dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Dalam hasil penelitian 

dan pembahasan meliputi paparan hasil penelitian disertai  pembahasannya. 

Bab lima, penutup. Dari hasil penelitian dan pembahasannya tersebut dapat 

ditarik kesimpulan yang akan dimasukkan dalam bab terakhir dari penelitian ini 

dan dilengkapi dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian kepada objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

2.1. Konsep Dasar tentang Hasil Belajar 

Menurut Anni (2004:4) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Hasil belajar merupakan 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar (Dimyati dan Mudjiono, 

1999:3). Sedangkan Hasan Alwi dalam Priatmiko (2009:33) mendefinisikan hasil 

belajar adalah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan belajar yang diwujudkan 

dalam bentuk nilai dan didapatkan karena kekerasan hatinya untuk belajar. Dari 

uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

diperoleh peserta didik berupa perubahan perilaku setelah melakukan aktivitas 

belajar yang dituangkan dalam bentuk nilai atau angka.  

Keberhasilan proses belajar mengajar dapat diukur dari sejauh mana hasil 

belajar yang dicapai siswa. Siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal tentu 

tidak akan terlepas dari proses belajar karena dengan berakhirnya proses belajar, 

maka siswa akan memperoleh hasil belajar. Dilihat dari sisi guru, proses belajar 

mengajar akan diakhiri dengan adanya proses evaluasi hasil belajar, sedangkan 

dilihat dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak 

proses belajar (Dimyati dan Mudjiono, 1999:3-4). Sebagian hasil belajar 

merupakan berkat tindak guru dalam mencapai tujuan pengajaran, namun 

sebagian lain hasil belajar merupakan peningkatan kemampuan tingkat mental 
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siswa. Hasil belajar tersebut dapat dilihat dan dibuktikan melalui nilai atau angka 

yang didapatkan siswa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas 

siswa dan ulangan atau ujian yang ditempuh siswa (Tu’u, 2004:75). Dari uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

peserta didik setelah mengalami proses pembelajaran yang dapat diukur dengan 

adanya kemampuan setelah melakukan latihan yang dapat dilihat atau dibuktikan 

dari nilai atau angka yang diperoleh peserta didik melalui hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru.  

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:200) penilaian atau 

pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui evaluasi hasil belajar yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Evaluasi atau assessment berarti penilaian 

terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

sebuah program. Dalam dunia pendidikan evaluasi atau assessment lebih dikenal 

dengan istilah tes, ulangan, atau ujian. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai 

alat ukur untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah proses mengajar-belajar 

(the teaching-learning process) atau untuk menentukan taraf  keberhasilan sebuah 

program pembelajaran atau penyajian materi yang dilakukan guru, dan kenaikan 

kelas (Syah dalam Nopitahari,2009: 12). Selanjutnya hasil evaluasi tersebut 

didokumentasikan dalam buku daftar nilai guru dan wali kelas serta arsip yang 

ada di bagian administrasi kurikulum sekolah.  

Dalam proses pembelajaran hasil belajar siswa diwujudkan dalam bentuk 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru sehingga dapat diketahui tahap 
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penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan untuk suatu mata 

pelajaran. Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa adalah proses perubahan perilaku siswa setelah mengalami 

proses pembelajaran yang diukur dengan angka atau nilai atau kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah melakukan latihan.  

2. Hasil belajar terutama dinilai dari aspek kognitifnya karena berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis dan evaluasi. 

3. Hasil belajar dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil 

evaluasi yang dilakukan oleh guru.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999:220) hasil evaluasi belajar tersebut 

berguna untuk : (1) menentukan perlunya atau tidak program remidial itu 

dilakukan terhadap siswa yang membutuhkan; (2) menentukan perlu tidaknya 

mengulang suatu materi pelajaran tertentu; (3) membangkitkan semangat siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar dari yang sebelumnya; (4) menentukan kenaikan 

kelas atau kelulusan siswa; (5)  mengetahui seberapa besar daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga dapat diketahui 

kualitas maupun kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai siswa; (5) membuat 

laporan hasil belajar siswa yang berguna untuk memberikan umpan balik kepada 

semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran secara langsung maupun tidak 

langsung, seperti : siswa, guru yang mengajar, guru lain, petugas lain di sekolah, 

dan orang tua siswa sehingga diharapkan semua pihak ikut mendukung dalam 

pencapaian hasil belajar yang optimal.  
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Hasil belajar siswa yang terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah terutama dilihat dari aspek kognitif, karena 

aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan pengetahuan 

sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Nana dalam Tu’u (2004:76) 

mengemukakan bahwa ranah kognitif paling sering dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai bahan 

isi pelajaran. Seorang siswa yang mempelajari unit satuan pelajaran tertentu dapat 

berpindah ke unit satuan pembelajaran berikutnya apabila siswa yang 

bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 75% dari kompetensi dasar 

yang ditetapkan (Kunandar, 2007: 328). Selanjutnya Djamarah (2002:121) 

membagi prestasi belajar menjadi beberapa tingkatan atau taraf, antara lain 

sebagai berikut : (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. 

Berdasarkan keterangan mengenai tingkat prestasi belajar tersebut, dapat 

diketahui sejauhmana hasil belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai siswa berupa penguasaan 

pengetahuan dan ketrampilan pada mata diklat KKPI yang diukur dengan 

menggunakan indikator berupa nilai ulangan harian yang diperoleh siswa kelas X 

program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang. 
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Menurut Nana (2008:39) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. 

Faktor dari dalam diri siswa antara lain : kemampuan yang dimiliki siswa, 

motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, 

sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Diantara faktor-faktor tersebut, motivasi 

mempunyai peran yang relative besar dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Hal tersebut disebabkan karena adanya pengaruh dari dalam diri siswa berupa 

dorongan untuk belajar merupakan hal yang logis dan wajar, karena hakikat 

perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan 

disadarinya sehingga siswa akan merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar 

dan berprestasi. Dengan demikian siswa tersebut harus berusaha mengerahkan 

segala daya dan upaya untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

Namun demikian, hasil belajar yang dicapai siswa juga dipengaruhi oleh 

faktor dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang relative besar mempengaruhi 

hasil belajar di sekolah, ialah kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran ialah  

tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Salah satu variabel yang diduga mempengaruhi kualitas 

pengajaran adalah variabel guru, dan dari variabel guru yang diduga paling 

dominan mempengaruhi kualitas pengajaran adalah kompetensi profesional yang 

dimilikinya (Nana, 2008:41). 
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2.2. Hasil Belajar Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi 

Salah satu mata diklat yang diajarkan kepada siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) adalah Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI), 

mata diklat ini diberikan kepada siswa program keahlian administrasi perkantoran 

dengan tujuan mengajarkan peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk 

menggunakan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari dan 

mengaplikasikan komputer sesuai dengan standar kompetensi kerja. Mata diklat 

KKPI dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar mampu mengantisipasi 

pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mata diklat ini perlu 

diperkenalkan, dipraktikkan dan dikuasai siswa sedini mungkin agar siswa 

mempunyai bekal untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan global.  

Mata diklat KKPI juga berfungsi untuk membekali peserta didik untuk 

mampu bersaing dalam dunia kerja sesuai perkembangan dunia, juga membekali 

peserta didik mempersiapkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 

Kurukulum pada mata diklat ini harus disesuaikan berdasarkan perkembangan 

kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan SKKNI Operator Komputer, KKPI untuk 

siswa kelas X (sepuluh) semester satu terdiri dari 3 kompetensi dasar yaitu : (1) 

Keterampilan mengetik sepuluh jari, pada kompetensi dasar ini siswa dijelaskan 

mengenai dasar-dasar keyboard dan diajarkan untuk dapat mengetik 

menggunakan sepuluh jari dengan cepat, tepat, dan efisien; (2) Mengoperasikan 

PC stand alone, pada kompetensi dasar ini siswa dituntut agar dapat 

mengoperasikan PC dengan sistem operasi berbasis teks dan mengoperasikan PC 
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dengan sistem operasi berbasis Graphic User Interface (GUI); (3) 

Mengoperasikan software pengolah kata, pada kompetensi dasar ini siswa 

diajarkan untuk mempersiapkan software pengolah kata, dan dituntut agar dapat 

mengoperasikan software pengolah kata. 

Setelah menyelesaikan proses belajar mata diklat ketrampilan komputer dan 

pengelolaan informasi, siswa diharapkan mempunyai kemampuan dalam 

mengoperasikan komputer PC, mengetik menggunakan sepuluh jari dengan cepat, 

tepat, dan efisien, menggunakan teknologi komputer untuk mengolah kata. 

Hasil belajar siswa yang optimal pada mata diklat KKPI merupakan hasil 

yang dicapai oleh siswa yang berupa penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

yang tertuang dalam suatu nilai. Pada mata diklat ini terdapat beberapa aspek yang 

harus dipenuhi guna pencapaian prestasi belajar yang memuaskan seperti yang 

disebutkan dalam Sanjaya (2005:6-7) yaitu : 

a. Pengetahuan, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan suatu hal, contohnya seorang siswa mengetahui nama-nama 

perangkat komputer ketika diberi pelajaran tentang komputer oleh guru. 

b. Pemahaman, yaitu pengertian (tingkat seseorang untuk mengerti tentang suatu 

hal) yang diterima oleh seseorang. Contohnya siswa dapat memecahkan 

masalah bagaimana mengoperasikan software pengolah kata dengan baik dan 

benar jika mengetahui memahami konsep tentang software pengolah kata 

yang benar. 
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c. Ketrampilan, adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu 

melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya siswa dapat 

mengetik tugas yang diberikan guru menggunakan sepuluh jari.  

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 mengoperasikan komputer 

secara benar setelah siswa itu diajarkan proses yang benar dalam 

mengoperasikan komputer dan perilaku tersebut akan dilanjutkan oleh siswa 

tersebut dalam mengopersikan komputer 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 KKPI yang diberikan oleh gurunya. 

f. Minat, yaitu dorongan yang diterima oleh seseorang unuk melakukan suatu 

tindakan. Contohnya siswa berminat untuk memperdalam materi tentang 

KKPI. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata diklat KKPI dapat 

diketahui melalui kegiatan tes karena tes merupakan indikator atau ukuran hasil 

belajar siswa, tes ini bertujuan untuk mengetahui sampai dimana tingkat 

penyerapan siswa terhadap materi pelajaran misalnya tes tertulis yang berbentuk 

soal obyektif atau uraian maupun tes praktek ataupun tes formatif, tes subsumatif 

dan tes sumatif. Tes formatif digunakan untuk mengukur satu atau beberapa 

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya 

serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil tes dapat dimanfaatkan untuk 
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memperbaiki proses pembelajaran pada bahan tertentu. Sedangkan tes subsumatif 

diadakan untuk memperoleh gambaran daya serap siswa terhadap sejumlah materi 

pelajaran yang telah diajarkan pada waktu tertentu yang dapat berguna untuk 

memperbaiki proses pembelajaran proses pembelajaran berikutnya. Tes sumatif 

diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

diajarkan selama satu semester yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran dan dapat digunakan untuk kenaikan kelas 

(Fathurrohman dan Sutikno, 2007:114). 

Hasil dari tes tersebut akan diperoleh nilai yang dapat mencerminkan hasil 

belajar yang optimal atau kurang optimal. Hasil belajar siswa di SMK Negeri 

Kota Semarang dikatakan optimal apabila hasil pencapaian ketuntansan 

berdasarkan KKM > 75% sehingga apabila ketuntasan < 75% dikatakan bahwa 

hasil belajar siswa belum optimal. Hasil belajar merupakan indikasi keberhasilan 

suatu mata diklat, artinya jika hasil belajar siswa baik maka proses pembelajaran 

mata diklat KKPI dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya apabila hasil 

belajar siswa jelek berarti pembelajaran mata diklat KKPI dinyatakan kurang 

berhasil. 

