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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Pembelajaran 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 20, disebutkan bahwa pembelajaran adalah 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajaran 

pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20, 2003:27). Berdasarkan undang-

undang tersebut terdapat 4 hal pokok dalam pembelajaran yaitu peserta didik, 

pendidik, sunmber belajar, dan lingkungan belajar. Keempat hal pokok erat 

hunungannya dan harus saling mendukung guna menciptakan proses 

pembelajaran yang bermutu dan menyenangkan. 

Menurut Nana Sudjana, belajar adalah suatu proses yang ditandai 

dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, wawasannya, kemampuannya, sikap dan tingkahlakunya, 

keterampilannya, kecakapan, daya kreasinya, serta daya penerimaannya dan 

lain-lain aspek yang ada pada individu (Nana Sudjana, 1987:28). 

Menurut Oemar Hamalik, belajar ialah suatu proses tingkah laku individu 

melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan, dan bukan suatu tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan (Oemar Hamsalik, 2009:27:28). 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan keseluruhan dengan 

guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran merupakan suatu proses 
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yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suasana edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan 

peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya pembelajaran 

(Moh Uzer Usman, 2002:4).  

Dari bebearapa paparan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses tingkah laku seseorang melalui interaksi 

lingkungan yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang 

tersebut sebagai hasil proses belajar yang dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubah pengetahuannya, wawasannya, kemampuannya, sikap 

dan tingkahlakunya, keterampilannya, kecakapan, daya kreasinya, serta daya 

penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada individu tersebut. 

2. Teori Minat 

a. Pengertian Minat 

Minat suatu ketertarikan secara khusus terhadap suatu hal tertentu yang 

menjadi kesenangan atau perhatian bagi seseorang dan tergantung dari bakat 

dan lingkungannya. Minat dapat juga diartikan sebagai kecenderungan yang kuat 

terhadap suatu hal yang menjadi prioritas serta keinginan dalam mewujudkan 

tujan dan cita-cita sesuai dengan keinginan dan kemauannya. Pendapat tersebut 

sejalan dengan pengertian minat yang diungkapkan oleh Slameto (2010: 180) 

yaitu “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh.” 

Minat juga berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara seseorang 

dengan dunia luar atau lingkungan. Hal tersebut senada dengan ungkapan 

menurut  Slameto (2010:180) bahwa “minat pada dasarnya adalah penerimaan 
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akan suatu hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri, dimana semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.” Minat terhadap suatu 

hal juga diikuti dengan timbulnya suatu perhatian terhadap hal yang diminati 

tersebut. Hal tersebut seiring dengan pendaat Syah (2005: 136) bahwa “minat 

adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu dan dapat menimbulkan perhatian pada kegiatan tersebut.” 

Sementara itu Dendy Sugono (2008: 1027) mengatakan bahwa “ minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; perhatian; kesukaan.” Hal 

tersebut bermakna bahwa seseorang akan memprioritaskan suatu hal yang telah 

menjadi minatnya. 

Seseorang yang melakukan kegiatan berdasarkan minatnya, akan 

disertai dengan perasaan senang ketika melakukannya. Lain halnya dengan 

kegiatan yang diikuti dengan perhatian yang sifatnya sementara, maka hal 

tersebut blum tentu disertai rasa senang. Minat tidak hanya menimbulkan 

perhatian semata, melainkan akan mempermudah bagi seseorang untuk 

memfokuskan konsentrasi pada bidang atau kegiatan yang dijalani. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Gie (2002: 142) bahwa “konsentrasi adalah pemusatan 

pikiran terhadap suatu hal dengan menyampaikan semua hal lainnya yang tidak 

berhubungan dengan hal tersebut.” 

Minat juga berhubungan dengan kesadaran seseorang. Dengan adanya 

minat dari seseorang terhadap suatu hal, maka juga akan diiringi dengan 

kesadaran seseorang untuk tertarik dan senang  dengan hal tersebut. Seseorang 

dapat dikatakan berminat terhadap suatu hal, apabila orang tersebut tahu dan 

menyadari akan hal tersebut. Hal tersebut senada dengan ungkapan yang 

disampaikan oleh Witherington (1985: 135) bahwa “minat adalah kesadaran 
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seseorang bahwa suatu objek seseorang, suatu hal atau suatu situasi yang 

mengandung sangkut paut dengan dirinya.” 

Berkaitan dengan pendidikan menengah kejuruan (SMK), apabila seorang 

siswa mempunyai minat terhadap bidangnya, dalam hal ini yaitu bidang 

pengelasan maka siswa akan diliputi rasa senang, perhatian, kesadaran, dan 

kamauan yang lebih dalam melakukan kegiatan belajar. Tinggi rendahnya minat 

siswa terhadap pengelasan berbeda-beda, oleh karena itu untuk mengetahui 

keadaan tersebut dilakukan pengukuran. Berdasarkan uraian pendapat para ahli 

diatas, dapat diketahui indicator-indikator yang akan menjadi acuan untuk 

mengukur tinggi rendahnya minat siswa terhadap pengelasan adalah berupa 

faktor fisik, faktor psikis (motif, perasaan senang, perhatian, ketertarikan, 

kesadaran dan kemauan, serta faktor lingkungan. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Minat yang  timbul pada diri seseorang  tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan timbul karena adanya pembawaanmaupun pengalaman yang terjadi 

telah berinteraksi kental dengan dirinya sendiri. Faktor yang mempengaruhi 

minat pada diri seseorang pada umumnya timbul karena keadaan sosial ekonomi 

orang tersebut dalam lingkungan kehidupannya. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Nurwakhid (Sugandi, 2012:29) bahwa “minat bertalian erat dengan 

perhatian, keadaan  lingkungan,   perangsang   dan  kemauan.”  Lebih  lanjut  

Nurwakhid (Sugandi, 2012:30) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat adalah sebagai berikut: 

