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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 

A. Deskripsi Data 
1. Profil SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan sekolah swasta terbesar di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bergerak di bidang Teknologi dan 

Rekayasa serta Teknologi Komunikasi dan Informatika. SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Januari 1969 dengan SK Pendirian No. 

C159/set/IIIa/Ippt/LA/1969. SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta berdiri dibawah 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan sudah tersertifikasi ISO 

9001 sejak tahun 2007 dari mulai ISO 9001:2000 hingga saat ini telah 

bersertifikat ISO 9001:2008. SMK Muhammadiyah mempunyai visi dan misi 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Mewujudkan tamatan yang islami, berjiwa nasionalis, berintelektualitas tinggi, 

berorientasi internasional dan berwawasan lingkungan 

b. Misi 

1. Memperkokoh akidah dan budaya hidup agamis. 

2. Mengembangkan semangat nasionalisme 

3. Mengembangkan penguasaan iptek dan kecakapan hidup. 

4. Mengembangkan kemampuan berkompetisi secara internasional. 

5. Mengembangkan peran serta dalam pelestarian lingkungan 
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2. Kompetensi keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan 
(DPIB) 
 

Sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan menengah 

kejuruan, SMK Muhamadiyah 3 Yogyakarta menjadi lembaga penyelenggara 

pendidikan menengah kejuruan swasta terbesar di Yogyakarta. SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki delapan kompetensi keahlian, salah 

satunya kompetensi keahlian DPIB. Kompetensi keahlian DPIB memiliki status 

akreditasi A. 

Kompetensi keahlian DPIB memiliki satu rombel kelas setiap angkatan. 

Masing-masing kelas terdapat 30 peserta didik. Guru pada kompetensi keahlian 

DPIB memiliki tiga guru yang masing masing mengampu mata pelajaran 

kompetensi keahlian sesuai kemampuan. Berdasarkan hasil survey, dokumentasi, 

dan observasi berikut biodata guru dan mata pelajaran yang diampu masing-

masing guru pada kompetensi keahlian DPIB. 

Tabel 11. Biodata Guru Kompetensi Keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta 

Nama: Siti Maemunah, 
S.Pd. 

Nama: Siti Ngaisah, 
S.Pd. 

Nama: Anindya Dwi 
Utami, S.Pd. 

Jabatan: Kepala Jurusan 
dan Wali Kelas X dan 
XI. 

Jabatan: Wali Kelas XII Jabatan: Guru 

Jenis Kelamin: Wanita Jenis Kelamin: Wanita Jenis Kelamin: Wanita 
Tempat Tanggal Lahir: 
Bantul, 09-06-1975 

Tempat Tanggal Lahir: 
Bantul, 15-10-1986 

Tempat Tanggal Lahir: 
Gunung Kidul, 24-03-
1996 

Pendidikan Terakhir: 
Setrata 1 (S1) LPTK 

Pendidikan Terakhir: 
Setrata 1 (S1) LPTK 

Pendidikan Terakhir: 
Setrata 1 (S1) LPTK 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang akan dijabarkan adalah hasil dari pengumpulan data 

yaitu dokumentasi, angket, dan wawancara. Penjabaran hasil penelititan 

dokumentasi adalah deskripsi kondisi darana prasarana pendukung pembelajaran 

berbasis TIK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada Kompetensi Keahlian 

DPIB. Hasil pengisian angket dijabarkan dalam analisis deskriptif kuantitatif, 

sedangkan hasil wawancara non struktural dijabarkan dalam analisis deskriptif 

kualitatif. 

1. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran berbasis TIK di 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada Kompetensi Keahlian DPIB 
 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sarana prasarana pembelajaran 

yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta untuk mendukung 

pembelajaran berbasis TIK adalah dengan metode dokumentasi dan survey. Data 

hasil penelitian yang pertama adalah kelengkapan infrastruktur laboratorium 

komputer yang akan dijelaskan sebagai berikut berikut: 

(a) Ruang laboratorium komputer berfungsi sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunkasi. 

(b) Ruang laboratorium komputer dapat menampung minimum setegah dari 

rombongan belajar. 

(c) Rasio minimum ruang laboratorium komputer adalah 3 m2/peserta didik. 

Luas minimum ruang laboratorium adalah 64 m2 termasuk ruang 

penyimpanan dan perbaikan. Lebar minimum ruang laboratorium adalah 8 

m. 

(d) Ruang laboratorium komputer pada Kompetensi keahlian Teknik Gambar 

Bangunan yang dimana sekarang istilahnya diganti dengan Kompetensi 
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keahlian DPIB (Desain Permodelan dan Interior Bangunan) harus 

memenuhi syarat dalam kelengkapan sarana dan prasarana. Berikut sarana 

prasana pada Kompetensi keahlian DPIB (Desain Pemodelan dan Interior 

Bangunan) menurut Permendiknas  Nomor 40 Tahun 2008: 

Tabel 12. Data Kelengkapan Sarana Laboratorium Komputer Kompetensi 
keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