 
2.3. Karakteristik Diklat Ketrampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi  

Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi atau KKPI merupakan 

salah satu mata diklat yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Mata diklat ini merupakan bidang studi yang mengajarkan peserta didik mengenai 
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pengetahuan akan teknologi komputer yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari sesuai perkembangan jaman. Siswa diajarkan untuk dapat menggunakan dan 

mengaplikasikan komputer sesuai dengan standar kompetensi kerja. Pada program 

keahlian administrasi perkantoran bidang studi KKPI sangat penting karena pada 

saat ini komputer banyak digunakan di instansi pemerintah maupun swasta 

sebagai alat untuk membantu kelancaran kerja sehingga para pegawai di instansi 

tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien.  

Proses pembelajaran mata diklat KKPI dilakukan di dalam laboratorium 

komputer yang telah disediakan oleh sekolah sehingga siswa dapat 

mempraktekkan secara langsung teori yang telah dipelajarinya. Mata diklat ini 

mengajarkan siswa untuk menguasai dan mengerti komputer dengan pengenalan 

perangkat-perangkat komputer terlebih dahulu, menghidupkan dan mematikan 

komputer selanjutnya siswa diajarkan untuk mengolah kata menggunakan 

komputer sehingga siswa dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan tepat. 

Siswa juga dituntut untuk dapat menyajikan informasi secara tepat dan cepat 

berdasarkan SOP agar dapat memperoleh hasil belajar yang optimal pada mata 

diklat ini. 

 
2.4. Konsep Dasar tentang Kompetensi Profesional Guru 

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap 

memegang peranan penting. Guru memegang peranan sebagai sutradara sekaligus 

aktor dalam proses belajar mengajar, hal itu berarti guru mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran di sekolah. 

Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang 
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disaratkan untuk memangku profesi tersebut. Kemampuan dasar tersebut tidak 

lain ialah kompetensi guru. 

Menurut Triyanto (2006:62) kompetensi merupakan kemampuan, 

kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaaan dengan tugas, 

jabatan maupun profesinya. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan 

kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya 

secara tepat dan efektif (Kunandar, 2007:55). Sahertian dalam Triyanto (2006:62) 

mendefinisikan kompetensi menjadi tiga, yaitu: 

1. Kompetensi guru adalah kemampuan guru untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah dirancangkan. 

2. Kompetensi guru adalah ciri hakiki dari kepribadian guru yang menuntunnya 

ke arah pencapaian tujuan pendidikannya yang telah ditentukan. 

3. Kompetensi guru adalah perilaku yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kompetensi guru adalah 

kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang yang 

bertugas mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia 

sebagaimana tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu kompetensi guru menjadi 

tuntuan dasar bagi seorang guru.  

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai 
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tenaga profesional menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Guru dan Dosen 

(UUGD) adalah sebagai agen pembelajaran (learning agent) yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru 

memiliki peran sentral dan cukup strategis yaitu sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta 

didik. Menurut Triyanto dan Titik Triwulan (2007: 71) mengemukakan bahwa 

terdapat paling sedikit dua parameter standar yang dijadikan rujukan bagi guru 

untuk keberhasilan dalam mengemban peran tersebut yaitu kualifikasi pendidikan 

dan kompetensi. Selanjutnya pasal 10 Undang-Undang no 14 tahun 2005 

menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dipenuhi guru salah satunya adalah 

kompetensi profesional guru. 

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melaksanankan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan semaksimal mungkin (Usman, 2005:14-15). Untuk 

itu guru dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan (competency) dalam 

kewenangan profesionalnya, dalam hal ini adalah kompetensi profesional.  

Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam penguasaan akademik (mata 

pelajaran/ bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya 

sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademis (Kunandar, 2007: 56). 

Menurut Triyanto dan Titik Triwulan Tutik (2007:72) kompetensi profesional yaitu 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan guru dalam membimbing peserta didik untuk memenuhi standar 

kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 
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Sedangkan menurut Nana (2008:41) kompetensi profesional merupakan 

kemampuan dasar yang dimiliki guru baik di bidang kognitif (intelektual), seperti 

penguasaan bahan, bidang sikap seperti mencintai profesinya dan bidang perilaku 

seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, dan lain-lain. Tiga 

kemampuan dasar yang harus dimiliki guru, antara lain sebagai berikut : (1) 

Kompetensi bidang kognitif merupakan kemampuan intelektual, seperti 

penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, belajar dan 

penyuluhan, administrasi kelas, cara menilai hasil belajar siswa, pengeahuan 

tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya; (2) Kompetensi bidang 

sikap merupakan kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang 

berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalkan sikap menghargai 

pekerjaannya, mencintai dan memililiki perasaan senag terhadapmata pelajaran 

yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki 

kemauan keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya; (3) Kompetensi bidang 

perilaku : yaitu kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/ berperilaku, 

seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu 

pengajaran, bergaul atau berkomunikasi dengan siswa, keterampilan 

melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.  

Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pengajaran 

secara luas dan mendalam. Oleh karena itu seorang guru harus memiliki 

pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta sikap yang mantap dan memadai 

sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Merujuk pada hal 

tersebut, maka diperlukan guru yang efektif yaitu guru yang dalam tugasnya 
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memiliki kazanah kompetensi yang banyak (pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan) yang memberi sumbangan sehingga dapat mengajar secara efektif 

(Triyanto, 2006: 71). 

Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Tomas dalam Triyanto (2006: 71- 

73), ciri-ciri guru efektif yaitu memiliki kemampuan-kemampuan yang terkait 

dengan iklim belajar di kelas, strategi manajemen pembelajaran;  dan memiliki 

kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feed back) dan 

penguatan (reinforcement). Guru yang efektif akan mampu memberikan 

pengajaran yang efektif pula kepada siswa sehingga dapat membantu siswa utuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih optimal.  

Kompetensi professional sangat penting bagi guru karena berhubungan 

langsung dengan kinerja yang ditampilkan guru tersebut yang akan mencerminkan 

tingkat keprofesionalannya (Wina, 2008: 145). Adapun beberapa kemampuan yang 

berhubungan dengan kompetensi profesional di antaranya: (1) Kemampuan untuk 

menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang 

harus dicapai baik tujuan nasional, tujuan isntitusional, tujuan kurikuler, dan tujuan 

pembelajaran; (2) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham 

tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar, dan lain 

sebagainya; (3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkannya; (4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai 

metodologi dan strategi pembelajaran; (5) Kemampuan merancang dan 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) Kemampuan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran; (7) Kemampuan dalam menyusun program 
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pembelajaran; (8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, 

misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan. 

Haris Supratno dalam Triyanto dan Titik Triwulan (2007: 76-80) 

mengindikasikan sub kompetensi yang ada dalam kompetensi professional guru 

yaitu: (1) Menguasai subtansi bidang studi dan metodologi keilmuannya; (2) 

Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi; (3) Menguasai dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (4) 

Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi; (5) Meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman (2005:17), kompetensi profesional 

meliputi hal-hal berikut : (1) Menguasai landasan kependidikan, meliputi sub 

kompetensi : mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional, mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, mengenal prinsip-prinsip 

psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar; (2) 

Menguasai bahan pengajaran, meliputi sub kompetensi : menguasai bahan 

pengajaran kurikulum pendidikan dan bahan pengayaan; (3) Menyusun program 

pengajaran, meliputi sub kompetensi : menetapkan tujuan pembelajaran, memilih 

dan mengembangkan bahan pembelajaran dan strategi belajar mengajar; (4) 

Melaksanakan program pengajaran, meliputi sub kompetensi : menciptakan iklim 

belajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar 

mengajar; (5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, 

meliputi sub kompetensi : menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, 

dan menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  
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Secara lebih khusus, Mulyasa (2008:136-138) membagi ruang lingkup 

kompetensi profesional guru sebagai berikut : (1) Memahami standar pendidikan 

nasional, meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan; 

(2) Mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan, meliputi : memahami standar 

kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD),  mengembangkan silabus,  menyusun 

RPP,  melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, 

menilai hasil belajar,  menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan IPTEK dan 

kemajuan zaman; (3) Menguasai materi standar, meliputi : menguasai bahan 

pembelajaran (bidang studi) dan bahan pendalaman (pengayaan); (4) Mengelola 

program pembelajaran, meliputi : merumuskan tujuan, menjabarkan kompetensi 

dasar,  memilih dan menggunakan metode pembelajaran, memilih dan menyusun 

prosedur pembelajaran, melaksanakan pembelajaran; (5) Mengelola kelas, 

meliputi : mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran, dan menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif; (6) Menggunakan media dan sumber pembelajaran, 

meliputi : memilih dan menggunakan media pembelajaran, membuat alat-alat 

pembelajaran, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka 

pembelajaran, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam 

pembelajaran, menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar; (7) Menguasai 

landasan kependidikan, meliputi : landasan filosofis, psikologis dan sosiologis; (8) 

Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, meliputi : memahami 

fungsi pengembangan peserta didik, menyelenggarakan ekstra kurikuler dalam 

rangka pengembangan peserta didik, menyelenggarakan bimbingan dan konseling 
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dalam rangka pengembangan peserta didik; (9) Memahami dan 

menyelenggarakan administrasi; (10) Memahami penelitian dalam pembelajaran 

dengan mengembangkan rancangan penelitian, melaksanakan penelitian, dan 

menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (11) 

Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran, meliputi : 

memberikan contoh perilaku keteladanan, dan mengembangkan sikap disiplin 

dalam pembelajaran; (12) Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan 

relevan dengan kebutuhan peserta didik; (13) Memahami dan melaksanakan 

konsep pembelajaran individual, meliputi : memahami strategi pembelajaran 

individual, dan melaksanakan pembelajaran individual. 

Berdasarkan uraian di atas kompetensi profesional guru dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan indikator ruang lingkup kompetensi profesional 

menurut Mulyasa (2008:136-138) yaitu sebagai berikut : menguasai materi 

standar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber pembelajaran, 

mengelola program pembelajaran, menampilkan keteladanan dan kepemimpinan 

dalam pembelajaran. 

 
2.5. Peran Kompetensi Profesional Guru dalam Menciptakan 

Pembelajaran 

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Kompetensi guru apabila 

dilihat dari segi fungsi dan peranannya, Oemar Hamalik (2004:42) 

mengemukakan bahwa profesional guru mengandung pengertian yang meliputi 
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unsur-unsur kepribadian, keilmuan, dan keterampilan. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa kompetensi profesional guru meliputi tiga unsur yaitu 

kepribadian, keilmuan, dan keterampilan walaupun tekanannya lebih besar teletak 

pada unsur keterampilan sesuai dengan peranan yang dikerjakannya.  

Peranan guru sebagai pendidik dan pengajar akan dapat dilaksanakan bila 

guru memenuhi syarat-syarat kepribadian dan penguasaan ilmu. Terpenuhinya 

ssyarat tersebut menjadikan guru mampu mendidik dan mengajar dengan 

memiliki kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam 

memajukan anak didik, bersikap realistis, bersikap jujur, bersikap terbuka, dan 

peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan. Dengan 

demikian guru harus menguasai ilmu, antara lain mempunyai pengetahuan yang 

luas, penguasaan bahan pelajaran, serta ilmu yang bertalian dengan mata pelajaran 

atau bidang studi yang diajarkannya, menguasai teori dan praktek mendidik, teori 

kurikulum metode pengajaran, teknologi pendidikan, teori evaluasi dan psikologi 

belajar, dan sebagainya. 