1) Faktor Fisik 

Kondisi fisik individu sangat berperan dalam menentukan minat, misalnya saja 

individu memilih pekerjaan yang berat, maka kondisi fisiknya harus benar-
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benar kuat karena pekerjaan berat adalah pekerjaan yang penuh dengan 

tantangan. Faktor fisik merupakan pendukung utama setiap aktivitas yang 

dilakukan individu. 

2) Faktor Psikis 

Faktor psikis yang mempengaruhi minat adalah motif perhatian dan perasaan. 

Motif adalah dorongan yang akan datang dari dalam diri manusia untuk 

berbuat sesuatu. Sementara itu perhatian akan menimbulkan minat seseorang 

jika subyek mengalami keterlibatan dalam obyek. Sedangkan perasaan 

senang akan menimbulkan minat yang akan diperkuat adanya sikap positif, 

sebab perasaan senang merupakan suatu keadaan jiwa akibat adanya 

peristiwa yang datang pada subyek bersangkutan. 

3) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi minat adalah lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

c. Cara Meninkatkan Minat Siswa 

Slameto (2010: 180-182) mengungkapkan bahwa ada beberapa cara di 

dalam meningkatkan minat siswa, yaitu: 

1) Memanfaatkan minat yang telah ada 

Misalnya siswa menaruh minat pada olahraga balap mobil, sebelum 

mengajarkan percepatan gerak, pengajar dapat menarik perhatian  siswa 

dengan menceritakan sekiti mengenai balap mobil yang baaru saja 

berlangsung, kemudian sedikit demi sedikit diarahkan ke materi pelajaran 

yang sesungguhnya. 
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2) Membentuk minat-minat baru 

Membentuk minat-minat baru pada diri siswa dicapai dengan jalan 

memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antar suatu bahan 

pengjaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu, 

menguraikan kegunaanya bagi siswa di masa yang akan datang. Ini dapat 

juga dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran dengan suatu 

berita sensasional. Misalnya, siswa akan menaruh perhatian pada pelajaran 

tentang gaya berat, bila hal itu dikaitkan dengan persitiwa mendaratnya 

manusia pertama di bulan. 

3) Memberikan insentif 

Insentif merupakan cara yang dipakai untuk membujuk seseorang agar 

melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukannya atau yang dilakukannya 

dengan baik. Diharapkan pemberian insentif akan membangkitkan motivasi 

siswa dan mungkin minat terhadap bahan yang diajarkan akan muncul. 

3.  Pengetahuan Dasar 

a. Definisi Pengetahuan Dasar 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang 

melakukan peginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui panca indra manusia, yaitu indra penglihatan, pendengaran melalui 

pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. 

Pengetahuan adalah hasil domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri maupun sikap dan prilaku setiap hari, sehingga 

dapat dikatakan  bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung 

tindakan seseorang  (Notoatmojo, 2010:27). 
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Pengetahuan dasar merupakan pengetahuan awal yang digunakan 

sebagai landasan untuk melangkah kepada hal yang lebih dalam dan kompleks. 

Pengetahuan dasar sangat penting sebagai bekal materi pembelajaran yang 

lebih kompleks. 

b. Tingkat Pengetahuan 

Berdasrkan Taksonomi Bloom disebutkan bahwa pengetahuan memiliki 

enaam tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (Know) 

Kemampuan untuk mengingat suatu materi yang telah dipelajari, dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang diterima. Cara untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajaari antara lain: menyebutkan, 

menguraikan mengidentifikasikan dan mengatakan. 

2) Memahami (Comprehension) 

Kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui 

dan dapat mengimterpretasikan materi tersebut secara benar. 

3) Aplikasi (Aplication) 

Kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi 

atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai 

pengguna hokum-hukum rumus, metode prinsip-prinsip, dan sebagainya.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis merupakan suatu komponen untuk menjabarkan materi atau objek 

dalam komponen-komponen tetapi masib di dalam suatu struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan menganalisis 

ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, menggambarkan, membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan lain-lain. 
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5) Sintesis 

Sisntesis adalah suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain 

mensintesis adalah kemampuan untuk menyususn, merencanakan, 

meringkas, menyesuaikan terhadap suatu rumusan yang telah ada. 