No. Jenis Rasio (Standar) Aktual 

A.  Perabot 

1. Kursi peserta didik 1 buah/peserta didik 1 buah/peserta didik 

2. Meja  1 buah/peserta didik 1 buah/peserta didik 

3. Kursi guru 1 buah/guru 1 buah/guru 

4. Meja guru 1 buah/guru 1 buah/guru 

B. Peralatan Pendidikan 

1. Komputer  1 unit/praktikan, 

ditambah 1 unit 

untuk guru 

1 unit/praktikan, 

ditambah 1 unit untuk 

guru 

2. Printer  1 unit/lab 1 unit/lab 

3. Scanner  1 unit/lab 1 unit/lab 

4. Titik akses internet 1 unit/lab 1 unit/lab 

5. LAN card Sesuai banyaknya 

komputer 

Sesuai banyaknya 

komputer 

6. Stabilizer Sesuai banyaknya 

komputer 

Sesuai banyaknya 

komputer 

7. Modul Praktek 1 set/komputer 1 set/komputer 

C. Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 1 buah/lab 1 buah/lab 

2. LCD Proyektor 1 buah/lab 1 buah/lab 

D. Perlengkapan Lain 

1. Stop Kontak 1 buah/lab 1 buah/lab 

2. Jam Dinding 1 buah/lab 1 buah/lab 

3. Tempat Sampah 1 buah/lab 1 buah/lab 

4. Almari Kaca 1 buah/lab 1 buah/lab 

5. Tabung Pemadam 

Kebakaran 

1 buah/lab 1 buah/lab 

6. Pesawat telephone 1 buah/lab 1 buah/lab 

7. Air Conditioner 1 buah/lab 1 buah/lab 
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Rasio standar yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasaran 

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Dari hasil 

penelitian tersebut Nampak bahwa sarana dan prasaran yang dimiliki laboratorium 

komputer SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah memenuhi standar yang 

ditetapkan pemerintah, baik dari perabot, peralatan pendidikan, media 

pembelajaran, dan perlengkapan lain. Bahkan, laboratorium tersebut memiliki 

perlengkapan tambahan berupa almari kaca, tabung kebakaran, pesawat telephone, 

dan pendingin udara. 

Hasil penelitian yang ke dua adalah kepemilikan sarana dan prasarana TIK 

yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta untun keperluan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana TIK dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Data ini diperoleh dari hasil 

dokumentasi dan survey yang dipandu oleh Kepala Jurusan Kompetensi keahlian 

DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

a. Perangkat Keras Pendukung Pembelajaran TIK di SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 
 

Berikut ini adalah data hasil dokumentasi dan survey terkait perangkat keras 

pendukung pembelajaran berbasis TIK di SMK Muhammdaiyah 3 Yogyakarta: 

1) Komputer Personal 

Komputer personal digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK 

yang dapat berupa personal computer (PC) dapat juga berupa komputer jinjing 

(laptop/notebook). Komputer personal ini berfungsi sebagai alat untuk mengakses 

program komputer berbasis jaringan yang dipasang di koputer server. Untuk 

keperluan pembelajaran, sekolah menyediakan 30 unit komputer PC pada 
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kompetensi keahlian DPIB ditambah 1 untuk untuk guru. Berikut ini adalah 

spesifikasi minimum komputer PC kompetensi keahlian DPIB SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta: 

Tabel 13. Spesifikasi Komputer Personal untuk Mendukung Pembelajaran 
berbasis TIK SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta 

Nama Perangkat Spesifikasi Teknis Sistem Operasi dan 
Aplikasi 

Personal Computer     
(PC), Notebook/laptop 

1. Processor intel core 
kecepatan 2.2GHz. 

2. Ram 1 GB 
3. Storage 256 GB 
4. NIC gigabit Ethernet. 
5. Wireless LAN. 
6. DVD R/W. 
7. Monitor LCD 11”. 

1. Semua jenis sistem 
operasi 

2. Aplikasi browser 
3. Aplikasi perkantoran 
4. Aplikasi grafis 

 

2) Komputer Server 

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 1 unit PC yang berperan 

sebagai server LAN yang terhubung dengan semua komputer yang ada di sekolah 

tersebut. PC server tersebut diletakkan di ruangan khusus yang dilengkapi dengn 

pendingin Air Conditioner (AC) untuk menjaga suhu ruangan tetap dingi dan 

membantu agar server tersebut tetap bekerja dengan optimal, dan dilengkapi 

dengan UPS (Uninterruptible Power Supply). PC Server yang dimiliki SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan PC Branded HP Proliant ML110 G7. 

Secara detail spesifiaksi komputer server yang dibutuhkan untuk mendukung 

pembelajaran berbasis TIK adalah: 
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Tabel 14. Spesifikasi Komputer Server untuk Mendukung Pembelajaran berbasis 
TIK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Nama Perangkat Spesifikasi Teknis Sistem Operasi dan 
Aplikasi 

Komputer Server 1. Processor kelas 
Server 

2. RAM  8 GB. 
3. NIC 2 port gigabit 

Ethernet. 
4. Storage  4 TB. 
5. DVD R/W. 
6. Monitor LCD 15’. 

1. Open Source. 
2. Webserver 

Multidomain/Hosting. 
3. Database Server. 
4. DNS Server. 

 

b. Perangkat Lunak Pendukung Pembelajaran Berbasis TIK di SMK 
Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 
 

Kategori software (perangkat lunak) yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta untuk kebutuhan pembelajaran berbasis TIK diantaranya adalah: 

1) Perangkat Lunak Komputer 
a) Perangkat lunak perkantoran (Office Tools Application) 

Setiap komputer yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

kompetensi keahlian DPIB sudah terpasang perangkat lunak perkantoran. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Office Application, versi 2003 

dan versi 2007. 

b) Browser 

Untuk keperluan pembelajaran, pada setiap komputer terpasang aplikasi 

browser yang dapat digunakan untuk berbagai aktifitas khususnya akses internet. 