Selanjutnya Oemar Hamalik (2004:43) mengemukakan bahwa guru dalam 

melaksanakan perannya sebagai pendidik dan pengajar  dituntut untuk memiliki 

keterampilan dalam menyiapkan bahan pelajaran, menyusun satuan pelajaran, 

menyampaikan ilmu kepada murid, menggairahkan semangat belajar murid, 

memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan, menggunakan bahasa yang 

baik dan benar, mengatur disiplin kelas, dan lain sebagainya. 

Unsur pengalaman dan pendidikan memegang peranan yang sangat penting 

dalam kompetensi profesional guru selain berdasarkan pada bakat guru. Hal itu 
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disebabkan karena pendidikan guru merupakan suatu usaha yang berencana dan 

sistematis yang dikembangkan oleh LPTK dalam rangka usaha peningkatan 

kompetensi guru. Dalam proses belajar dan hasil belajar siswa tidak hanya 

ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. 

Dengan demikian guru yang mempunyai kompetensi profesional dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar akan lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya 

sehingga pembelajaran berlangsung kondusif dan para siswa belajar pada tingkat 

yang optimal (Hamalik, 2004:36). 

 
2.6. Konsep Dasar tentang Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2007: 75) motivasi merupakan daya penggerak yang 

menjadi aktif atau dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin 

melakukan sesuatu. Motivasi sangat penting untuk membangkitkan semangat 

siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sedangkan menurut Mc. Donald 

dalam Hamalik (2008: 158) motivation is an energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

dirumuskan adanya tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi.  
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2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affective arousal. Mula-mula 

merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan suasana emosi. 

3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi yang 

bermotivasi mengadakan respons-respons yang tertuju ke arah tujuan. 

Motivasi merupakan suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu (Hakim 

dalam Nopitahari, 2009: 39). Tingkat ketekunan siswa dalam belajar sangat 

ditentukan oleh adanya motif dan kuat lemahnya motivasi belajar siswa timbul 

akibat motif tersebut. Motif setiap orang dalam belajar pada kenyataannya 

berbeda yang satu denga yang lain. Ada siswa yang rajin belajar karena memang 

mempunyai motif ingin menuntut ilmu, ada pula siswa yang belajar karena 

mempunyai motif sekedar mendapat nilai yang bagus atau lulus ujian. 

Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam (inner 

component), dan komponen luar (outer component). Komponen dalam ialah 

perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan 

psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang 

menjadi arah kelakukannya. Jadi komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan 

yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai 

(Hamalik, 2008: 159). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 80-81) motivasi dipandang sebagai 

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, 

termasuk perilaku belajar. Ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu (1) 

kebutuhan, (2) dorongan, (3) tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada 
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ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi 

harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada 

pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada 

tujuan tersebut merupakan inti motivasi. Sedangkan tujuan adalah hal yang ingin 

dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam hal 

ini perilaku belajar. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan segala keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siwa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. Adanya 

pengaruh berupa dorongan untuk berbuat sesuatu dari dalam diri siswa merupakan 

hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan 

tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus merasakan adanya 

suatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi sehingga ia harus berusaha 

mengerahkan segala daya dan upaya untuk dapat mencapainya. 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki indikator/ ciri-ciri 

sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai); (2) Ulet menghadapi 

kesulitan (tidak lekas putus asa); (3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-

macam masalah; (4) Lebih senang bekerja mandiri; (5) Cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja 
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sehingga kurang kreatif); (6) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu; (7) 

Senang  mencari  masalah dan memecahkan soal-soal (Sardiman, 2007: 83). 

Sebagaimana telah dikatakan bahwa motivasi yang ada pada setiap diri 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan dapat berbeda satu sama lain. Hamalik 

(2007: 112) membagi motivasi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik, yang mana keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Motivasi 

intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari 

kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Motivasi ini sering disebut “motivasi 

murni”, atau motivasi yang sebenarnya, yang timbul dari dalam diri peserta didik, 

misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh 

informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk berhasil, menikmati 

kehidupan, secara sadar memberikan sumbangan kepada kelompok, keinginan 

untuk diterima oleh orang lain, dan sebagainya. Motivasi ini timbul tanpa 

pengaruh dari luar. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari 

luar situasi belajar, seperti: angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, 

pertentangan dan persaingan; yang bersifat negatif ialah sarkasme, ejekan 

(ridicule), dan hukuman. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah, sebab 

pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat, atau sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Ada kemungkinan peserta didik belum menyadari 

pentingnya bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam keadaan ini 

peserta didik bersangkutan perlu dimotivasi agar belajar. Guru berusaha 
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membangkitkan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan keadaan peserta 

didik itu sendiri.  

Antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sulit untuk menentukan 

mana yang lebih baik, yang dikehendaki adalah timbulnya motivasi intrinsik, akan 

tetapi motivasi ini tidak mudah timbul dan tidak selalu dapat timbul. Di lain 

pihak, guru bertanggung jawab supaya pembelajaran berhasil dengan baik, oleh 

karena itu guru  berkewajiban membangkitkan motivasi ekstrinsik pada peserta 

didiknya yang diharapkan pada akhirnya akan timbul kesadaran sendiri untuk 

melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian guru selalu berupaya mendorong 

dan merangsang siswa agar tumbuh pada diri peserta didik motivasi sendiri (self 

motivation). 

Sejalan dengan Hamalik, Muhibbin (2007: 151) membedakan motivasi 

menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal 

atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya 

melakukan tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah 

perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya 

untuk kehidupan masa depan siswa yang bersangkutan. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian dan hadiah, peraturan/tata 

tertib sekolah, suri teladan orang tua, guru, dan seterusnya merupakan contoh-

contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. 

Dalam perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih signifikan bagi 

siswa adalah motivasi intrinsik karena motivasi ini lebih murni dan langgeng serta 
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tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. Selanjutnya, dorongan 

mencapai prestasi dan dorongan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

masa depan juga memberikan pengaruh kuat dan relatif lebih langgeng 

dibandingkan dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua 

dan guru. Namun demikian kedua motivasi tersebut sama-sama diperlukan untuk 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan uraian di atas motivasi siswa dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan indikator ciri-ciri motivasi menurut Sardiman (2007: 83) 

yaitu sebagai berikut : tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, 

menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, dan lebih senang bekerja mandiri. 

 
2.7. Teori Motivasi Belajar 

Menurut Moh. As’ad (2004:52) teori dalam motivasi yang tepat digunakan 

adalah teori motivasi belajar dari Mc. Clelland. Menurut Mc. Clelland munculnya 

tingkah laku karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri 

manusia. Dalam konsepnya mengenai motivasi, terdapat tiga kebutuhan pokok 

yang mendorong tingkah laku dalam diri individu. Tiga kebutuhan yang 

dimaksudkan adalah : (1) Need for Achievment merupakan kebutuhan untuk 

mencapai sukses, yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri 

seseorang. Ada beberapa orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. 

Maka lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya. (2) 

Need for Affiliation merupakan kebutuhan akan dorongan dan sokongan dalam 

kehidupannya atau hubungannya dengan orang lain. Kebutuhan ini akan 

mengarahkan tingkah laku individu untuk mengadakan hubungan yang akrab 
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dengan orang lain. Orang-orang dengan need affiliation yang tinggi ialah orang 

yang berusaha mendapatkan persahabatan. (3) Need for Power merupakan 

kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi terhadap orang lain. Kebutuhan 

ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang mempedulikan orang 

lain. 

 
2.8. Fungsi Motivasi dalam Aktivitas Belajar Siswa  

Dalam aktivitas belajar siswa sangat diperlukan adanya motivasi karena dengan 

adanya motivasi maka ada akan timbul dorongan untuk belajar dan berprestasi 

sehingga hasil belajar akan lebih optimal. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan 

makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi menentukan intensitas usaha belajar 

bagi para siswa. Menurut Sardiman (2007: 85) motivasi mempunyai fungsi  sebagai 

berikut: (1) mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegaiatan yang akan dikerjakan; (2) menentukan arah perbuatan, yakni ke arah 

tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan; (3) menyeleksi 

perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang 

serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta 

mengubah kelakuan. Jadi Hamalik (2008: 161) membagi fungsi motivasi menjadi 

tiga, yaitu : (1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 
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motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar; (2) Sebagai 

pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan; 

(3) Sebagai penggerak, motivasi berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hakim dalam Nopitahari (2009:42) 

bahwa motivasi siswa sangat  bermanfaat dalam mengarahkan kegiatan belajar 

siswa. Adapun manfaat motivasi di dalam belajar diantaranya adalah: (1) 

Memberikan dorongan semangat kepada siswa untuk rajin belajar dan mengatasi 

kesulitan belajar; (2) Mengarahkan kegiatan belajar siswa kepada suatu tujuan 

tertentu yang berkaitan dengan masa depan dan cita-cita; (3) Membantu siswa 

untuk mencari suatu metode belajar yang tepat dalam mencapai tujuan belajar 

yang diinginkan. 

Selanjutnya M. Ngalim Purwanto (2003:70) mengemukakan bahwa setiap 

motif itu bertalian dengan tujuan dalam mencapai suatu cita-cita yang menjadikan 

motif itu semakin kuat. Dalam pendidikan fungsi motivasi sangat penting 

terutama dalam kegiatan proses belajar mengajar, antara lain : (1) Mendorong 

manusia untuk berbuat, artinya motivasi mendorong timbulnya kelakuan atau 

sesuatu perbuatan, sehingga tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu 

perbuatan seperti belajar; (2) Menentukan arah perbuatan, artinya motivasi 

berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan tercapai tujuan yang 

diinginkan; (3) Menyeleksi perbuatan, artinya menentukan perbuatan-perbuatan 

mana yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan 

menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. 
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Dari pendapat di atas sangat jelas bahwa motivasi sangatlah penting dalam 

proses belajar mengajar karena dapat mendorong siswa untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar 

sesuai arah dan tujuan yang ingin dicapai. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkan pencapaian hasil belajar yang baik karena dengan 

adanya motivasi, seseorang siswa secara sadar dan niat akan tergerak atau 

terdorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas belajar dengan mengerahkan segala 

daya dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya dalam hal ini hasil 

belajar yang baik.  

 
2.9. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Menurut Anni (2004:4) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar sedangkan hasil belajar 

ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi adalah hasil yang dicapai siswa 

jurusan Administrasi Perkantoran yang bertujuan agar peserta didik mempunyai 

kemampuan untuk menggunakan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari 

dan mengaplikasikan komputer sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menurut Nana Sudjana dalam penelitiannya menemukan bahwa 76,6% hasil 

belajar siswa dipengaruhi oleh kompetensi guru, dengan rincian ; kemampuan 

guru mengajar memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan materi pelajaran 

memberikan sumbangan 32,58%, dan sikap guru terhadap mata pelajaran 

memberikan sumbangan 8,60%. Menurut Intan Hani dalam penelitiannya 

menemukan bahwa kompetensi guru dalam pembelajaran berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa sebesar 69%. Sedangkan dalam penelitian Adedeji Tella 
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Instructor Osun State College of Education, School of Science, Department of 

Mathematics, mengenai Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Akademik Siswa 

dan Hasil Belajar pada mata pelajaran matematika siswa Sekolah Lanjutan Di 

Nigeria, dikatakan bahwa pengaruh motivasi terhadap prestasi akademik antara 

siswa laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang signifikan. Selain itu 

perbedaan tingkat motivasi yang dimiliki oleh siswa juga memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa. 