6) Evaluasi 

Mengevaluasi berkaitan denagn kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu objek. Penilaian-penilaian  ini didasarkan pada suatu kriteria 

yang dilakukan sendiri atau kriteria-kriteria yang sudah ada (Notoatmojo, 

2010:27). 

c.  Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau 

kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan dibawah ini: 

(Notoatmojo, 2007:142) 

1) Tingkat pengetahuan baik bilaskor >75%-100% 

2) Tingkat pengetahuancukup bilaskor 60%-75% 

3) Tingkat pengetahuan kurangbilaskor <60% 

4. Belajar 

Belajar adalah suatu proses komplek yang terjadi pada setiap orang dan 

berlangsung seumur hidup, dimulai sejak lahir hingga wafat. Salah satu yang 

menandakan orang belajar ialah adanya perubahan pada dirinya, baik itu berupa 

tingkah laku ataupun pola berpikir dimana perubahan tersebut bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun menyangkut nilai dan 
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sikap (afektif), (Arief S. Sadiman, 2006:2). Menurut Hardjito (2004:99), 

pembelajaran adalah suatu afektifitas gabungan yang melibatkan guru, peserta 

didik, dan mata pelajaran dalam suatu interaksi dinamis. 

Hardjito (2004:100) mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

adalah peristiwa interaksi antara peserta didik dalam suasana yang telah 

dirancang dan didukung dengan alat sehingga diharapkan menghasilkan 

perubahan pada peserta didik, yaitu dari sebelum tahu menjadi tahu, dari belum 

terdidik menjadi terdidik, dari belum terampil menjadi terampil, dari belum disiplin 

menjadi disiplin, dari belum kreatif menjadi kreatif. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di 

dalam kepribadian dan tingkah laku manusia dalam bentuk kebiasaan, 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan, dan sikap berdasarkan latihan dan 

pengalaman dalam mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati 

lingkungan untuk mengumpulkan pengetahuan–pengetahuan melalui 

pemahaman, penguasaan, ingatan, dan pengungkapan kembali di waktu yang 

akan datang. Pada hakikatnya, belajar mampu mengubah seseorang menjadi 

tahu dari belum tahu, menjadi terdidik dari belum terdidik, serta menjadi kreatif 

dari belum kreatif. 

5. Peserta Didik 

Abdullah Nashih Ulwan (Rahardjo, 1999:59) mengatakan peserta didik 

adalah objek pendidikan. Ia merupakan pihak yang harus di didik, dibina dan 

dilatih untuk mempersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya 

serta berakhlak mulia. Beliau lebih lanjut mengatakan keberhasilan dalam 

merealisasikan tujuan pendidikan secara optimal, faktor anak didik harus menjadi 

perhatian. Dalam hal ini, peserta didik perlu dipersiapkan sedemikian rupa, agar 
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tidak mengalami banyak hambatan dalam menerima ajaran tauhid dan nilai-nilai 

kemuliaan lainnya. Adapun Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berudaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, 

baik pendidikan formal ataupun pendidikan non formal pada jenjang pendidikan 

dan jenis pendidikan tertentu. Sebagai suatu komponen pendidikan, peserta didik 

dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan sosial ( dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di masyarakat) 

b. Pendekatan psikologis ( memiliki potensi manusiawi, bakat, minat, 

kebutuhan, dll) 

c. Pendekatan edukatif ( menempatkan diri  sebagai unsur penting yng memilki 

hak dan kewajiban dalam rangka sisitem menyuluruh dan terpadu.) 

6. Las Busur Manual 

a. Pengertaian Las Busur Manual 

Las busur manual atau yang biasa dikenal dengan SMAW (Shield Metal 

Arc Welding) adalah proses penyambungan dua bahan atau lebih dengan 

menggunakan media panas untuk mencairkan paduan logam dan bahan inti 

(elektorda). Elektroda sendiri berfungsi sebagai bahan pengisi, penghasil busur 

listri, serta penghasil fluks yang yang berfungsi untuk melindungi hasil 

pengelasan terhadap kontaminasi atmosfer. 

Sukaini (2013:1) mengemukakan bahwa Shield Metal Arc Welding 

(SMAW) merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan arus listrik 
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yang membentuk busur arus dan elektroda berselaput. Di dalam pengelasan 

SMAW ini terjadi gas pelindung ketika elektroda terselaput itu mencair, sehingga 

dalam proses ini tidak diperlukan tekanan/pressure gas inert untuk 

menghilangkan pengaruh oksigen atau udara yang dapat menyebabkan korosi 

atau gelembung-gelembung di dalam hasil pengelasan. Proses pengelasan 

terjadi karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir diantara elektroda dan 

bahan las yang menimbulkan panas mencapai 3000oC, sehingga membuat 

elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. 

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan/Direktorat Jnedral 

Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS (2003:6) Panas yang ditimbulkan 

dari proses pengelasan ini mencapi suhu 4000oC – 4500oC. Sumber tegangan 

yang digunakan ada dua macam yaitu listrik AC ( Arus bolak balik ) dan listrik DC 

( Arus searah ). Proses terjadinya pengelasan karena adanya kontak antara 

ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek dan saat 

terjadi hubungan pendek tersebut tukang las (welder) harus menarik elektrode 

sehingga terbentuk busur listrik yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. 

Panas akan mencairkan elektrode dan material dasar sehingga cairan elektrode 

dan cairan material dasar akan menyatu membentuk logam lasan (weld metal). 

Untuk menghasilkan busur yang baik dan konstan tukang las harus menjaga 

jarak ujung elektroda dan permukaan material dasar tetap sama. Adapun jarak 

yang paling baik adalah sama dengan diameter elektroda yang dipakai. 