Jenis dari browser yang ada di sekolah bervariasi, diantaranya Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan sebagainya. 

Berikut detail perangkat lunak yang terpasang di laboratorium komputer 

kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta:  
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Tabel 15. Perangkat Lunak Komputer pada Laboratorium Komputer Kompetensi 
keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

No. Software Jenis Keterangan 

1. Office Tools Microsoft Office Versi 2007 

2. Browsers Mozilla Firefox  

Internet Explorer  

Google Explorer  

Google Chrome  

Opera  

3. Operating System Windows Vista  

Windows 7 Profesional versi 2007 

4. Antivirus AVG Free Edition  

SmadAV Versi 2018 

5. Compression tools WinRAR  

WinZIP  

6. PC Optimation TuneUp Utilities  

CCLeaner  

EasyCleaner  

7. Graphical Tools AutoCAD Versi 2007 

CorelDraw Versi X6 

 

2) Jaringan Internet. 

Untuk keperluan akses internet, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

menggunakan jasa dari dua buah ISO (Internet Service Provider) yaitu dari 

jardiknas dan indotek, dengan bandwitdth masing-masing 2 Mbps. 

3) Website/Situs Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara struktural, dokumentasi, dan surver, parameter 

website di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut: 

a) readability  

(1) Target pengguna 

Masyarakat luas yang ingin mengenal dan mencari informasi seputar SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Siswa, Guru, Staff, dan Dinas terkait. 
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(2) Pemilihna warna 

Untuk Pemilihan Warna sudah disesuaikan dengan latar belakang sekolah 

yaitu berwarna dominan hijau muda. Dan pemilihan warna pada website ini 

sudah disesuaikan dengan pengguna. 

(3) Desain Struktur content 

Desain konten pada website SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta sudah 

tersusun dengan rapih dan mudah dimengerti 

(4) Desain grafis 

Desain grafis pada website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah dibuat 

sedemikian apik, sehingga menimbulkan kesan pertama yang menyenangkan. 

(5) Navigasi 

Navigasi pada website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah efektif, 

terbukti dari penempatan konten yang memudahkan pengguna untuk 

mengakses informasi dari website tersebut.  

b) Speed 

Pada parameter speed, berdasarkan hasil analisis dari google pagespeed, website 

SMK Muhammadiyah memiliki skor 35 dikategorikan  rendah untuk penggunaan 

pada smartphone atau mobile. 
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Gambar 3. Skor Penilaian Website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada 
Pengguna Mobile/Smartphone menurut Page Speed Insight dari Google Page 

Speed 
 

Sedangkan pada penggunaan desktop atau komputer, kecepatan (speed) pada 

website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menurut google page speed memiliki 

skor 78 yang dikategorikan rata-rata. 

 

Gambar 4. Skor Penilaian Website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada 
Pengguna Desktop/Komputer PC menurut Page Speed Insight dari Google Page 

Speed 
 

4) Multimedia/Aplikasi 

Berdasarkan kondisi infrastruktur TIK yang dimiliki sekolah pengkategorian 

tingkat kematangan TIK disekolah (Kemdiknas, 2011: 20) sebagaimana pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 16. Tingkat Kematangan TIK SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Elemen 
Tingkatan 

Aktual 
Tingkatan A Tingkatan B Tingkatan C 

L
M

S
 

LMS yang 

memiliki fitur 

lengkap 

LMS hanya 

memiliki fitur 

sharing material, 

forum, 

gathering, dan 

reviewing 

assignmen 

LMS hanya 

memiliki fitur 

sharing 

material 

LMS memiliki fitur 

yang lengkap hanya 

saja dalam 

pelaksanaan guru 

sudah cukup baik 

dalam 

pemanfaatannya, 

alangkah baiknya 

lebih ditingkatkan. 

LMS dapat 

diakses dari 

internet 

LMS dapat 

diakses dari 

LAN 

LMS dapat 

diakses dari 

komputer 

standalone 

LMS dapat diakses 

dari internet dan sudah 

terintegrasi dengan 

Web sekolah 

In
fr

as
tr

uk
tu

r 

Mempunyai 

pusat sumber 

belajar 

-  Belum mempunyai 

pusat sumber belajar 

Mempunyai 

laboratorium 

komputer 

Mempunyai 

laboratorium 

komputer 

Mempunyai 

laboratorium 

komputer 

Mempunyai 

laboratorium 

komputer 

Bandwidth > 2 

MBps 

Bandwidth > 1 

MBps 

Bandwidth < 

1 MBps 

Bandwidth > 2 MBps 

Wifi - - Wifi 

Satu guru satu 

laptop 

Satu guru satu 

laptop 

- Satu guru satu laptop 

LCD proyektor 

tiap kelas 

LCD proyektor 

tiap kelas 

- LCD proyektor tiap 

kelas 

LAN sekolah LAN sekolah LAN sekolah LAN sekolah 

Server high-end Server medium Server low-

end 

Server high-end 

K
on

te
n 

Referensi 

berupa tautan 

sumber bahan 

ajar, pengayaan, 

dan bank soal 

Konten berbasis 

multimedia 

(audio, video, 

animasi) dan 

interaktif 

Konten yang 

sama dengan 

konten ajar 

konvensional,  

Referensi lain berupa 

konten digital masih 

belum lengkap 

T
at

a 

K
el

ol
a 

Sudah memiliki 

staf TIK dalam 

infrastruktur 

Sudah memiliki 

staf TIK dalam 

infrastruktur 

Belum 

memiliki staf 

TIK dalam 

infrastruktur 

Sudah memiliki staf 

TIK dalam 

infrastruktur 
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Dari perbandingan tersebut jika dilihat dari infrastruktur dan elemen tingkat 

kematangan sekolah maka SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta berada pada 

Tingakat A (Advanced). Namun untuk elemen yang lain terdapat perbedaan 

sebagai berikut: 

(a) LMS memiliki fitur yang lengkap hanya saja dalam pelaksanaan guru 

sudah cukup baik dalam pemanfaatannya, alangkah baiknya lebih 

ditingkatkan. 