Berdasarkan hal diatas, kompetensi profesional guru dan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi di 

SMK Negeri Kota Semarang sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan 

siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

 
2.10. Kerangka Berpikir 

Keberhasilan seseorang dalam belajar dapat diukur dari hasil belajar yang 

dicapainya setelah melakukan aktivitas belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap 

siswa menginginkan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran harus ditentukan terlebih dahulu tujuan yang 

hendak dicapai sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Setelah 

mengalami proses pembelajaran guru melakukan evaluasi pembelajaran yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyerap materi yang 

disampaikan pada saat pembelajaran, dari evaluasi tersebut maka dapat diperoleh 

hasil belajar yang berupa nilai atau angka. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang optimal 

maupun kurang optimal. 
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Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

kompetensi profesional guru. Proses belajar dan hasil belajar para siswa sebagian 

besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. 

Guru sebagai pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan (UU No.20 Tahun 2003, pasal 

39 ayat 2). Dalam proses belajar mengajar diperlukan seorang guru yang 

berkompeten. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengola 

kelasnya, sehingga belajar siswa berada pada tingkat optimal (Hamalik, 2003: 36). 

Guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mantap dan 

memadai sehingga mampu mengelola proses pembelajaran secara efektif. Selain 

faktor kompetensi profesional guru, motivasi belajar diduga juga merupakan salah 

satu hal yang mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa.  

Motivasi belajar merupakan daya penggerak yang menjadi aktif atau dapat 

juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Motivasi sangat 

penting untuk membangkitkan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah karena motivasi merupakan suatu dorongan/ daya penggerak dari dalam 

diri siswa yang diniati dan disadari untuk melakukan sesuatu guna mencapai 

tujuan yang diharapkan sehingga diharapkan siswa akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk meningkatkan hasil belajar yang akan dicapai. Kerangka berfikir 

di atas dapat digambarkan dengan gambar 2.1. 
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Gambar 2.1  Kerangka Berpikir 

 

 

2.11. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 

2006: 71). Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Penentuan 
Tujuan 
Pembelajaran 

Proses 
Pembelajaran 

 

Motivasi Belajar : 
• Tekun menghadapi tugas 
• Ulet Menghadapi kesulitan 
• Menunjukkan minat terhadap 

berbagai masalah 
• Lebih senang bekerja mandiri 

(Sardiman, 2007:83) 

Evaluasi 
Pembelajaran 

Hasil belajar : 
Nilai ulangan 
harian KKPI 

Kompetensi Profesional Guru : 
• Menguasai materi standar 
• Mengelola kelas 
• Menggunakan media dan sumber 

pembelajaran 
• Mengelola program 

pembelajaran 
• Menampilkan keteladanan dan 

kepemimpinan dalam 
pembelajaran 

(Mulyasa, 138:36) 
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H1 : Ada pengaruh kompetensi profesional guru  terhadap hasil belajar siswa 

mata diklat   Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X 

Program Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang. 

H2 : Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa mata diklat 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X Program 

Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang. 

H3 : Ada pengaruh kompetensi profesional guru dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi Kelas X Program Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK 

Negeri Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena 

untuk 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 (Bambang dalam Mega, 2009:39). 

 

3.2 Populasi  dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Menurut Nur Indiantoro dan Bambang S. (2002:115) populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu. Karakteristik populasi yang ada pada populasi penelitian ini adalah 

seluruhnya merupakan siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran 

di SMK Negeri Kota Semarang dan sama-sama mendapatkan pengajaran KKPI di 

SMK masing-masing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 



45 

 

program keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri Kota Semarang, 

yaitu SMK Negeri 2 Semarang dan SMK Negeri 9 Semarang. 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Kelas Jumlah 

1 SMK N 2 Semarang 

X AP1 

X AP2 

X AP 3 

40 

40 

40 

2 SMK N 9 Semarang 
X AP1 

X AP 2 

40 

40 

 200 

Sumber: SMK N 2 dan SMK N 9 Semarang tahun pelajaran 2009/2010 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Suharsimi Arikunto, 

2006:131), sedangkan menurut Nur Indiantoro dan Bambang S. (2002:115) 

sampel merupakan meneliti sebagian dari elemen populasi. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proportional random 

sampling. Proporsional bertujuan agar tiap kelas dapat terwakili secara proporsi, 

dan dilakukan secara random yaitu pengambilan sampel secara acak. Untuk 

menentukan besarnya ukuran sampel digunakan rumus pendekatan Slovin. 

21 Ne
Nn

+
=

 

Keterangan : 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

e  : persen kelonggaran ketidaktelitian 5% 
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Kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolelir digunakan 5% sebagai 

kelonggaran ketidaktelitian, sehingga tingkat atau taraf kepercayaan penelitian ini 

adalah 95%.  

( )205,02001
200

+
=n  

   
5,01

200
+

=  

                
5,1

200
=  

             33,133=n   (dibulatkan menjadi 133) 

Dari ukuran sampel yang telah diketahui selanjutnya akan ditentukan 

perwakilan dari tiap kelas, dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki 

kesempatan yang sama berdasarkan pada karakteristik yang dimiliki oleh siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan responden 

pada tiap kelas adalah dengan proportional random sampling melalui cara undian 

(Suharsimi Arikunto, 2006:136). 

Tabel 3.2 Daftar Pembagian Sampel Penelitian 

No. Sekolah Kelas Populasi Sampel  

Sampel 

(dibulatkan

) 

1 
SMK N 2 

Semarang 

X 

AP 1 
40 

   
27 

2 
X 

AP 2 
40  

 

27 
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3 
X 

AP 3 
40  

 

27 

 

4 
SMK N 9 

Semarang 

X 

AP 1 
40  

 

27 

5 
X 

AP 2 
40  

 

27 

 Jumlah 200  135 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Variabel yang akan diungkap dalam 

penelitian ini adalah : 

3.3.1 Variabel bebas atau independent variabel (X) : 

1. Kompetensi profesional guru (X1) adalah kemampuan dalam 

penguasaan akademik (mata pelajaran/ bidang studi) yang diajarkan dan 

terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu 

memiliki wibawa akademis yang dipersepsikan siswa dengan indikator: 

(1) Menguasai materi standar; (2) Mengelola kelas; (3) Menggunakan 

media dan sumber pembelajaran; (4) Menampilkan keteladanan dan 

kepemimpinan dalam pembelajaran; (5) Mengelola program 

pembelajaran ( Mulyasa, 138:36). 
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2. Motivasi belajar (X2) adalah daya penggerak menjadi aktif atau dapat 

juga dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu., 

dengan indikator sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi tugas (dapat 

bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti 

sebelum selesai), (2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), 

(3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, (4) Lebih 

senang bekerja mandiri (Sardiman, 2007: 83). 

3.3.2 Variabel terikat atau dependent variabel (Y) : 

Hasil belajar KKPI adalah hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan 

pembelajaran mata diklat Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 

(KKPI)  yang diwujudkan dalam bentuk nilai, dengan indikator nilai ulangan 

harian KKPI siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran di 

SMK Negeri Bidang Bisnis dan Manajemen Kota Semarang . 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber pada 

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

digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar mata diklat ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi siswa kelas X program keahlian 

Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang, selain itu teknik 

dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui jumlah dan daftar nama 
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siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 

Kota Semarang yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian. 

3.4.2 Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151). Kuesioner 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu 

kuesioner yang sudah disediakan pernyataan sehingga responden hanya 

tinggal mengisi jawaban. 

Penggunaan kuesioner diharapkan akan memudahkan bagi responden 

dalam memberikan jawaban karena responden hanya memberikan tanda cek 

(√) pada jawaban yang ada di sebelah kanan dari setiap pernyataan yang 

sudah tersedia sehingga untuk menjawabnya hanya perlu waktu singkat. 

Pada setiap item pernyataan disediakan 4 pilihan jawaban :   

a. Jika jawaban selalu, diberi skor 4 

b. Jika jawaban sering, diberi skor 3 

c. Jika jawaban kadang-kadang, diberi skor 2 

d. Jika jawaban tidak pernah, diberi skor 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 

profesional guru dan motivasi belajar. 
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3.5 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 Arikunto, 2006: 168). Penelitian ini menggunakan validitas 

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 kepemimpinan guru (X1) 

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

Pearson yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

 
 

Dimana: 

xyr  : koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N : jumlah responden 

X : skor item 

Y : skor total 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 170) 

Koefisien harga xyr yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel harga r moment pada 

taraf signifikasi 5% atau interval kepercayaan 95%. Jika indeks korelasi atau 
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harga xyr  lebih besar atau sama dengan tabelr  butir maka instrumen itu valid dan 

jika xyr  hitung lebih kecil dari r tabel maka butir instrumen itu tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba kepada 20 responden yang terdiri dari 48 butir 

pernyataan diperoleh xyr untuk delapan pernyataan yang tidak valid yaitu sebesar 

0,135 pernyataan no 2; 0,229 pernyataan no 9; 0,108 pernyataan no 13; 0,069 

pernyataan no 18; 0,091 pernyataan  no 19; 0,364 pernyataan no 20; 0,022 

pernyataan no 26; dan 0,171 pernyataan no 48 hasil perhitungannya lebih kecil 

dari tabelr  = 0,444 sedangkan pernyataan valid sebesar 40.  

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. 

 

3.6 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 Arikunto, 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 sebagai 

berikut: 
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Dimana: 

11r    : reliabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ   : jumlah varians butir 

2
tσ   : varians total 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus: 

( )

N
N
X

X
t

∑ ∑−
=

2

2σ
 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian ditujukkkan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika harga tabelrr >11  maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga tabelrr <11  maka 

dikatakan instrumen tersebut tidak reliabel. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien reliabilitas 

dengan menggunakan formulasi Cronbach Alpha. Secara umum suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 

(Nunnally dalam Ghozali, 2005). 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas angket Kompetensi Guru 

berdasarkan persepsi siswa sejumlah  20  anak, hasil perhitungan dengan rumus 

Alpha  diperoleh hasil nilai r11 adalah 0,974. Angka 0,974 > 0,60 berarti angket 

angket Kompetensi Guru adalah reliabel.  
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 Adapun hasil perhitungan reliabilitas angket Motivasi Belajar terhadap 

siswa sejumlah 20  anak, hasil perhitungan dengan rumus Alpha diperoleh hasil 

nilai r11 adalah 0,954. Angka 0,954 > 0,60 berarti angket Motivasi Belajar 

adalah reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan suatu instrumen. 

3.7.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing variabel bebas, yaitu variabel kompetensi profesional guru dan 

motivasi belajar dan variabel terikat yaitu hasil belajar ketrampilan komputer dan 

pengelolaan informasi (KKPI). 