Las busur metal manual dapat digunakan untuk posisi pengelasan yang 

berbeda dan dapat digunakan dibengkel atau dilapangan, sehingga banyak 

digunakan pada pekerjaan keteknikan, mulai dari yang ringan maupun yang 
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berat misalnya, bejana bertekanan dan rangka baja untuk konstruksi bangunan 

industri, alat berat dan perkapalan. 

b. Parameter Las 

Parameter adalah ukuran, kriteria, patokan, pembatasan, standar, atau 

tolak ukur seluruh populasi dalam penelitian (Eko Sujatmiko, 2014:225). Jadi 

parameter las adalah suatu kriteria, patokan, ataupun standar dalam melakukan 

pengelasan. Harsono Wiryosumarto (2000:224) memaparkan mengenai 

pemilihan parameter las dimana terdiri atas : 

1. Tegangan busur las 

Tinggi tegangan busur tergantung pada panjang busur yang dikehendaki dan 

jenis dari elektroda yang digunakan. Pada elektroda yang sejenis tingginya 

tegangan busur yang diperlukan berbanding lurus dengan panjang busur. 

Pada dasarnya busur listrik terlalu panjang tidak dikehendaki karena 

stabilitasnya mudah terganggu sehingga hasil pengelasannya tidak rata. Di 

samping itu tingginya tegangan tidak banyak mempengaruhi kecepatan 

pencairan, sehingga tegangan yang terlalu tinggi hanya akan membuang-

buang energi saja. Panjang busur yang dianggap baik kira-kira sama dengan 

garis tengan elektroda. Tegangan yang diperlukan untuk mengelas elektroda 

bergaris tengan 3 sampai 6 mm, kira-kira antara 20 sampai 30 volt untuk 

posisi datar. Sedangkan untuk posisi tegak atau di atas kepala biasanya 

dikurangi 2 sampai 5 volt. Kestabilan busur dapat juga didengar dari 

kestabilan suaranya selama pengelasan. 

2. Besar arus las 

Besarnya arus las yang diperlukan tergantung dari bahan dan ukuran dari 

lasan, geometri sambungan, posisi pengelasan macam elektroda dan 
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diameter inti elektroda. Dalam hal ini daerah lasan mempunyai kapasitas 

panas yang tinggi maka dengan sendirinya diperlukan arus las yang besar 

dan mungkin juga dibutuhkan pemanasan tambahan. Dalam pengelasan 

logam paduan, untuk menghindari terbakarnya unsur-unsur paduan 

sebaiknya menggunakan arus las yang kecil. Bila ada kemungkinan terjadi 

retak panas seperti pada pengelasan baja tahan karat austenit maka dengan 

sendirinya harus diusahakan menggunakan arus yang kecil saja. Dal hal 

mengelas baja paduan, dimana daereah HAZ, dapat mengeras dengan 

mudah, maka harus diusahakan pendinginan yang pelan dan untuk ini 

diperlukan arus yang besar dan mungkin masih memerlukan pemanasan 

kemudian. 

3. Kecepatan pengelasan 

Kecepatan pengtelasan tergantung pada jenis elektroda, diameter inti 

elektroda, bahan yang dilas, geometri sambungan, ketelitian sambungan dan 

lain-lainnya. Dalam hal hubungannya dengan tegangan dan arus las, dapat 

dikatakan bahwa kecepatan las hampir tidak ada hubungannya dengan 

tegangan las tetapi berbanding lurus dengan arus las. Karena itu pengelasan 

yang cepat memerlukan arus las yang tinggi. Bila tegangan dan arus dibuat 

tetap, sedang kecepatan pengelasan dinaikkan maka jumlah deposit per 

satuan panjang las jadi menurun. Tetapi di samping itu sampai pada suatu 

kecepatan tertentu, kenaikan kecepatan akan memeperbesar penembusan. 

Bila kecepatan pengelasan dinaikkan terus makan masukan panas per 

satuan panjang juga akan menjadi kecil, sehingga pendinginan akan berjalan 

cepat yang mungkin dapat memperkeras daerah HAZ. Pada umumnya dalam 

pelaksanaan kecepatan selalu diusahakan setinggi-tingginya tetapi masih 
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belum merusak kwalitas manik las. Pengalaman juga menunjukkan bahwa 

makin tinggi kecepatan makin kecil perubahan bentuk yang terjadi.  

4. Polaritas listrik 

Pemilihan polaritas pengelasan busur listrik tergantung pada bahan 

pembungkus elektroda, kondisi termal dari bahan induk, kapasitas panas dari 

sambungan dan lain sebagainya. Bila titik cair bahan induk tinggi dan 

kapasitas panasnya besar sebaiknya digunakan polaritas lurus di mana 

elektrodanya dihubungkan denagn kutub positif. Sifat busur pada umumnya 

lebih stabil pada arus searah dari pada arus bolak balik, terutama pada 

pengelasan dengan arus rendah. Tetapi untuk pengelasan sambungan 

pendek lebih baik menggunakan arus bolak balik karena pada arus searah 

sering terjadi ledakan busur pada akhir dari pengelasan. 