(b) LMS dapat diakses dari internet dan sudah terintegrasi dengan Web 

sekolah. 

(c) Belum mempunyai pusat sumber belajar, masih terbatas dengan individu 

guru. Belum terintegrasi menjadi perpustakan digital, sehingga konten 

digital baik bahan ajar berupa materi pembelajaran dan konten digital 

belum dijadikan pusat sumber belajar yang terintregasi dengan 

perpustakaan digital. 

(d) Referensi lain berupa tautan sumber konten ajar, bahan pengayaan, dan 

bank soal, akan tetapi masih belum lengkap 

5) E-Learning 

Berdasarkan Hasil Observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di 

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

a) Halaman Utama  

Halaman utama berisi header, footer, berita yang berisi berita tentang sekolah 

serta terdapat form login untuk melakukan login. 

b) Halaman Informasi 
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Halaman informasi terdapat penjelasan bagaimana cara penggunaan sistem. 

Tampilan halaman informasi dapat terlihat. 

c) Halaman Data Guru dan Staf 

Halaman data guru terdapat daftar guru dan staf yang terdaftar dalam sistem 

d) Halaman Data Mata Pelajaran 

Halaman data mata pelajaran merupakan halaman yang menampilkan mata 

pelajaran pada kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Didalamnya juga terdapat menu edit, menu hapus, dan menu tambahkan. 

e) Halaman Data Materi Pembelajaran 

Dalam halaman data materi pelajaran berisi data-data materi pelajaran. Materi 

dikelompokkan berdasarkan nama materi pelajaran dan guru pengampu. 

Didalamnya terdapat  menu tambahan dan menu detail untuk melidah, edit, dan 

menu hapus. 

f) Halaman Data Tugas 

Halaman data tugas menampilkan daftar tugas-tugas dari pembelajaran. 

Didalamnya terdapat  menu tambahan dan menu detail untuk melidah, edit, dan 

menu hapus. 

g) Halaman Kuis 

Halaman kuis berisi tentang kumpulan kuis. Didalamnya terdapat  menu tambahan 

dan menu detail untuk melidah, edit, dan menu hapus. 
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2. Hasil Pengisian Angket Pemanfaatan TIK oleh Guru Mata Pelajaran 
Kompetensi Keahlian DPIB 
 

Berikut ini adalah hasil penelitian dari pengsian angket mengenai 

pemanfaatan TIK oleh guru mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Berdasarkan dasil pengisian angket yang telah 

dilakukan oleh 3 guru dengan unit analisis mata pelajaran produktif kompetensi 

keahlian DPIB sesuai dengan mata pelajaran yang diampu masing-masing guru. 

Angket tersebut terdiri dari 34 butir pertanyaan denga 4 skala pengukuran yang 

berupa skala liketr. Nilai minimal yang dapat diperoleh adalah 34 dan nilai 

maksimal adalah 136. 

a) Distribusi Skor Pemanfaatan TIK pada Mata pelajaran kompetensi keahlian 
Kompetensi keahlian DPIB 
 

Setelah data hasil penelitian diolah, data tersebut kemudian disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi relatif dan grafik batang sebagai berikut: 

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Relatif Skor Pemanfaatan TIK pada Mat 
Pelajaran Paket Keahlian Kompetensi keahlian DPIB. 

No. 

Kelas 
Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Relatif (%) 

1 34-51 0 0,00% 

2 52-68 2 15.38% 

3 69-85 1 7.69% 

4 86-102 5 38.46% 

5 103-119 4 30.77% 

6 120-136 1 7.69% 

Jumlah 13 13 
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Gambar 5. Grafik Histogram Distribusi Skor Pemanfaatan TIK oleh Guru Mata 

Pelajaran Kompetensi Keahlian DPIB 
 

Dari tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram di atas, populasi mata 

pelajaran pada kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

sebanyak 2 mata pelajaran berada pada rentang skor 51-68, sebanyak 1 mata 

pelajaran berada pada rentang skor 68-85, sebanyak 5 mata pelajaran berada pada 

rentang skor 85-102, sebanyak 4 mata pelajaran berada pada rentang skor 102-

119, dan sebanyak 1 mata pelajaran berada pada rentang skor 119-136 dari skor 

maksimum 136. 

b) Pengukuran Gejala Pusat (Central Tedency) Skor Kemampuan TIK Guru 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

 
Berikut ini adalah tabel hasil analisa pengukuran gejala pusat yang dilakukan 

dengan bantuan komputer menggunakan program Microsoft Excel. 

a) Mean  

Nilai rata-rata skor yang diperoleh populasi dari 13 mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB adalah 95,231 dari skor maksimal 136. 