3.7.1.1 Deskriptif Variabel Kompetensi Profesional Guru 

Gambaran mengenai kompetensi profesional 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 profesional guru digunakan 24 butir pernyataan, 

masing-masing pernyataan skornya 1 sampai 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  = 1 x 24 x 135 = 3240  
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Skor maksimal = 4 x 24 x 135 = 12960 

Rentang skor  = 12960 – 3240 =9720 

Interval kelas  = 9720 : 4 = 2430 

Pada indikator menguasai materi standar digunakan 5 pernyataan, dimana 

nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal =1 x 5 x 135 = 675  

Skor maksimal  =4 x 5 x 135 = 2700 

Rentang skor  = 2700 – 675 = 2025 

interval kelas = 2025: 4 = 506,25 dibulatkan menjadi 506 

Pada indikator mengelola kelas digunakan 5 pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 5 x 135 = 675 

Skor maksimal  =4 x 5 x 135 = 2700 

Rentang skor  =2700 – 675 = 2025 

interval kelas = 2025: 4 = 506,25 dibulatkan menjadi 506 

Pada indikator menggunakan media dan sumber pembelajaran digunakan 4 

pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 4 x 135 = 540 

Skor maksimal  =4 x 4 x 135 = 2160 

Rentang skor  =2160 – 540 = 1620 

interval kelas = 1620: 4 = 405 
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Pada indikator menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam 

pembelajaran digunakan 7 pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 

berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 7 x 135 = 945 

Skor maksimal  =4 x 7 x 135 = 3780 

Rentang skor  =3780– 945= 2835 

interval kelas = 2835: 4 = 707,75 dibulatkan menjadi 708 

Pada indikator mengelola program pembelajaran digunakan 3 pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 3 x 135 = 405 

Skor maksimal  =4 x 3 x 135 = 1620 

Rentang skor  =1620– 405= 1215 

interval kelas = 1215: 4 = 303,75 dibulatkan menjadi 304 

3.7.1.2 Deskriptif Variabel Motivasi Belajar 

Gambaran mengenai motivasi 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 motivasi belajar digunakan 16 butir pernyataan, masing-

masing pernyataan skornya 1 sampai 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal  = 1 x 16 x 135 = 2160 

Skor maksimal = 4 x 16 x 135 = 8640 
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Rentang skor  = 8640– 2160 =6480 

Interval kelas  = 6075 : 4 = 1518,75 dibulatkan menjadi 1519 

Pada indikator tekun menghadapi tugas KKPI digunakan 4 pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 4 x 135 = 540 

Skor maksimal  =4 x 4 x 135 = 2160 

Rentang skor  =2160 – 540 = 1620 

interval kelas = 1620: 4 = 405 

Pada indikator ulet menghadapi kesulitan belajar digunakan 4 

pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 4 x 135 = 540 

Skor maksimal  =4 x 4 x 135 = 2160 

Rentang skor  =2160 – 540 = 1620 

interval kelas = 1620: 4 = 405 

Pada indikator minat terhadap pelajaran KKPI digunakan 5 pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 5 x 135 = 675 

Skor maksimal  =4 x 5 x 135 = 2700 

Rentang skor  =2700 – 675 = 2025 

interval kelas = 2025: 4 = 506,25 dibulatkan menjadi 506 

Pada indikator senang memecahkan soal KKPI digunakan 3 pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya: 

Skor minimal = 1 x 3 x 135 = 405 
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Skor maksimal  =4 x 3 x 135 = 1620 

Rentang skor  =1620– 405= 1215 

interval kelas = 1215: 4 = 303,75 dibulatkan menjadi 304 

3.7.1.3 Deskriptif Variabel Hasil Belajar 

Gambaran hasil belajar dilihat dari nilai ulangan harian dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Diklat KKPI Kelas X     
SMK Negeri Kota Semarang 

Kriteria Kategori 

< 70 Belum tuntas 

70 
Tuntas 

       Sumber : SMK Negeri dikota Semarang tahun pelajaran 2009/2010 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui model 

regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dipakai dalam 

penelitian ini antara lain: 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Untuk menguji normalitas data salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

melihat grafik normal probability plot. Dasar pengambilan keputusannya adalah 
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jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresinya memenuhi syarat normalitas (Ghozali, 2007:112).  

Uji normalitas data bisa juga menggunakan one sample kolmogrov 

smirnov (dengan menggunakan SPSS). Jika nilai signifikansi > 0,05 maka 

distribusi dikatakan normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

dikatakan tidak normal. 

 

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya (Ghozali 2007: 91). 

Apabila terjadi multikolineritas berarti antara variabel bebas itu sendiri saling 

berkorelasi sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang 

mempengaruhi variabel terikat. Uji multikolineritas dapat dilihat dari (1) nilai 

tolerance dan lawannya (2) variance invlation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolineritas 

melalui SPSS adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka satu dan mempunyai 

angka toleransi mendekati satu (toleransi=1/VIF atau VIF/toleransi). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai 

tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF>10. 
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3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji herokesdastisitas bertujuan mengkaji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar), (Ghozali 2007: 105). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati 

grafik scatter plot melalui SPSS. Model yang bebas dari heterokedastisitas 

memiliki grafik scatter plot dengan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. 

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa mata diklat KKPI kelas X Administrasi Perkantoran SMK Negeri Kota 

Semarang. Adapun persamaan regresinya yaitu: 

  Ŷ 2211 XbXba ++=  

Keterangan: 

Ŷ = variabel terikat hasil belajar mata pelajaran KKPI 

a   = bilangan konstanta 

b1  = koefisien regresi untuk X1 
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b2  = koefisien regresi untuk X2 

X1 = kompetensi guru 

X2 = motivasi belajar 

(Sugiyono 2007: 275) 

Untuk membantu proses pengolahan data secara tepat dan cepat maka 

pengolahan data dilakukan dengan program SPSS release 15. Melalui program 

SPSS kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus 

melibatkan pemakai dalam persoalan rumus-rumus statistika yang cukup rumit, 

oleh karena itu statistika diatas tidak terlibat secara langsung. 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen (X1 dan X2) mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali 2007: 84).  

a. Merumuskan hipotesis statistik 

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

berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 

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

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b. Rumus yang digunakan  

( )1/
/

−−
=

knJK
kJK

F
res

reg
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Keterangan 

F    = harga F garis regresi  

JKreg  = jumlah kuadrat regresi  

JKres = jumlah kuadrat residu  

k  = jumlah variabel prediktor 

n  = jumlah responden (Sudjana, 2002:355) 

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 

3.7.4.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen (X1 dan X2) secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Y) (Ghozali 2007: 84).  

a. Merumuskan hipotesis  statistik 

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

berpengaruh signifikan terhadap Y 

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

berpengaruh signifikan terhadap Y 

b. Rumus yang digunakan 

1
11
α
α
S

t =  

(Sudjana, 2002;388) 

c. Kaidah Pengambilan Keputusan 
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(1) Terima hipotesis jika nilai signifikansi dari hasil thitung < 0,05 

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

3.7.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi yang diberikan variabel bebas/ independen yaitu kompetensi 

profesional guru dan motivasi belajar siswa terhadap variabel terikat/ dependen 

hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X 

program keahlian Administrasi Perkantoran SMK Negeri Kota 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  Deskripsi Kompetensi profesional guru   

Pada variabel Kompetensi profesional guru digunakan 24 butir pernyataan 

valid dan hasil penelitian berdasarkan tanggapan 135 responden berkaitan dengan 

Kompetensi profesional guru yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh 

total skor 8777 yang berada pada interval skor 8100 – 10529 termasuk pada 

kriteria baik. Berdasarkan skor total yang diperoleh maka Kompetensi profesional 

guru pada SMK Negeri Kota Semarang berada dalam kriteria baik berdasarkan 

interval kriteria analisis deskriptif dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Interval Kriteria Variabel Kompetensi profesional guru  

Interval Skor Kriteria 

10530 – 12960 Sangat Baik 

8100 – 10529 Baik 

5670 – 8099 Cukup Baik 

3240 – 5669 Kurang Baik 

 

 Tingkat Kompetensi profesional guru dalam penelitian ini dapat diketahui 

dengan menggunakan digunakan 5 indikator dengan 24 item pernyataan. 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 135 siswa kelas X program keahlian 

Administrasi Perkantoran. Jawaban responden mengenai variabel Kompetensi 

profesional guru dijelaskan sebagai berikut: 
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4.1.1.1  Menguasai materi standar 

Pada indikator ini digunakan 5 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Menguasai materi standar yang 

dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 2039 yang berada pada 

interval skor 1687 – 2192 dengan kriteria baik. Berdasarkan skor yang diperoleh 

maka indikator Menguasai materi standar termasuk dalam kriteria baik. Kriteria 

jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Interval Kriteria Menguasai materi standar  

Interval Skor Kriteria 

2193 – 2700 Sangat Baik 

1687 – 2192 Baik 

1181 – 1686 Cukup Baik 

675 -1180 Kurang Baik 

 

4.1.1.2  Mengelola kelas 

Pada indikator ini digunakan 5 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Mengelola kelas yang dapat 

dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 1629 yang berada pada interval 

skor 1181 – 1686 dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan skor yang diperoleh 

maka indikator Mengelola kelas termasuk dalam kriteria cukup baik. Kriteria 

jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Interval Kriteria Mengelola kelas 

Interval Skor Kriteria 

2193 – 2700 Sangat Baik 

1687 – 2192 Baik 

1181 – 1686 Cukup Baik 

675 -1180 Kurang Baik 

 

4.1.1.3  Menggunakan media dan sumber pembelajaran 

Pada indikator ini digunakan 4 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Menggunakan media dan sumber 

pembelajaran yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 1476 

yang berada pada interval skor 1350 – 1754 dengan kriteria baik. Berdasarkan 

skor yang diperoleh maka indikator Menggunakan media dan sumber 

pembelajaran termasuk dalam kriteria baik. Kriteria jawaban kuesioner dari 

seluruh responden diperoleh berdasarkan Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Interval Kriteria Menggunakan media dan sumber pembelajaran  

Interval Skor Kriteria 

1755 – 2160 Sangat Baik 

1350 – 1754 Baik 

945 – 1349 Cukup Baik 

540 -944 Kurang Baik 

 

4.1.1.4  Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran 

Pada indikator ini digunakan 7 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Menampilkan keteladanan dan 

kepemimpinan dalam pembelajaran yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi 
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diperoleh skor total 2650 yang berada pada interval skor 2362 – 3070 dengan 

kriteria baik. Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator Menampilkan 

keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran termasuk dalam kriteria baik. 

Kriteria jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan Tabel 

4.5 

Tabel 4.5 Interval Kriteria Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam      
pembelajaran  

 
Interval Skor Kriteria 

3071 – 3780 Sangat Baik 

2362 – 3070 Baik 

1653– 2361 Cukup Baik 

945 – 1652 Kurang Baik 

 

4.1.1.5  Mengelola program pembelajaran 

Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Mengelola program 

pembelajaran yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 983 

yang berada pada interval skor 708– 1011 dengan kriteria cukup baik. 

Berdasarkan skor yang diperoleh maka indikator Mengelola program 

pembelajaran termasuk dalam kriteria baik. Kriteria jawaban kuesioner dari 

seluruh responden diperoleh berdasarkan Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Interval Kriteria Mengelola program pembelajaran  
 

Interval Skor Kriteria 
1316 – 1620 Sangat Baik 
1012 – 1315 Baik 
708– 1011 Cukup Baik 
405 – 707 Kurang Baik 
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4.1.2    Deskripsi Motivasi Belajar  

Pada variabel Motivasi Belajar digunakan 16 butir pernyataan valid dan 

hasil penelitian berdasarkan tanggapan 135 responden berkaitan dengan Motivasi 

Belajar yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh total skor 6107 yang 

berada pada interval skor 5400 – 7019 termasuk pada kriteria baik. Berdasarkan 

skor total yang diperoleh maka Motivasi Belajar siswa SMK Negeri Kota 

Semarang berada dalam kriteria baik berdasarkan interval kriteria analisis 

deskriptif dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.7 Interval Kriteria Variabel Motivasi Belajar  

Interval Skor Kriteria 

7020 – 8640 Sangat Baik 

5400 – 7019 Baik 

3780 – 5399 Cukup Baik 

2160 – 3779 Kurang Baik 

 

 Tingkat Motivasi Belajar dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

menggunakan digunakan 4 indikator dengan 16 item pernyataan. Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 135 siswa kelas X program keahlian Administrasi 

Perkantoran. Jawaban responden mengenai variabel Motivasi Belajar dijelaskan 

sebagai berikut. 