5. Besarnya penembusan atau penetrasi 

Untuk mendapat kekuatan sambungan yang tinggi diperlukan penembusan 

atau penetrasi yang cukup. Sedangkan besarnya penembusan tergantung 

pada sifat-sifat fluks, polaritas, besarnya arus, kecepatan las dan tegangan 

yang digunakan. Pada dasarnya makin besar arus las makin besar pula daya 

tembusnya. Sedangkan tegangan memberikan pengaruh yang 

sebaliknyayaitu makin besar tegangan makin panjang busur yang terjadi dan 

makin tidak terpusat, sehingga panasnya melebar dan menghasilkan 

penetrasi yang lebar dan dangkal. Dalam hal tegangan ada pengecualian 

terhadap bebrapa elektroda khusus untuk penembusan dalam yang memang 

memerlukan tegangan tinggi. Pengaruh kecepatan tertentu naiknya 

kecepatan akan memperdalam penembusan, tetapi melampui kecepatan 

tersebut penembusan akan turun dengan naiknya kecepatan. 
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c. Peralatan Utama Las Busur Manual 

Peralatan utama adalah alat-alat yang berhubungan langsung dengan 

proses pengelasan, sehingga pengelasan tidak dapat dilakukan jika salah satu 

dari peralatan utama tidak ada. 

Adapun peralatan utama untuk proses las busur manual terdiri dari: 

1. Mesin las. 

Mesin las busur manual terbagi atas dua golongan, yaitu mesin las arus 

bolak balik (AC) dan mesin las arus searah (DC). Mesin las arus bolak balik ( 

AC ) adalah transformator, karena mesin ini dapat menurunkan tegangan 

misalnya dari 110v, 220v, 380v, atau 420v menjadi berkisar antara 20 - 80v. 

Pada saat belum terjadi busur las keadaan ini disebut sirkuit terbuka ( open 

sircuit voltage / OCV ), tegangan pada saat ini 45 – 80v. Sedangkan pada 

saat terjadinya busur las disebut sirkuit tertutup ( close circuit voltage / CCV ), 

tegangan pada saat ini diantara 20 – 35v. 

Untuk mengatur besar kecilnya arus las pada saat pengelasan dapat 

dilakukan dengan cara memutar tuas, menarik atau menekan tergantung dari 

konsumsi transformator tersebut, pada mesin las arus bolak – balik kabel 

massa dan kabel elektroda jika dipertukarkan tidak akan mempengaruhi 

perubahan panas yang timbul pada nyala busur. Mesin las arus searah ( DC ) 

mendapatkan sumber tenaga listrik dari trafo las AC yang kemudian dirubah 

menjadi DC atau dari generator arus searah yang digerakan oleh motor 

bensin atau motor diesel. Pemasangan kabel – kabel las ( pengkutuban ) 

pada mesin las DC dapat diatur sesuai dengan keperluan pemasangan.  
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2. Kabel las 

Kabel las busur manual terdiri atas kabel primer dan kabel sekunder. Kabel 

primer dalah kabel yang menghubungkan antara sumber tenaga dengan 

mesin las. Jumlah kawat inti pada kabel primer disesuaikan dengan jumlah 

phasa mesin las ditambah 1 kawat ground. Sedangkan kabel sekunder kabel 

yang menghubungkan mesin las dengan holder dengan dan tang massa. Inti 

kabel sekunder terdiri dari kawat – kawat yang halus dan sangat banyak 

jumlahnya serta dilengkapi dengan isolator. Penggunaan kabel pada mesin 

las hendaknya disesuaikan dengan kapasitas arus maximum dari mesin las. 

Makin kecil diameter kabel atau makin panjang ukuran kabel maka tahanan 

pada kabel akan makin besar, sedangkan makin besar diameter kabel atau 

semakin pendek maka hambatan akan semakin rendah. 

3. Klem massa 

Klem massa pada pengelasan busur manual berfungsi Untuk 

menghubungkan kabel massa ke benda kerja / benda kerja digunakan 

penjepit ( klem ) massa. Bahan untuk klem massa sebaiknya sama dengan 

bahan penjepit elektroda ( holder ). Klem massa harus dijepitkan pada benda 

kerja / meja kerja pada tempat yang bersih dan jepitannya kuat. 

4. Tang las (holder) 

Dalam pengelasan busur manual tang las atau holder berfungsi untuk 

menjepit elektroda. Holder terbuat dari bahan kuningan / tembaga dan 

dibungkus dengan bahan isolator yang tahan terhadap panas dan arus listrik 

seperti ebonit. Mulut penjepitnya harus selalu bersih dan jepitanya kuat agar 

hambatan arus yang terjadi sekecil mungkin. 
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d. Peralatan Bantu Las Busur Manual 

Peralatan bantu adalah peralatan yang menunjang dalam proses 

pengerjaan las busur manual. Berbeda dengan peralatan utama, jika salah satu 

peralatan bantu tidak ada maka proses pengelasan tetap bisa berlangsung, akan 

tetatpi lebih baiknya jika peralatan bantu dilengkapi guna menunjang hasil 

pengelasan yang baik. Adapun peralatan bantu las busur manual meliputi palu 

las atau palu terak, sikat kawat, tang penjepit (smit tang), serta alat keselamatn 

kerja yang terdiri atas helm las, apron, pelindung lengan, sarung tangan las, 

masker, dan safety shoes. 