0

1

2

3

4

5

6

34-51 52-68 69-85 86-102 103-119 120-136

Fr
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Rentang Skor
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b) Median 

Nilai tengah skor yang diperoleh populasi dari 13 mata pelajaran kompetensi 

keahlian DPIB adalah 96 dari skor maksimal 136. 

c) Modus 

Nilai tengah skor yang diperoleh populasi dari 13 mata pelajaran kompetensi 

keahlian DPIB adalah 96 dari skor maksimal 136. 

c) Kecenderungan Variabel Pemanfaatan TIK oleh pada mata pelajaran 
kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
 

Kecenderungan variabel perlu ditentukan untuk memperoleh ketegasan 

dalam pengkategorian variabel tersebut. Instrument terdiri dari 34 butir 

pertanyaan dengan 4 skala jawaban yang dibagikan pada materi pelajaran yang 

diampu guru sebanyak 13. Perhitungan menentukan kecenderungan variabel 

terlampir. 

Skor minimal pemanfaatan TIK pada adalah 34 dan skor maksimal adalah 

136. Rata-rata/mean ideal (Mi) sebesar 85. Untuk standar deviasi ideal (SDi) 

adalah 17. Dengan pedoman tersebut, diperoleh distribusi skor untuk 

pengkategorian variabel sebagai berikut: 

Tabel 21. Kategori Pemanfaatan TIK pada Mata Pelajaran Kompetensi 
Keahlian DPIB. 

Kategori Rentang Frekuensi 
Frekuensi 

Relatif (%) 

Sangat Tinggi Skor >= 110,5 4 30,77% 
Tinggi 110,5 > Skor >= 85 6 46,15% 
Rendah 85 >= Skor >= 59.5 3 23,08% 
Sangat Rendah 59.5 > Skor 0 0,00% 

Jumlah 13 100,00% 
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Dari tabel tersebut dapat disajikan dalam lingkaran (piechart) sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Diagram (Piechart) Pemanfaatan TIK oleh Guru Mata Pelajaran 

Kompetensi Keahlian DPIB. 
 

Dari tabel dan diagram diatas terlihat bahwa pemanfaatan TIK  pada mata 

pelajaran kompetensi keahlian DPIB sebesar 30,77% dari populasi mata pelajaran, 

atau sebanyak 4 mata pelajaran pemanfaatkan TIK mata pelajaran kompetensi 

keahlian DPIB berada pada kategori sangat tinggi. Sebesar 46,15% dari populasi 

mata pelajaran, atau sebanyak 6 mata pelajaran pemanfaatkan TIK mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB berada pada kategori tinggi. Sebesar 23,08% atau 

sebanyak 3 mata pelajaran pemanfaatan TIK mata pelajaran kompetensi keahlian 

DPIB berada pada kategori rendah, dan 0,00%  atau sebanyak 0 mata pelajaran 

pemanfaatkan TIK mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB sangat rendah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat 

3. Hasil Wawancara Non Struktural Guru Kompetensi keahlian DPIB 
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
 

Desain Permodelan dan Informasi Bangunan merupakan kompetensi yang 

bergerak di bidang property dan teknologi rekayasa. Adapun kompetensi yang 

diajarkan pada kompetensi keahlian DPIB adalah sebagai berikut: 

30.77%

46.15%

23.08%

0.00%

Sangat Tinggi

Tinggi

Rendah

Sangat Rendah
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(1) Menggambar Auto CAD 2D dan 3D Konstruksi Gedung 

(2) Teknik Pengukuran Tanah 

(3) Perhitungan RAB 

(4) Menggambar Konstruksi Gedung, Jalan, dan Jembatan, dll. 

Kompetensi keahlian DPIB nantinya akan menghasilan generasi penerus 

bangsa yang berkompeten di bidang arsitektur maupun di bidang konstruksi 

bangunan. Kompetensi keahlian DPIB memiliki satu rombel kelas setiap angkatan 

dan pada setiap kelas terdapat 30 siswa. Kurikulum yang digunakan pada tahun 

ajaran 2018/2019 yaitu Kurikulum 2013 Revisi untuk kelas X dan kelas XI 

sedangkan untuk kelas XII menggunakan Kurikulum 2013. 

a. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran berbasis TIK Kompetensi 
keahlian DPIB 
 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah alat atau media 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas baik pada 

guru maupun siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini tentunya 

diperlukan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran berbasis TIK 

Kompetensi keahlian DPIB. 

1) Lab Komputer. 

Dalam kegiatan pembelajaran, diperlukan ruang kelas dan laboratorium. 

Salah satu penunjang kegiatan pembelajaran berbasis TIK salah satunya adalah 

ruang kelas dan laboratorium komputer. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

ADU salah satu guru kompetensi keahlian DPIB. 
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“Kompetensi keahlian DPIB atau Desain Permodelan dan Informasi 
Bangunan menggunakan sistem moving class. Sedangkan untuk ruang kelas 
sendiri kami memiliki satu ruang kelas dan dua ruang laboratorium CAD. 
Pada laboratorium CAD kurang lebih terdapat 30 komputer yang digunakan 
untuk setiap siswa, yang dimana setiap rombel kelas terdapat 30 siswa 
sehingga pada saat pembelajaran berlangsung masing-masing siswa sudah 
dapat menggunakan komputer.”(16 Mei 2019).  

 
2) Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras adalah semua peralatan yang digunakan untuk 

mengoprasikan suatu sistem komputer. Pemanfaatan TIK pada proses 

pembelajaran yang menggunakan perangkat komputer memerlukan perangkat 

keras yang memadahi untuk memasukkan data, mengolah data, dan menyajikan 

data. Berdasarkan hasil wawancara dengan ADU salah satu guru kompetensi 

keahlian DPIB. 