4.1.2.1  Tekun menghadapi tugas KPPI  

Pada indikator ini digunakan 4 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Tekun menghadapi tugas KPPI 

yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 1667 yang berada 
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pada interval skor 1350 – 1754 dengan kriteria baik. Berdasarkan skor yang 

diperoleh maka indikator Tekun menghadapi tugas KPPI termasuk dalam kriteria 

baik. Kriteria jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan 

Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Interval Kriteria Tekun menghadapi tugas KPPI 

Interval Skor Kriteria 

1755 – 2160 Sangat Baik 

1350 – 1754 Baik 

945 – 1349 Cukup Baik 

540 -944 Kurang Baik 

 

4.1.2.2  Ulet  menghadapi kesulitan belajar  

Pada indikator ini digunakan 4 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Ulet  menghadapi kesulitan 

belajar yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 1446 yang 

berada pada interval skor 1350 – 1754 dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan 

skor yang diperoleh maka indikator Ulet  menghadapi kesulitan belajar termasuk 

dalam kriteria baik. Kriteria jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh 

berdasarkan Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Interval Kriteria Ulet  menghadapi kesulitan belajar  
 

Interval Skor Kriteria 

1755 – 2160 Sangat Baik 

1350 – 1754 Baik 

945 – 1349 Cukup Baik 

540 -944 Kurang Baik 
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4.1.2.3  Minat terhadap pelajaran KKPI  

Pada indikator ini digunakan 5 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Minat terhadap pelajaran KKPI 

yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 2071 yang berada 

pada interval skor 1687 – 2192 dengan kriteria baik. Berdasarkan skor yang 

diperoleh maka indikator Minat terhadap pelajaran KKPI termasuk dalam kriteria 

baik. Kriteria jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan 

Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Interval Kriteria Minat terhadap pelajaran KKPI  
 

Interval Skor Kriteria 

2193 – 2700 Sangat Baik 

1687 – 2192 Baik 

1181– 1686 Cukup Baik 

675 – 1180 Kurang Baik 

 

4.1.2.4  Senang memecahkan soal KKPI  

Pada indikator ini digunakan 3 pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4. Hasil penelitian pada indikator Senang memecahkan soal KKPI 

yang dapat dilihat pada lampiran tabulasi diperoleh skor total 923 yang berada 

pada interval skor 708– 1011 dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan skor yang 

diperoleh maka indikator Senang memecahkan soal KKPI termasuk dalam kriteria 

baik. Kriteria jawaban kuesioner dari seluruh responden diperoleh berdasarkan 

Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Interval Kriteria Senang memecahkan soal KKPI  
 

Interval Skor Kriteria 

1316 – 1620 Sangat Baik 

1012 – 1315 Baik 

708– 1011 Cukup Baik 

405 – 707 Kurang Baik 

 

4.1.3    Deskripsi Hasil Belajar  

Gambaran hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 

(KKPI) siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 

Kota Semarang dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut.  

 
Tabel 4.12 Deskripsi Hasil Belajar 

 
Kriteria KKM Frekuensi 
Tuntas 70 96 

Belum Tuntas 70 39 
Jumlah   135 

Sumber : Dokumen Guru KKPI 

 

Gambar 4.1 Grafik Variabel Hasil belajar 
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Berdasarkan gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa siswa kelas X 

program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang tahun 

ajaran 2009/2010 sebanyak 96 siswa memiliki hasil belajar dengan nilai ≥ 70 yang 

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

sekolah, sedangkan sisanya sebanyak 36 siswa mendapat hasil belajar < 70 dan 

termasuk dalam kategori belum tuntas. 

 
4.1.4   Uji Asumsi Klasik 

 
 Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun hasil uji 

tersebut diuraikan sebagai berikut. 

4.1.4.1   Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan terhadap dua variabel dependen yaitu 

Hasil belajar mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (Y) dengan hasil sebagai berikut. 
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Grafik 4.2 

Uji Normalitas Y 
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 Menurut Singgih Santoso (2002), berdasarkan grafik di atas, terlihat 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti 

arah diagonal, maka model regresi layak dipakai untuk prediksi hasil belajar 

mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi berdasarkan 

masukan variabel independennya. Oleh karena data variabel dependennya 

berdistribusi normal, maka bisa dilakukan perhitungan menggunakan 

statistik parametric 

 

4.1.4.2   Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.13 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B 
Std. 

Error Beta     Tolerance VIF
1 (Constant) 47,086 3,984 11,818 ,000  
  Kompetensi 

profesional 
guru 

,287 ,059 ,399 4,885 ,000 ,861 1,161

  Motivasi 
Belajar ,150 ,070 ,175 2,140 ,034 ,861 1,161

a  Dependent Variable: Hasil belajar KKPI 

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2007. 
 

 Menurut Ghozali (2005), indikasi adanya multikolinieritas jika nilai 

tolerance yang rendah yaitu > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. Pada 

table di atas menunjukkan bahwa nilai TOLERANCE masih di atas 0,10 

yaitu 0,861; 0,861 dan angka VIF yang berada di bawah 10 yaitu 1,161;  

1,161. Berarti model regresi ini tidak ada problem multikolinieritas yang 

serius. 
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4.1.4.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas dilakukan terhadap variabel dependen yaitu 

Hasil belajar mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi (Y) dengan hasil sebagai berikut. 
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Gambar 4.3 Sctter Plot Hasil belajar mata diklat KKPI 
 

 Menurut Ghozali (2007), untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dilihat dari grafik scatterplot hasil perhitungan regresi 

melalui SPSS. Model yang bebas dari heterokedastisitas memiliki grafik 

scatter plot dengan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Dari grafik di atas, 

terlihat titik-titik menyebar secara acak, membentuk sebuah pola tertentu 

yang jelas, tetapi tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 
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sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi. 

 

4.1.4.4   Uji Autokorelasi 

Tabel 4.14 

Model Summaryb

,492a ,242 ,230 6,08440 1,376
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Kompetensi gurua. 

Dependent Variable: Hasil belajar KKPIb. 
 

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2007. 
 
 

 Menurut Singgih Santoso (2002), model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi menguji apakah 

dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Deteksi adanya Autokorelasi dapat dilihat besaran Durbin 

Watson pada tabel di atas dengan ketentuan: 

Angka D-W  di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

Angka D-W  di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi  

Angka D-W  di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

 Pada bagian Model Summary, terlihat angka DW sebesar 1,376. 

Karena angka D-W  di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

dan berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. 
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4.1.5   Pengujian Hipotesis  

4.1.5.1  Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas 

dalam regresi. Untuk menguji hipotesis digunakan rumus uji t. Hasil uji t 

menggunakan SPSS 14 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Coefficients(a) 
 

Mode
l   

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 

    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 47,086 3,984  11,81
8 ,000 

  Kompetensi 
profesional 
guru 

,287 ,059 ,399 4,885 ,000 

  Motivasi 
Belajar ,150 ,070 ,175 2,140 ,034 

a  Dependent Variable: Hasil belajar KKPI 
 

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2007. 
 

 
4.1.5.1.1 Hipotesis 1 

H1 : Ada pengaruh kompetensi profesional guru  terhadap hasil belajar 

siswa mata diklat   Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 

Kelas X Program Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota 

Semarang. 

 Perbandingan t-hitung 4,885 > t tabel 1,66. Nilai signifikansi 

Kompetensi profesional guru adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu Kompetensi profesional guru 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar mata diklat 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi siswa kelas X 

program keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri Kota 

Semarang. 

4.1.5.1.2   Hipotesis 2 

H2 : Ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa mata diklat 

Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi Kelas X Program 

Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang. 

Perbandingan t-hitung 2,140 > t table 1,66. Nilai signfikansi Motivasi 

belajar adalah 0,025 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak, yaitu Motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi 

siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri 

Kota Semarang. 

4.1.5.2   Uji F (ANOVA) 

 Uji F digunakan untuk menguji variabel, variabel Kompetensi 

profesional guru  (X1 ) dan Motivasi kerja  (X2) secara bersama-sama. 

Langkah – langkah uji F: 

Hipótesis 3 

H3 : Ada pengaruh kompetensi profesional guru dan motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 

Informasi Kelas X Program Keahlian Admnistrasi Perkantoran SMK 

Negeri Kota Semarang. 
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Tabel 4.16 Anova 

ANOVAb

1557,071 2 778,535 21,030 ,000a

4886,633 132 37,020
6443,704 134

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Kompetensi gurua. 

Dependent Variable: Hasil belajar KKPIb. 
 

 

 Dari uji Anova (Analysis of Variance) atau F test, didapat F hitung 

adalah 21,030 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena 

probabilitasnya (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat 

dipakai untuk memprediksi Kinerja instruktor . 

 Berdasarkan perbandingan F hitung dan F tabel, dengan pembilang 2 

dan penyebut 135 – 2 – 1 = 132, didapatkan F tabel adalah 3,087 dan F 

hitung adalah 21,030. Kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima 

yaitu ada pengaruh yang signifikan kedua variabel bebas secara bersama-

sama terhadap hasil belajar siswa mata diklat Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi Kelas X Program Keahlian Admnistrasi Perkantoran 

SMK Negeri Kota Semarang. 

4.1.6   Regresi linier berganda 

Tabel 4.17 Hasil Regresi Kompetensi profesional guru dan Motivasi belajar 
terhadap Hasil belajar KKPI 

 
Coefficients(a) 

 

Mode
l   

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 
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    B 
Std. 
Error Beta     

1 (Constant) 47,086 3,984  11,818 ,000
  Kompetensi 

profesional guru ,287 ,059 ,399 4,885 ,000

  Motivasi Belajar ,150 ,070 ,175 2,140 ,034
a  Dependent Variable: Hasil belajar KKPI 

 
Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2007. 

 
Tabel di atas menggambarkan persamaan regresi: 

Y =  47,086 + 0,287X1 + 0,150X2  

Dari persamaan regresi berganda tersebut di atas, menunjukkan bahwa : 

• Koefisien regresi β1 sebesar 0,287 memiliki nilai positif, menyatakan 

bahwa Kompetensi profesional guru berpengaruh positif terhadap Hasil 

belajar mata diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi .  

• Koefisien regresi β2 sebesar 0,150 memiliki nilai positif, menyatakan 

bahwa Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap  Hasil belajar mata 

diklat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi.  

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui pengaruh dari kedua variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang lebih dominan adalah variabel X1 yaitu 

Kompetensi profesional guru. 

4.1.7   Koefesien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan efektif yang diberikan variabel independen yaitu Kompetensi 

profesional guru dan motivasi belajar terhadap variabel dependen hasil belajar 

ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X program 
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keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang. Berdasarkan 

hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut: 

 
Tabel 4.18 Koefisien Determinasi Secara Simultan 

Model Summaryb

,492a ,242 ,230 6,08440 1,376
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Motivasi Belajar, Kompetensi gurua. 

Dependent Variable: Hasil belajar KKPIb. 
 

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2007. 
 

 
Nilai koefisien determinasi berdasarkan tabel di atas sebesar 0,242 berarti 

bahwa variasi perubahan X1 dan X2 sebesar 34,20%, ini menunjukkan bahwa 

pengaruh Kompetensi profesional guru dan motivasi  belajar secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan 

informasi sebesar 24,20% dan selebihnya hasil belajar KKPI pada siswa kelas X 

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 4.19 Koefisien Determinasi Secara Parsial 
 

Coefficients(a) 
 

Model   Correlations Collinearity Statistics 

    Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant)       
  Kompetensi guru ,464 ,391 ,370 ,861 1,161
  Motivasi Belajar ,323 ,183 ,162 ,861 1,161

a  Dependent Variable: Hasil belajar KKPI 
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Nilai koefisien determinasi secara parsial X1 = 0,391 dan X2 = 0,183, 

dengan demikian menunjukkan pengaruh variabel Kompetensi profesional guru 

terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi adalah r2 

= 0,3912 atau sebesar 0,1529 x 100% =15,29%. Adapun besarnya pengaruh 

motivasi belajar terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan 

informasi adalah r2 = 0,1832 atau sebesar 0,0335 x 100% =3,35%. Berdasarkan 

hasil tersebut berarti variabel Kompetensi profesional guru mempunyai pengaruh 

yang lebih besar terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan 

informasi dibandingkan dengan variabel motivasi belajar. 