7. Prestasi Belajar  

Prestasi belajar merupakan hasil belajar dari pengukuran terhadap 

peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setalah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrument 

tes yang relevan (Sunarto: 2009). Untuk mencapai pretasi belajar peserta didik 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pretasi belajar( Ridwan: 2002), antara lain : 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam individu itu sendiri. Adapun 

yang dapat digolongkan kedalam faktor intern yaitu kecerdasan/inteligensi, 

bakat, minat, dan motivasi. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya diluar diri peserta didik, yaitu beberapa pengalaman-

pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. 



23 

 

Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes 

prestasi belajar. Testing pada hakikatnya menggali informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar berupa 

tes yang disusun secara terencana untuk mengungkap performasi maksimal 

subjek dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan, dalam 

kegiatan pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan  harian, 

tes formatif, tes sumatif, bahkan ebtanas dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. 

8.  Hubungan  Minat dengan Prestasi Belajar 

Menurut Susanto (2013: 66-67) minat merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar siswa. Suatu kegiatan belajar yang dilakukan 

apabila tidak sesuai dengan minat siswa memungkinkan akan berhubungan 

dan berpengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa yang bersangkutan. 

Dengan adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada sangkut pautnya 

dengan diri siswa, maka siswa akan mendapatkan kepuasan batin dari kegiatan 

belajar tadi. Dengan kata lain, dalam dunia pendidikan di sekolah, minat 

memegang peranan penting dalam belajar, karena dengan adanya unsur minat 

belajar pada diri siswa, maka siswa akan mampu memusatkan perhatiannya 

pada kegiatan belajar tersebut. Kenyataan ini juga diperkuat oleh pendapat 

Sardiman yang menyatakan bahwa proses belajar itu akan berjalan lancer 

kalau disertai dengan minat. Begitu juga menurut William James dalam bahwa 

minat belajar merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan 

belajar siswa. 

Minat Belajar menurut Slameto (2013: 57) besar pengaruhnya dan 

memiliki hubungan terhadap proses juga hasil belajar. Apabila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 
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belajar dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada daya tarik baginya. Ia 

seakan enggan untuk belajar dengan serius, karena ia merasa tidak meperoleh 

kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, lebih 

mudah dipelajari dan disimpan, karena minat pada dasarnya dapat 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa. Menurut Suyono dan Hariyanto (2015: 

176-177) bahwa keterkaitan minat siswa terhadap pembelajaran seringkali 

diimplementasikan dalam bentuk perhatian, karena pada dasarnya dengan 

adanya minat maka akan timbul perhatian siswa terhadap kegiatan belajar. 

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa minat adalah perhatian yang 

tersembunyi dan perhatian adalah minat yang dilaksanakan. 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa minat selain memiliki hubungan 

juga akan berdampak terhadap kegiatan yang dilakukan seorang siswa. Dalam 

hubungannya dengan kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan adanya minat 

minat siswa terhadap sesuatu dalam kegiatan belajar itu sendiri. Pernyataan ini 

didukung oleh pendapat Hartono dalam Susanto (2013: 59-67) yang 

menyatakan bahwa minat memberikan sumbangan besar terhadap 

keberhasilan belajar peserta didik. 

Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyatan tersebut, maka dapat ditegaskan 

bahwa minat belajar merupakan faktor yang berhubungan sekaligus berpengaruh 

secara signifikan terhadap keberhasilan hasil belajar siswa secara menyeluruh. 

9.  Hubungan Pengetahuan Dasar dengan Prestasi Belajar 

Menurut Ifan Surya Anggara (2013) dalam karya tulisnya mengatakan 

bahwa pengetahuan dasar memiliki pengaruh positf terhadap prestis belajar. 

disamping itu pengethuan dasar memiliki hubungan yang searah dengan prestasi 
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belajar, dimana semakin tinggi suatu pengetahuan dasar seseroang maka 

semakin tinggi juga prestasi belajar yang didapatkan. begitu juga sebaliknya, 

semakin kecil suatu pengetahuan dasar seseorang maka akan semakin kecil 

juga prestasi belajar orang tersebut. 

Adanya suatu pengetahuan mendasar yang diberikan oleh seorang 

pendidik akan memberikan suatu kemudahan pada peserta didik dalam 

mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar. Hal ini yang kemudian akan 

mempengerahui pada prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. 

10. Metode Pembelajaran  

Ahli pendidikan sependapat bahwa tidak ada satu metode mengajar pun 

yang dipandang paling baik, karena baik tidaknya metode mengajar sangat 

tergantung pada tujuan pengajaran, materi yang diajarkan, jumlah peserta didik, 

fasilitas penunjang, kesanggupan individual, dan lain-lain dan atas dasar itu, 

maka kegiatan pengajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

yang sederhana samapi yang kompleks. Atas dasar itu pula, maka metode 

mengajar yang dipakai oleh praktisi atau guru ada yang didasarkan atas praktek-

praktek empiris, pendapat ahli, petunjuk orang lain, dan bahkan spekulasi saja. 

Oleh karena banyak menonjolkan aspek seni dalam mengajar, maka gaya 

mengajar seseorang tidak dapat dituangkan dalam format khusus (Sudarwan 

Danim, 1995:34). 