“Kegiatan pembelajaran berbasis TIK di kompetensi keahlian DPIB ini ada 
3 orang guru. Masing masing guru sudah memiliki laptop sendiri dan untuk 
jurusan DPIB sendiri memiliki satu buah laptop jurusan yang digunakan 
untuk pengumpulan data dan penyimpanan data. Untuk spesifikasi yang 
digunakan adalah sistem operasi Windows 8 dengan processor i3, RAM 2 
GB dan Hard Disk 500 GB.” (16 Mei 2019). 

 
Adapun perangkat keras pada laboratorium komputer yang meliputi sistem 

operasi, processor, RAM, dan Hardisk dijelaskan dan diperkuat oleh pernyataan 

ADU sebagai berikut: 

“Kondisi perangkat pada lab komputer ini masih bisa berfungsi dengan baik 
yaitu masih menggunakan autocad versi 2007. Akan tetapi spesifikasi masih 
belum ditingkatkan, soalnya kemarin rencana aplikasi AutoCAD mau 
ditingkatkan ke versi 2016 atau setidaknya versi 2013 kebetulan tidak bisa 
dikarenakan spesifikasi belum cukup kuat untuk upgrade aplikasi. 
Dikarenakan spesifikasi masih menggunakan windows vista dan processor 
masih menggunakan intel core, masih dibawah dari i3. Sedangkan untuk 
RAM hanya 1 GB. Sehingga untuk dapat melakukan upgrade diperlukan 
peningkatan spesifikasi komputer pada laboratorium komputer.” (16 Mei 
2019). 
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3) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak (software) merupakan sebuah program untuk menjalankan 

perangkat keras komputer. Berdasarkan hasil wawancara dengan ADU. 

“Aplikasi yang sering digunakan pada saat pembelajaran adalah 
PowerPoint, untuk aplikasi berbasis data kami biasanya menggunakan 
microsoft office sedangkan untuk menggambar kami menggunakan aplikasi 
autocad.” (16 Mei 2019). 
 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan ADU sebagai berikut: 

”Untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis TIK kami menggunakan 
aplikasi e-learning yang ada pada web sekolah.” (16 Mei 2019). 
 

b. Pemanfaatan TIK pada Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian DPIB 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran 

dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam pembelajaran. Teknologi 

informasi dan komunikasi merupakan sebuah sarana penunjang untuk membantu 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran kompetensi keahlian DPIB maupun 

tugas-tugas lain yang berkaitan dengan administrasi. Berdasarkan wawancara 

dengan ADU. 

“Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses 
pembelajaran menggunakan perangkat komputer yang terdiri dari perangkat 
keras dan perangkat lunak yang ditunjang dengan daring (jaringan internet). 
Dalam hal ini sebagian besar digunakan dengan media e-learning.” (16 Mei 
2019). 
 

Diperkuat juga oleh pernyataan SN sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaanya teknologi informasi dan komunikasi digunakan pada 
mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB kecuali gambar teknik soalnya 
menggambar menggunakan manual.” (17 Juni 2019). 

 
Pemanfaatan TIK pada mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB kelas XI 

mengalami sedikit hambatan. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan ADU. 
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“Pembelajaran berbasis TIK sedikit mengalami kendala untuk kelas XI 
dikarenakan pada semester genap kelas XI menjalankan  Kerja Praktik, 
sehingga materi pelajaran semester genap dipadatkan di semester gasal. Hal 
ini tentu saja mempengaruhi kegiatan pembelajaran sehingga diperlukan e-
learning untuk pembelajaran mandiri dan memudahkan siswa untuk belajar 
mengingat padatnya mata pelajaran di semester gasal. Sedangkan untuk 
mata pelajaran muatan nasional dan muatan local menggunakan e-learning 
sebagai media pembelajaran jarak jauh.” (16 Mei 2019). 
 

c. Pemanfaatan TIK oleh Guru Kompetensi keahlian DPIB 

Pemanfaatan TIK tidak hanya dimanfaatkan pada saat pembelajaran 

berlangsung, akan tetapi dapat digunakan oleh guru untuk keperluan lain yaitu 

pembuatan bahan ajar, evaluasi pembelajaran, dan pembuatan administrasi guru. 

Berdasarkan wawancara dengan ADU sebagai berikut: 

“pemanfaatan TIK oleh guru kompetensi keahlian DPIB salah satunya adalah 
penyajian bahan ajar, yaitu membuat materi pelajaran online salah satunya modul 
online yang dibuat e-book dan diunggah di e-learning sehingga memudahkan 
siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Tidak hanya sampai disitu 
pembuatan soal online juga menjadi salah satu kegiatan untuk menunjang evaluasi 
pembelajaran berbasis TIK. Pemberian tugas dan pengumpulan tugas dapat 
melalui e-learning sehingga menunjang pembelajaran mandiri untuk siswa.”(16 
Mei 2019) 
 
Diperkuat juga oleh pernyataan SM sebagai berikut: 

“Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tik oleh guru kompetensi keahlian DPIB 
tentunya diperlukan keahlian dalam penggunaan perangkat dan layanan TIK. 
Salah satunya adalah e-learning. Setiap guru diharuskan memiliki akun e-learning, 
akun email, dan sosial media untuk berinteraksi dengan siswa. Yang nantinya 
dalam pembelajaran tentunya menggunakan media e-learning khususnya untuk 
pembelajarna mandiri maupun pembelajaran jarak jauh. Untuk evaluasi 
pembelajaran SMK Muhaammadiyah 3 Yogyakarta khususnya pada kompetensi 
keahlian DPIB sudah menggunakan e-rapot sehingga memudahkan dalam 
pengumpulan nilai dan meminimalisir kesalahan input data dikarenakan sudah 
dalam satu sistem.”(18 Juni 2019). 
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C. Pembahasan 
1. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran berbasis TIK di 

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta Kompetensi keahlian DPIB 
 

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemanfaatan TIK SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta Kompetensi keahlian DPIB terkait kondisi sarana 

dan prasarana pendukung pembelajaran berbasis TIK di SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta kompetensi keahlian DPIB sebagai berikut: 

a. Laboratorim Komputer 

Rasio standar yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan 

Prasaran Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 

Dari hasil penelitian tersebut Nampak bahwa sarana dan prasaran yang dimiliki 

laboratorium komputer SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah memenuhi 

standar yang ditetapkan pemerintah, baik dari perabot, peralatan pendidikan, 

media pembelajaran, dan perlengkapan lain. Bahkan, laboratorium tersebut 

memiliki perlengkapan tambahan berupa almari kaca, tabung kebakaran, pesawat 

telephone, dan pendingin udara. 

b. Komputer Personal 

Berdasarkan hasil penelitian komputer personal yang digunakan untuk 

mendukung pembelajaran berbasis TIK berupa personal computer (PC) yang 

berada pada laboratorium komputer berjumlah 30 buah. Komputer personal ini 

berfungsi sebagai alat untuk mengakses program komputer berbasis jaringan yang 

dipasang di koputer server. Spesifikasi perangkat keras pada komputer adalah  

Processor intel core kecepatan 2.2GHz., Ram 1 GB, Storage 256 GB, NIC gigabit 

Ethernet, Wireless LAN, DVD R/W, Monitor LCD 11” Inch. 
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Berdasarkan spesifikasi tersebut sudah cukup untuk digunakan dalam 

pembelajaran, akan tetapi dalam hal pembaharuan aplikasi tidak dapat digunakan. 

Untuk kecepatan penggunaanpun dapat dibilang lambat mengingat spesifikasi 

komputer termasuk dalam kategori komputer lama, sehingga spesifikasi yang 

perlu ditingkatkan dan diperbaharui. 

c. Komputer Server 

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 1 unit PC yang berperan 

sebagai server LAN yang terhubung dengan semua komputer yang ada di sekolah 

tersebut. PC Server yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta merupakan 

PC Branded HP Proliant ML110 G7 dengan spesifikasi Processor kelas server., 

Ram 8 GB, Storage 4 TB, NIC gigabit Ethernet, Wireless LAN, DVD R/W, 

Monitor LCD 15” Inch. PC server tersebut diletakkan di ruangan khusus yang 

dilengkapi dengan pendingin Air Conditioner (AC) untuk menjaga suhu ruangan 

tetap dingin dan membantu agar server tersebut tetap bekerja dengan optimal, dan 

dilengkapi dengan UPS (Uninterruptible Power Supply). Berdasarkan spesifikasi 

tersebut sudah cukup untuk digunakan sebagai komputer server. 

d. Jaringan Internet 

Untuk keperluan akses internet, SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

menggunakan jasa dari dua buah ISO (Internet Service Provider) yaitu dari 

jardiknas dan indotek, dengan bandwitdth masing-masing 2 Mbps. Berdasarkan 

dari kecepatan akses internet tersebut, jaringan internet di SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta sudah dikategorikan baik menurut Kementrian Pendidikan Nasional 

tahun 2011 tentang Sarana dan Prasarana SMK/MK. 
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e. Website/Situs Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran 

berbasis TIK kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogykarta 

memiliki web yang dapat diakses di https://smkmuh3-yog.sch.id. Dalam menilai 

keefektifan sebuah website tidak hanya diperlukan dari tanggapan dari pihak 

internalnya saja, namun juga perlu dilihat dari kenyataan yang dibandingkan 

dengan kriteria yang ada. 

Komponen pertama dalam kriteria website sekolah yang baik adalah 

keterbacaan atau readability. Berdasarkan hasil penelitian pemilihan warna layout 

pada website SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah sesuai dengan segi 

penggunaan. Hal ini sesuai dengan kriteria Sugeng (2000: 3) yang menyatakan, 

“situs dengan pemilihan warna yang baik akan membuat pengakses nyaman dan 

mempunyai kesenangan tersendiri pada saat mengakses situs dan memcara isi di 

dalamnya”. Menu yang terdapat dalam website sekolah dapat digunakan dengan 

baik dan tidak membingungkan pengguna. Akan tetapi isi dari menu masih 

tergolong kurang lengkap. 

Komponen kedua dalam kriteri website sekolah yang baik adalah speed atau 

kecepatan mengakses website sekolah. Website SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta dari segi kecepatan web pada penggunaan mobile tergolong rendah 

dengan nilai 35 dari 100 menurut google page speed. Untuk kecepatan web pada 

penggunaan desktop atau komputer sudah tergolong baik dengan nilai 75 dai 100 

menurut google page speed. 
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f. Multimedia/Aplikasi 

elemen tingkat kematangan TIK sekolah maka SMK Muhammadiyah 3 

Yogyakarta berada pada Tingakat A (Advanced). Namun untuk elemen yang lain 

terdapat perbedaan sebagai berikut: 

(1) LMS memiliki fitur yang lengkap hanya saja dalam pelaksanaan guru 

sudah cukup baik dalam pemanfaatannya, alangkah baiknya lebih 

ditingkatkan. 