 
4.2   Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan  dalam kegiatan  

sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa  ada pengaruh positif dan signifikan 

Kompetensi profesional guru   terhadap Hasil belajar mata diklat Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi  Kelas X Program Keahlian Admnistrasi 

Perkantoran SMK Negeri Kota Semarang baik secara simultan maupun parsial. 

Untuk lebih jelasnya dapat diungkapkan dalam pembahasan sebagai berikut : 

4.2.1    Kompetensi profesional guru 

Berdasarkan data hasil penelitian, Kompetensi profesional guru 

mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap hasil belajar ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang, koefisien regresi b1 

adalah 0,287 bertanda positif artinya semakin baik nilai variabel Kompetensi 

profesional guru maka akan semakin tinggi nilai hasil belajar ketrampilan 
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komputer dan pengelolaan informasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa thitung sebesar 4,885 dengan probabilitas sebesar 0,000, pengaruh 

variabel Kompetensi profesional guru terhadap hasil belajar ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi adalah sebesar 15,29%. Dibandingkan 

dengan variabel motivasi belajar, variabel Kompetensi profesional guru 

mempunyai kontribusi yang lebih besar dalam mempengaruhi hasil belajar 

ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X program 

keahlian administrasi perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakakan Wina (2008: 145) 

bahwa kompetensi professional sangat penting bagi guru karena berhubungan 

langsung dengan kinerja yang ditampilkan guru tersebut yang akan 

mencerminkan tingkat keprofesionalannya. Adapun beberapa kemampuan 

yang berhubungan dengan kompetensi profesional di antaranya: (1) 

Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan 

tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, tujuan 

isntitusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran; (2) Pemahaman 

dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan 

perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar, dan lain sebagainya; 

(3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang 

studi yang diajarkannya; (4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai 

metodologi dan strategi pembelajaran; (5) Kemampuan merancang dan 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) Kemampuan dalam 

melaksanakan evaluasi pembelajaran; (7) Kemampuan dalam menyusun 
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program pembelajaran; (8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur 

penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan 

penyuluhan. 

Haris Supratno dalam Triyanto dan Titik Triwulan (2007: 76-80) 

mengindikasikan sub kompetensi yang ada dalam kompetensi professional 

guru yaitu: (1) Menguasai subtansi bidang studi dan metodologi keilmuannya; 

(2) Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi; (3) Menguasai dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (4) 

Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi; (5) Meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 

4.2.2    Motivasi belajar 

Berdasarkan data hasil penelitian, variabel Motivasi belajar juga 

mempunyai pengaruh positif dan siginifikan terhadap hasil belajar ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X program keahlian 

administrasi perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang, koefisien regresi b2 

adalah 0,150 bertanda positif artinya semakin baik nilai variabel motivasi 

belajar maka akan semakin tinggi nilai hasil belajar ketrampilan komputer dan 

pengelolaan informasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung 

sebesar 2,142 dengan probabilitas sebesar 0,034, pengaruh variabel motivasi 

belajar terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 

adalah sebesar 3,35% walaupun kontribusi variabel motivasi belajar lebih 

kecil dibandingkan variabel Kompetensi profesional guru akan tetapi Motivasi 
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belajar tetap mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakakan Dimyati dan Mudjiono 

(1999: 80-81) bahwa dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan segala 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siwa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek 

belajar itu dapat tercapai. Adanya pengaruh berupa dorongan untuk berbuat 

sesuatu dari dalam diri siswa merupakan hal yang logis dan wajar, sebab 

hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati 

dan disadarinya. Siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar 

dan berprestasi sehingga ia harus berusaha mengerahkan segala daya dan 

upaya untuk dapat mencapainya. 

Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki indikator/ ciri-

ciri sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus 

dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai); (2) Ulet 

menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa); (3) Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam masalah; (4) Lebih senang bekerja mandiri; (5) 

Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif); (6) Tidak mudah 

melepaskan hal yang diyakini itu; (7) Senang  mencari  masalah dan 

memecahkan soal-soal (Sardiman, 2007: 83). 
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  Sebagai hasil dari pembelajaran, hasil belajar mata diklat Keterampilan 

Komputer dan Pengelolaan Informasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti yang mempengaruhi belajar siswa tersebut. Adapun faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi hasil belajar mata diklat Keterampilan Komputer dan 

Pengelolaan Informasi adalah faktor internal dan eksternal. Adapun faktor 

internal yaitu kondisi fisiologis dan psikologis anak, yang meliputi: (a) kondisi 

fisiologis: kesehatan fisik tubuh, keberadaan anggota tubuh, keadaan fungsi 

alat-alat panca indera, (b) kondisi psikologis: minat, bakat, kecerdasan/ 

intelegensi, motivasi, perhatian, kematangan, kesiapan, disiplin diri, 

kemampuan-kemampuan kognitif.  

  Adapun faktor eksternal terdiri dari: 1) lingkungan manusia: (a) 

manusia yang langsung hadir dalam aktivitas belajar anak, (b) representasi/ 

wakil manusia seperti potret, tulisan dan rekaman, (c) situasi sekitar aktivitas 

manusia, (d) masyarakat sekitar; 2) lingkungan alam, seperti: cuaca, suhu 

udara, susunan alam, kelembaban udara, alat-alat belajar, tempat belajar. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

diketahui bahwa kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa 

mempengaruhi hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 

siswa kelas X program keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota 

Semarang, dengan kesimpulan sebagai berkut : 

1. Kompetensi profesionl guru di SMK Negeri Kota Semarang termasuk pada 

kriteria baik dan diperoleh skor total 8777. Motivasi belajar siswa termasuk 

pada kriteria baik dan diperoleh skor total 6107. Pada hasil belajar sebanyak 

96 siswa sudah dapat mencapai standar kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan sekolah. 

2. Variabel kompetensi profesional guru dan motivasi belajar siswa secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap prhasil belajar ketrampilan 

komputer dan pengelolaan informasi pada siswa kelas X program keahlian 

Administrasi Perkantoran di SMK Negeri Kota Semarang sebesar 24,2%, 

variabel kompetensi profesional guru mempunyai pengaruh yang lebih besar 

terhadap hasil belajar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi 

sebesar 22,37 % dibandingkan motivasi belajar hanya sebesar 3,57%. 
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5.2.    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti antara lain: 

1. Bagi guru, disarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif dan lebih memvariasikan gaya mengajar 

sehingga siswa merasa kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan nyaman 

dan tidak monoton. Guru juga disarankan untuk lebih memotivasi siswa untuk 

lebih senang bekerja mandiri dalam penyelesaian tugas KKPI. 

2. Bagi Kepala Sekolah, hendaklah memberikan dorongan kepada bagi guru agar 

dapat meningkatkan kompetensi profesional guru, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar mata diklat KKPI lebih tinggi bagi siswa, yaitu 

dengan cara memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi guru KKPI. 
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KISI KISI INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN 

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Mata Diklat KKPI Kelas X Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK negeri Kota Semarang TahunPelajaran 2009/2010 

 

No Indikator Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

A.  
Variabel Kompetensi Profesional 
Guru 

  

1. 
1.1 
1.2 

Menguasai materi standar  
Menguasai bahan pembelajaran 
Menguasai bahan pendalaman 
(pengayaan) 

 
1,2,3,4 
5,6 

4 
2 

2. 
2.1 
 
2.2 
 

Mengelola kelas  
Mengatur tata ruang kelas untuk 
pembelajaran  
Menciptakan iklim pembelajaran yang 
kondusif 

 
7 
 
 
8,9,10,11,12  

1 
 

 
5 

3.  
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 

Menggunakan media dan sumber 
pembelajaran 
Memilih dan menggunakan media 
pembelajaran  
Menggunakan dan mengelola 
laboratorium dalam pembelajaran  
Menggunakan perpustakaan dalam 
pembelajaran  
Membuat alat-alat pembelajaran 

 
 
13,14,15 
 
16,17 
 
18 
 
19,20 

 
 
3 
 
2 
 
1 
 
2 

4. 
 
4.1 
 
4.2 

Menampilkan keteladanan dan 
kepemimpinan dalam pembelajaran 
Memberikan contoh perilaku 
keteladanan 
Mengembangkan sikap disiplin dalam 
pembelajaran 

 
 
21,22,23,24 
 
25,26,27,28 

 
 
4 
 
4 

5. 
5.1 
5.2 
 

Mengelola Program Pembelajaran 
Merumuskan tujuan 
Memilih dan menggunakan metode 
pembelajaran   

 
29 
30,31 
 

1 
2 

B.  Variabel Motivasi Belajar   
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1. 
2. 
3. 
4. 

Tekun menghadapi tugas KKPI 
Ulet menghadapi kesulitan belajar 
Minat terhadap pelajaran KKPI 
Senang memecahkan soal KKPI 

32,33,34,35 
36,37,38,39 
40,41,42,43,44 
45,46,47,48 

4 
4 
5 
4 

Jumlah  48 
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ANGKET PENELITIAN 

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Mata Diklat KKPI Kelas X Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran  

SMK Negeri Kota Semarang Tahun 2009/2010 

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Sebelum anda mengisi jawaban angket ini, anda diharapkan mengisi identitas 

anda secara lengkap dan benar 

2. Bacalah dengan teliti seluruh pernyataan, sebelum anda menjawab. 

3. Isilah dengan sejujur-jujurnya, jawaban anda tidak mempengaruhi nilai 

mata pelajaran dan dijamin kerahasiaannya. 

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

pernyataan yang tersedia. 

Sl  : Selalu 

Sr  : Sering 

K  : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

 

Terimakasih atas kerjasamanya dan selamat mengerjakan 
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Nama  :        

Nomor Urut :        

Kelas  :        

 

A. Kompetensi Profesional Guru 

No Jenis Pernyataan Sl Sr K TP 
1. Guru mata diklat KKPI anda membahas materi 

pembelajaran secara rinci dan jelas. 
    

2. Guru mata diklat KKPI anda tidak menyampaikan 
materi dengan mendikte siswa atau menyuruh siswa 
menyalin dari buku. 

    

3. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pelajaran dengan tegas dan tidak ragu-ragu, dan suara 
meyakinkan, serta selalu siap dalam menyediakan 
bahan pembelajaran untuk diajarkan siswa. 

    

4. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pelajaran secara berurutandan sesuai kurikulum yang 
berlaku. 

    

5. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pengayaan (pendalaman) dengan jelas dan mudah 
dipahami. 

    

6. Guru dapat menjawab pertanyaan siswa dengan 
benar dan mudah dimengerti siswa. 

    

7. Guru mata diklat KKPI anda mengatur tempat duduk 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

8. Anda merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

9. Anda merasa kegiatan belajar mengajar KKPI 
berjalan secara aman dan terkendali.  

    

10. Anda merasa dalam pembelajaran KKPI, guru hadir 
bersama siswa dan guru mengetahui apa yang 
diperbuat/ dikerjakan siswa.  

    

11. Guru mata diklat KKPI anda mampu membuat siswa 
untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

    

12. Guru mata diklat KKPI anda memberikan 
peringatan/teguran terhadap siswa yang tidak 
memperhatikan saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung.  
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13. Guru mata diklat KKPI anda menggunakan buku 
pelajaran yang baru atau relevan. 