Berikut ini merupakan metode-metode  mengajar secara umum yang 

dipakai pada saat  pembelajaran (Sudarwan Danim, 1995:36-37). 

a. Metode Ceramah 
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Ceramah diartikan sebagai proses penyampaian informasi dengan jalan 

mengeksplansi atau menuturkan sekelompok materi secara lisan dan pada 

saat yang sama materi itu diterima oleh sekelompok subyek. Metode ini 

paling sering dipakai, terutama untuk menyampaikan materi yang bersifat 

teoritis ataupun sebagai pengantar ke arah praktek. Sukses tidaknya metode 

ceramah sangat ditentukan oleh kemampuan guru menguasai suasana kelas, 

cara berbicara dan sistematika pembicaraan, jumlah materi yang disajikan, 

kemampuan memberi ilustrasi, jumlah subyek yang mendengarkan, dan lain-

lain. 

b. Metode Diskusi 

Diskusi diartikan sebagai suatu proses penyampaian materi, dimana guru 

sebagai subyek didik mengadakan dialog bersama untuk mencari jalan 

pemecahan dan menyerap serta menganalisis satu atau sekelompok materi 

tertentu. Dalam diskusi, guru berperan sebagai pengatur lalu lintas informasi, 

pemberi jalan, dan penampung informasi. 

c. Metode Tugas 

Tugas diartikan sebagai materi tambahan yang harus dipenuhi oleh subyek 

didik, baik di dalam maupun di luar kelas, 

d. Metode Latihan Inkuri 

Latihan inkuri diartikan sebagai proses mempersiapkan kondisi agar subyek 

didik siap menjawab teka-teki. 

Dengan demikian, dari beberapa paparan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode mempunyai fungsi sebagai alat atau cara dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 
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11. Sekolah Menengah Kejuruan 

Menurut Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan dapat berlangsun dalam bentuk 

pendidikan formal, nonformal atau informal. 

SMK atau MAK sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana 

ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU SISDIKNAS Tahun 2003, merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk 

bekerja dalam bidang tertentu. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui 

SMK/MAK adalah: 1) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab; 3) mengembangkan potensi 

peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai 

keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan 4) mengembangkan potensi 

peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, dengan 

secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta 

memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. 

Tujuan khusus dari SMK/MAK adalah: 1) menyiapkan peserta didik agar 

menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; 
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2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; 3) membekali peserta didik 

dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan 

diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi; dan 5) membekali peserta didik dengan kompetensi yang 

sesuai dengan program keahlian yang dipilih. 

12. Pembelajaran Praktik 

Pembelajaran praktik adalah suatu bentuk penyelenggaraan 

pembelajaran keahlian professional yang memadukan secara sistematik dan 

sinkron program keahlian di kelas dan program penguasaan keahlian yang 

diperoleh melalui kegiatan langsung di dunia kerja secara terarah untuk 

mencapai suatu tingkat keahlian professional tertentu. Melalui penghayatan 

dalam pembelajaran praktik, siswa akan memperoleh pengalaman bernilai yang 

akan berpengaruh secara positif terhadap motivasi belajar yang akhirnya akan 

membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahliannya (Depdiknas, 

2003:45). 

Sikap siswa dalam pembelajaran praktik dapat dipengaruhi oleh perasaan 

senang atau tidak senang pada perfoman guru, pelajaran, atau lingkungan 

sekitarnya. Pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah, 

sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan mampu 

memecahkan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, guru perlu mendesain 

pembelajaran yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan atau konteks 

kehidupan peserta didik dan lingkungan (Baharudin dan Esa Nur Wahyu, 
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2008:25). Sedangkan menurut pendapat Abu Ahmadi (2002:165) bahwa sikap 

melibatkan 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu : 

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang 

didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek. 

2. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu 

emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan 

menyenangkan dan tidak menyenangkan. 

3. Komponen behavior atau conative  melibatkan salah satu predisposisi untuk 

bertindak terhadap obyek. 

Dalam proses penilaian, peserta didik dinyatakan kompeten apabila yang 

bersangkutan telah menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), 

sikap (attitude) sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu 

kompetensi. Kriteria standar keberhasilan (kompetensi) untuk progam produktif 

mengacu pada standar kompetensi yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi 

profesi (LSP), asosiasi profesi, sedangkan untuk progam normatif dan adaptif 

mengacu pada kurikulum nasional. 

Pembelajaran praktik pengelasan merupakan pembelajaran yang 

mencakup dua materi yang akan disampaikan, yaitu materi-materi yang 

berhubungan pada saat melakukan praktik : 

1. Materi dasar yaitu materi dasar yang menunjang pokok materi permasalahan 

yang berhubungan dengan praktik, yaitu kemampuan membaca gambar. 

2. Materi yang berhubungan dengan praktik, yaitu materi praktis yang 

digunakan di dalam praktik pembelajaran praktik pengelasan. 

Sebelum melakukan Praktik Pengelasan siswa diberikan pengarahan dan 

petunjuk terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar siswa dapat melaksanakan 
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tugas pekerjaanya dengan baik. Petunjuk ini biasanya disusun dalam lembaran 

kerja (job sheet). Adapun petunjuk praktik menurut buku Pedoman Pelaksaan 

Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan (1999:2) menyangkut unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Instruksional Khusus 

2. Petunjuk umum 

3. Gambar kerja 

4. Alat bahan 

5. Langkah kerja 

6. Pencegahan kecelakaan 

7. Pertanyaan-pertanyaan (untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan 

sesudah melakukan pembelajaran praktik). 