(2) LMS dapat diakses dari internet dan sudah terintegrasi dengan Web 

sekolah. 

(3) Belum mempunyai pusat sumber belajar, masih terbatas dengan individu 

guru. Belum terintegrasi menjadi perpustakan digital, sehingga konten 

digital baik bahan ajar berupa materi pembelajaran dan konten digital 

belum dijadikan pusat sumber belajar yang terintregasi dengan 

perpustakaan digital. 

(4) Referensi lain berupa tautan sumber konten ajar, bahan pengayaan, dan 

bank soal, akan tetapi masih belum lengkap 

g. E-Learning 
1) Halaman Utama  

 
Tampilan layar utama tidak ada error setelah mengklit tombol. Tampilan pada 

layar aplikasi e-learning berupa pilihan kompetensi keahlian dan kelas. 

Selanjutnya pengguna diberikan hak untuk login dengan memasukkan username 

dan password. 
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2) Halaman Informasi 

Ketika salah satu dari menu informasi sekolah dipilih maka akan tampil informai 

yang ingin diketahui. 

3) Halaman Data Guru dan Staf 

Halaman data guru terdapat daftar guru dan staf yang terdaftar dalam sistem. 

4) Halaman Data Mata Pelajaran 

Halaman data mata pelajaran merupakan halaman yang menampilkan mata 

pelajaran pada kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. 

Didalamnya juga terdapat menu edit, menu hapus, dan menu tambahkan. 

5) Halaman Data Materi Pembelajaran 

Dalam halaman data materi pelajaran berisi data-data materi pelajaran. Materi 

dikelompokkan berdasarkan nama materi pelajaran dan guru pengampu. 

Didalamnya terdapat  menu tambahan dan menu detail untuk melidah, edit, dan 

menu hapus. Tampilan pada layar sistem di mana materi dapat ditambahkan dan 

dikurangi sesuai kebutuhan guru. 

6) Halaman Data Tugas 

Halaman data tugas menampilkan daftar tugas-tugas dari pembelajaran. 

Didalamnya terdapat  menu tambahan dan menu detail untuk mengubah, edit, dan 

menu hapus. Pada tampilan layar di sistem akan berubah secara otomatis apabila 

siswa mengumpulkan tugas. 

7) Halaman Kuis 

Halaman kuis berisi tentang kumpulan kuis. Didalamnya terdapat  menu tambahan 

dan menu detail untuk melidah, edit, dan menu hapus. Pada tampilan layar di 

sistem akan berubah secara otomatis dan kuis akan bertambah nomor. 
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2. Pemanfaatan TIK oleh Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian 
DPIB 
 

Berdasarkan hasil perhitugan angket, bahwa mayoritas mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam 

pemanfaatan TIK termasuk dalam kategori tinggi. Ini menunjukkan dengan 

persentase 30,77% populasi mata pelajaran, atau sebanyak 4 mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB dalam pemanfaatan TIK berada dalam kategori sangat 

tinggi, dan 46,15 % atau sebanyak 6 mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB 

dalam pemanfaatan TIK berada dalam kategori tinggi. Sedangkan 23,08% atau 

sebanyak 3 mata pelajaran kompetensi keahlian DPIB dalam pemanfaatan TIK 

berada dalam kategori rendah, dan 00,00% atau sebanyak 0 mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB dalam pemanfaatan TIK berada dalam kategori sangat 

rendah. 

Hasil dari wawancara dalam pemanfaatan TIK oleh guru mata pelajaran 

kompetensi keahlian DPIB belum maksimal, dikarenakan dalam penggunaan e-

learning sebagai media pembelajaran jarak jauh untuk kelas XI belum 

dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran guru sudah sedikit memanfaatkan TIK. 

Hal ini dibuktikan dengan guru sudah membuat media power point sehingga 

dalam menjelaskan materi pelajaran siswa mendapati variasi dan tidak hanya 

menggunakan metode ceramah konvensional dengan menggunakan buku. 

Penyajian bahan ajar berupa konten digital (jobsheet dalam format digital, e-book, 

video pembelajaran, dan animasi tutorial pembelajaran) belum disajikan di e-

learning. Sehingga materi pembelajaran berbasis TIK masih tergolong minim 

pada kompetensi keahlian DPIB SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Saat 

pemberian tugas, guru sudah memberi beberapa penugasan kepada siswa untuk 
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mencari materi di internet. Akan tetapi dalam pengumpulan tugas masih sebatas 

konvensional, belum memanfaatkan TIK dalam hal evaluasi pembelajaran. Guru 

masih menggunakan metode konvensional yaitu masih dalam bentuk printout, 

guru belum menerapkan pengumpulan tugas secara online dengan memanfaatkan 

layanan TIK berupa e-learning maupun email. Evaluasi pembelajaran masih 

terbatas dengan metode konvensional. Ujian online dan evaluasi online belum 

terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan masih berupa ujian tulis dan 

pengumpulan tugas yang masih berupa printout dan belum dilaksanakan secara 

online dengan memanfaatkan layanan TIK. Akan tetapi dalam proses pengolahan 

nilai akhir sudah menggunakan sistem rapot online, sehingga hasil pembelajaran 

dapat diakumulasi dengan cepat dan dapat diakses secara online. 