    

14. Guru mata diklat KKPI anda menggunakan komputer 
sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

15. Guru mata diklat KKPI anda tidak hanya 
menggunakan buku panduan dari sekolah/ LKS tetapi 
juga menggunakan sumber lain seperti internet, dan 
buku penunjang lainnya.  

    

16. Laboratorium komputer sekolah anda digunakan 
untuk kegiatan belajar mengajar KKPI 

    

17. Guru mata diklat KKPI anda menghimbau siswa 
untuk menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium 
komputer sekolah. 

    

18. Anda memanfaatkan perpustakaan untuk mencari 
referensi dalam membuat tugas KKPI yang diberikan 
oleh guru  KKPI anda. 

    

19. Dalam kegiatan belajar mengajar KKPI, guru anda 
menggunakan bagan/ gambar sehingga lebih 
memudahkan siswa dalam belajar 

    

20. Guru anda menggunakan white board dalam 
pembelajaran KKPI 

    

21. Guru mata diklat KKPI anda datang tepat waktu 
dalam mengajar. 

    

22. Guru KKPI anda mengajar setiap ada jam pelajaran 
KKPI. 

    

23. Guru mata diklat KKPI anda berpakaian yang rapi 
dan sopan. 

    

24. Guru mata diklat KKPI anda menggunakan tutur kata 
yang baik dan sopan dalam mengajar. 

    

25. Guru mata diklat KKPI anda mendorong siwa untuk 
datang tepat waktu ke sekolah  

    

26. Guru anda memberikan sanksi pada siswa yang 
datang terlambat pada saat pembelajaran KKPI 

    

27. Guru mata diklat KKPI anda memberi teguran 
kepada siswa yang tidak berpakaian rapi dan sopan 

    

28. Guru mata diklat KKPI anda mendorong siswa untuk 
menyelesaikan tugas sesuai waktu yang disepakati 
dan memberikan peringatan/ sanksi pada siswa yang 
tidak mengerjakan tugas. 
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29. Setiap awal pelajaran, guru mata diklat KKPI anda 
menyampaikan tujuan pembelajaran. 

    

30. Guru mata diklat KKPI anda menerapkan model 
pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa.  

    

31. Guru mata diklat KKPI anda memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya/ 
mengemukakan pendapatnya.   

    

 

 

B. Motivasi Belajar Siswa 

No Jenis Pernyataan SL SR K TP 
32. Tetap mengerjakan tugas dari guru walaupun terlalu 

sulit 
    

33. Anda berusaha menolak ajakan teman saat saya 
mengerjakan pekerjaan rumah, 

    

34. Mengerjakan pekerjaan rumah (PR) saat tidak 
masuk sekolah 

    

35. Mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh 
guru mata diklat KKPI 

    

36. Meminjam catatan teman saat mengejar ketinggalan 
karena terpaksa tidak mengikuti pelajaran 

    

37. Memahami dengan sungguh-sungguh materi 
pelajaran KKPI yang diajarkan guru 

    

38. Belajar dengan giat saat menghadapi ulangan atau 
ujian KKPI 

    

39. Berusaha memperbaiki nilai saat anda mendapat 
nilai jelek pada materi tertentu  

    

40. Anda tertarik dengan pelajaran KKPI     
41. Anda senang belajar KKPI karena keinginan diri 

sendiri yang besar dan juga dukungan dari orang 
terdekat 

    

42. Anda belajar KKPI secara taratur tanpa disuruh 
orang tua 

    

43. Anda belajar KKPI dengan tekun agar terampil 
dalam menggunakan komputer  

    

44. Anda berusaha agar mendapat nilai KKPI yang 
bagus 

    

45. Anda tetap mengerjakan tugas KKPI meskipun guru 
KKPI saudara berhalangan hadir untuk mengajar  
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46. Berusaha menjawab setiap pertanyaan/ soal yang 
diberikan guru kepada siswa 

    

47. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
mengerjakan latihan soal KKPI yang sulit 

    

48. Anda tetap mengerjakan soal di buku pegangan 
KKPI, meskipun guru anda belum menyuruh 
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KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Motivasi Belajar Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Mata Diklat KKPI Kelas X Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK negeri Kota Semarang TahunPelajaran 2009/2010 

 

No Indikator Nomor Soal 
Jumlah 

Soal 

C.  
Variabel Kompetensi Profesional 
Guru 

  

1. 
1.1 
1.2 

Menguasai materi standar  
Menguasai bahan pembelajaran 
Menguasai bahan pendalaman 
(pengayaan) 

 
1,2,3 
4,5 

3 
2 

2. 
2.1 
 
2.2 
 

Mengelola kelas  
Mengatur tata ruang kelas untuk 
pembelajaran  
Menciptakan iklim pembelajaran yang 
kondusif 

 
6 
 
 
7,8,9,10  

1 
 

 
4 

3.  
 
3.1 
 
3.2 
 
3.3 
 
3.4 

Menggunakan media dan sumber 
pembelajaran 
Memilih dan menggunakan media 
pembelajaran  
Menggunakan dan mengelola 
laboratorium dalam pembelajaran  
Menggunakan perpustakaan dalam 
pembelajaran  
Membuat alat-alat pembelajaran 

 
 
11,12 
 
13 
 
14 
 
15 

 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

4. 
 
4.1 
 
4.2 

Menampilkan keteladanan dan 
kepemimpinan dalam pembelajaran 
Memberikan contoh perilaku 
keteladanan 
Mengembangkan sikap disiplin dalam 
pembelajaran 

 
 
16,17,18,19 
 
20,21,22 

 
 
4 
 
3 

5. 
5.1 
5.2 
 

Mengelola Program Pembelajaran 
Merumuskan tujuan 
Memilih dan menggunakan metode 
pembelajaran   

 
23 
24,25 
 

1 
2 

D.  Variabel Motivasi Belajar   
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1. 
2. 
3. 
4. 

Tekun menghadapi tugas KKPI 
Ulet menghadapi kesulitan belajar 
Minat terhadap pelajaran KKPI 
Senang memecahkan soal KKPI 

26,27,28,29 
30,31,32,33  
34,35,36,37,38 
39,40,41 

4 
4 
5 
3 

Jumlah  41 
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ANGKET PENELITIAN 

Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Mata Diklat KKPI Kelas X Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran  

SMK Negeri Kota Semarang Tahun 2009/2010 

 

Petunjuk pengisian angket : 

5. Sebelum anda mengisi jawaban angket ini, anda diharapkan mengisi identitas 

anda secara lengkap dan benar 

6. Bacalah dengan teliti seluruh pernyataan, sebelum anda menjawab. 

7. Isilah dengan sejujur-jujurnya, jawaban anda tidak mempengaruhi nilai 

mata pelajaran dan dijamin kerahasiaannya. 

8. Berilah tanda cek (v) pada jawaban yang ada di sebelah kanan dari setiap 

pernyataan yang tersedia. 

Sl  : Selalu 

Sr  : Sering 

K  : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

 

Terimakasih atas kerjasamanya dan selamat mengerjakan 

 

 

Nama  :        

Nomor Urut :        

Kelas  :        
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C. Kompetensi Profesional Guru 

No Jenis Pernyataan Sl Sr K TP 
1. Guru mata diklat KKPI anda membahas materi 

pembelajaran secara rinci dan jelas. 
    

2. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pelajaran dengan tegas dan tidak ragu-ragu, dan suara 
meyakinkan, serta selalu siap dalam menyediakan 
bahan pembelajaran untuk diajarkan siswa. 

    

3. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pelajaran secara berurutandan sesuai kurikulum yang 
berlaku. 

    

4. Guru mata diklat KKPI anda menyampaikan materi 
pengayaan (pendalaman) dengan jelas dan mudah 
dipahami. 

    

5. Guru dapat menjawab pertanyaan siswa dengan 
benar dan mudah dimengerti siswa. 

    

6. Guru mata diklat KKPI anda mengatur tempat duduk 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

7. Anda merasa nyaman dan tenang dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

8. Anda merasa dalam pembelajaran KKPI, guru hadir 
bersama siswa dan guru mengetahui apa yang 
diperbuat/ dikerjakan siswa.  

    

9. Guru mata diklat KKPI anda mampu membuat siswa 
untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

    

10. Guru mata diklat KKPI anda memberikan 
peringatan/teguran terhadap siswa yang tidak 
memperhatikan saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung.  

    

11. Guru mata diklat KKPI anda menggunakan komputer 
sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar KKPI. 

    

12. Guru mata diklat KKPI anda tidak hanya 
menggunakan buku panduan dari sekolah/ LKS tetapi 
juga menggunakan sumber lain seperti internet, dan 
buku penunjang lainnya.  

    

13. Laboratorium komputer sekolah anda digunakan 
untuk kegiatan belajar mengajar KKPI 

    

14. Anda memanfaatkan perpustakaan untuk mencari 
referensi dalam membuat tugas KKPI yang diberikan 
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oleh guru  KKPI anda. 
15. Guru anda menggunakan white board dalam 

pembelajaran KKPI 
    

16. Guru mata diklat KKPI anda datang tepat waktu 
dalam mengajar. 

    

17. Guru KKPI anda mengajar setiap ada jam pelajaran 
KKPI. 

    

18. Guru mata diklat KKPI anda berpakaian yang rapi 
dan sopan. 

    

19. Guru mata diklat KKPI anda menggunakan tutur kata 
yang baik dan sopan dalam mengajar. 

    

20. Guru mata diklat KKPI anda mendorong siwa untuk 
datang tepat waktu ke sekolah  

    

21. Guru mata diklat KKPI anda memberi teguran 
kepada siswa yang tidak berpakaian rapi dan sopan 

    

22. Guru mata diklat KKPI anda mendorong siswa untuk 
menyelesaikan tugas sesuai waktu yang disepakati 
dan memberikan peringatan/ sanksi pada siswa yang 
tidak mengerjakan tugas. 

    

23. Setiap awal pelajaran, guru mata diklat KKPI anda 
menyampaikan tujuan pembelajaran. 

    

24. Guru mata diklat KKPI anda menerapkan model 
pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa.  

    

25. Guru mata diklat KKPI anda memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya/ 
mengemukakan pendapatnya.   

    

 

 

D. Motivasi Belajar Siswa 

No Jenis Pernyataan SL SR K TP 
26. Tetap mengerjakan tugas dari guru walaupun terlalu 

sulit 
    

27. Anda berusaha menolak ajakan teman saat saya 
mengerjakan pekerjaan rumah, 

    

28. Mengerjakan pekerjaan rumah (PR) saat tidak 
masuk sekolah 

    

29. Mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh 
guru mata diklat KKPI 

    

30. Meminjam catatan teman saat mengejar ketinggalan     
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karena terpaksa tidak mengikuti pelajaran 
31. Memahami dengan sungguh-sungguh materi 

pelajaran KKPI yang diajarkan guru 
    

32. Belajar dengan giat saat menghadapi ulangan atau 
ujian KKPI 

    

33. Berusaha memperbaiki nilai saat anda mendapat 
nilai jelek pada materi tertentu  

    

34. Anda tertarik dengan pelajaran KKPI     
35. Anda senang belajar KKPI karena keinginan diri 

sendiri yang besar dan juga dukungan dari orang 
terdekat 

    

36. Anda belajar KKPI secara taratur tanpa disuruh 
orang tua 

    

37. Anda belajar KKPI dengan tekun agar terampil 
dalam menggunakan komputer  

    

38. Anda berusaha agar mendapat nilai KKPI 
yang bagus 

    

39. Anda tetap mengerjakan tugas KKPI meskipun guru 
KKPI saudara berhalangan hadir untuk mengajar  

    

40. Berusaha menjawab setiap pertanyaan/ soal yang 
diberikan guru kepada siswa 

    

41. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 
mengerjakan latihan soal KKPI yang sulit 

    

 

 

 
 