Petunjuk praktik yang baik akan sangat membantu siswa dalam 

melaksanakan pekerjaannya, begitu pula sebaliknya petunjuk praktik yang tidak 

disusun dengan baik maka akan menghambat proses praktik. Berkaitan dengan 

hal tersebut, seorang siswa akan menghasilkan produk kerja yang baik dan 

benar jika mampu menghasilkan produk benda kerja yang baik dan benar jika 

mampu menganalisa gambar kerja serta memahami petunjuk praktik yang 

terdapat pada lembar kerja (job sheet), sehingga pada saat melakukan suatu 

praktik siswa tidak akan banyak mengalami kesulitan karena telah mengetahui 

apa yang harus dikerjakan, serta tidak akan membuang banyak waktu. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan Agung Budi Wibawa (2012) dengan judul 

“Hubungan Minat,Fasilitas dan Disiplin Belajar dengan Prestasi Belajar Reparasi 

Mesin Listrik Siswa Kelas XI Program Keahlian Teknik  Listrik SMK Negeri 1  
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Sedayu”. Dalam penelitian ini diperoleh  hasil yaitu (1) terdapat hubungan yang  

positif dan signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar reparasi mesin 

listrik, dimana rhitung= 0,229 > rtabel= 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 

5%, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara  fasilitas belajar dan 

prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana rhitung= 0,267 > rtabel= 0,213 dengan 

N=82 pada taraf signifikansi 5%, (3) terdapat hubungan  yang positif dan 

signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar reparasi mesin listrik, 

dimana rhitung= 0,288 > rtabel= 0,213 dengan N= 82 pada taraf signifikansi 5%,(4) 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat,fasilitas,disiplin 

belajar dengan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana Fhitung= 3,232 > 

Ftabel= 2,72 dengan N= 82 pada taraf signifikansi 5%. 

C. Kerangka Pikir 

Minat siswa dalam berkecimpung  di bidang  pengelasan, mendorong 

siswa tersebut untuk selalu ingin tahu hal-hal baru yang berkaitan dengan 

pengelasan. Dengan adanya minat tersebut, siswa akan dengan senang hati 

melakukan  kegiatan  belajar,  serta diliputi  dengan  kemauan yang tinggi  untuk 

belajar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut Slameto (2010:57) “Minat 

besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya.” Kondisi ini memungkinkan 

untuk siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dalam mata pelajaran 

produktif khususnya praktik las busur manual apabila diliputi dengan minat yang 

tinggi. Hal ini diharapkan seiring sejalan dengan peningkatan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran produktif. Berdasarkan pemikiran di atas diduga 

terdapat pengaruh yang signifikan minat siswa dengan prestasi mata diklat 
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praktik las busur manual. 

Pengetahuan dasar pengelasan, khususnya las busur manual sangat 

erat hubungannya dengan prestasi belajar, dalam hal ini adalah prestasi belajar 

mata diklat praktik las busur manual. Mata diklat praktik las busur manual 

merupakan mata pelajaran kejuruan yang berfungsi untuk membekali  siswa   

untuk  terjun  ke  dunia  industri.  Dengan  adanya  bekal pengetahuan dasar dari 

siswa tentang pengelasan,diharapkan akan lebih mudah mengerti tentang 

pengelasan serta guna meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada 

mata diklat praktik pengelasan. 

Berdasarkan kajian teori diatas,telah diketahui bahwa minat dapat 

mendorong individu untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal yang 

diminatinya. Dengan kata lain bahwa apabila seorang siswa menaruh minat 

yang besar pada bidang pengelasan,maka dapat diduga bahwa siswa tersebut 

akan mencurahkan segala perhatiannya terhadap bidang pengelasan. 

Hal ini juga berlaku pada faktor pengetahuan dasar siswa tentang 

pengelasan.  Dengan  adanya bekal  ilmu  pengetahuan  dasar tentang 

pengelasan, siswa akan lebih mudah di dalam mengikuti proses pembelajaran 

pada mata pelajaran kejuruan. Dengan kata lain, bahwa semakin banyak bekal 

pengetahuan dasar tentang pengelasan diharapkan siswa akan lebih aktif, 

tertarik dan mudah mengerti di dalam proses pembelajaran kejuruan. 

Dari beberapa uraian diatas maka dapat diduga terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan Minat dan Pengetahuan Dasar Las Busur Manual terhadap 

Prestasi Belajar Mata Diklat Praktik Las Busur Manual. 
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D.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan positif dengan prestasi belajar pada mata diklat las 

busur manual siswa kelas XI SMK Negeri 1 Seyegan Sleman. 

2. Terdapat hubungan positif pengetahuan dasar las busur manual dengan 

prestasi belajar pada mata diklat las busur manual siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Seyegan Sleman. 

3. Terdapat hubungan positif minat dan pengetahuan dasar las busur manual 

dengan prestasi belajar pada mata diklat las busur manual siswa kelas XI 

SMK Negeri 1 Seyegan Sleman. 


