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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan wadah untuk menciptakan manusia yang cerdas, 

terampil, dan berakhlak mulia. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan dan pengajaran nasional yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang menjelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Salah satu jenjang pendidikan kejuruan yang diselanggarakan di 

Indonesia adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sekolah Menengah Kejuruan merupakan 

jalur pendidikan formal pada jenjang menengah yang masuk dalam jenis 

pendidikan kejuruan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 

Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan menengah kejuruan 

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta 

mengembangkan sikap profesional. Dari paparan tersebut maka dapat 
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disimpulkan bahwa pendidikan menengah kejuruan terutama SMK harus 

menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia serta 

dapat terserap didunia kerja. 

Tujuan SMK membekali peserta didiknya dengan kompetensi 

tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya, agar lulusannya berkualitas 

unggul dan mampu terserap didunia kerja. Sejalan dengan itu, dikutip dari 

laman berita Kantor Staf Presiden mengungkapkan dukungan dari 

pemerintah juga dilakukan dengan memperbanyak kuantitas SMK dan 

sarana prasarana yang ada di SMK dengan membangun 341 gedung sekolah 

serta menambah jumlah guru yang saat ini masih berjumlah 270 ribu orang. 

http://ksp.go.id/pemerintah-perbanyak-smk-dan-tingkatkan-kompetensi-

pelaku-pendidikan-kejuruan/index.html (dikutip pada 28 September 2019). 

Namun faktanya, lulusan SMK merupakan penyumbang angka 

pengangguran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laman berita dari 

Okenews, menuliskan bahwa per Februari 2018, menyatakan bahwa tingkat 

pengangguran lulusan SMK sebanyak 8,92%, sementara lulusan SMA 

7,19%. Tapi pada Agustus 2018, tingkat pengangguran dari lulusan SMK 

naik menjadi 11,24%, sementara tingkat pengangguran dari kalangan SMA 

juga mengalami sedikit kenaikan menjadi 7,95%. 

https://news.okezone.com/read/2018/12/07/65/1988338/slogan-smk-bisa-

benarkah-lulus-bisa-langsung-kerja (dikutip pada 28 September 2019). 

Dalam skala regional, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami 

peningkatan dalam jumlah angka penganggurannya. Berdasarkan dari 

laman berita Tribun Jogja, pada tahun 2017 tercatat angka pengangguran 

sebanyak 63.719 orang dan tahun 2018 meningkat menjadi 73.350 orang. 

http://ksp.go.id/pemerintah-perbanyak-smk-dan-tingkatkan-kompetensi-pelaku-pendidikan-kejuruan/index.html
http://ksp.go.id/pemerintah-perbanyak-smk-dan-tingkatkan-kompetensi-pelaku-pendidikan-kejuruan/index.html
https://news.okezone.com/read/2018/12/07/65/1988338/slogan-smk-bisa-benarkah-lulus-bisa-langsung-kerja
https://news.okezone.com/read/2018/12/07/65/1988338/slogan-smk-bisa-benarkah-lulus-bisa-langsung-kerja
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https://jogja.tribunnews.com/2019/02/19/angka-pengangguran-di-diy-

alami-peningkatan (dikutip pada 29 September 2019). 

Merunut dari berita tersebut, dalam laman berita Berita Satu, 

Andung Prihadi selaku Kepala Disnakertrans DIY membenarkan jika 

digolongkan berdasarkan latar belakang pendidikan, lulusan SMK menjadi 

penyumbang angka pengangguran tertinggi di DIY. 

https://www.beritasatu.com/nasional/539488/lulusan-smk-penyumbang-

besar-pengangguran-di-diy (dikutip pada 29 September 2019). 

SMK Negeri 1 Sedayu merupakan salah satu SMK di Kabupaten 

Bantul dengan bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Salah satu program 

keahlian di sekolah tersebut yang paling diminati dan menampung banyak 

peserta didik adalah Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO). Rata-rata 

dalam satu angkatan pada jurusan TKRO berjumlah 96 siswa. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada guru pengampu 

mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (PDTO) pada tanggal 21 

Januari 2019 didapatkan informasi berkaitan dengan program pembelajaran 

tersebut. Menurut guru PDTO sarana dan prasarana yang ada dalam kelas 

sudah lengkap dalam menunjang proses pembelajaran teori, tetapi dalam 

kelas praktik terdapat tools yang sudah rusak tetapi masih digunakan dalam 

proses pembelajaran praktik. Saat pembelajaran berlangsung, siswa sering 

tidak fokus dalam memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Siswa 

juga sering bermain HP saat proses pembelajaran berlangsung meskipun 

secara diam-diam, bahkan ketika praktik siswa malah sering bermain HP 

saat tidak diawasi guru. Media pembelajaran yang sering digunakan guru 

PDTO untuk mengajar adalah proyektor dan white board. Guru PDTO 

https://jogja.tribunnews.com/2019/02/19/angka-pengangguran-di-diy-alami-peningkatan
https://jogja.tribunnews.com/2019/02/19/angka-pengangguran-di-diy-alami-peningkatan
https://www.beritasatu.com/nasional/539488/lulusan-smk-penyumbang-besar-pengangguran-di-diy
https://www.beritasatu.com/nasional/539488/lulusan-smk-penyumbang-besar-pengangguran-di-diy


 
  

4 
 

sering menggunakan metode ceramah dan diskusi dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. Pada setiap semesternya guru PDTO selalu 

berusaha agar materi pembelajaran dapat tersampaikan semua ke siswa. 

Program pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (PDTO) 

merupakan salah satu mata pelajaran program keahlian TKRO yang 

diajarkan saat siswa kelas X TKRO. Mata pelajaran tersebut diajarkan saat 

siswa duduk dikelas X dan pokok pembelajarannya adalah pengetahuan 

dasar yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dibidang otomotif. 

Pokok-pokok materi pelajaran ini adalah tentang peralatan-peralatan yang 

digunakan dalam pekerjaan dibidang otomotif. Berdasarkan hasil Ujian 

Tengah Semester (UTS) Ganjil yang dilakukan pada 17 September 2018 

sampai dengan 26 September 2018, dalam mata pelajaran PDTO yang 

diajarkan ke kelas X TKRO banyak siswa yang belum memenuhi nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Nilai tertinggi yang dapat 

diperoleh hanyalah 72 yang diraih oleh satu siwa. Nilai rata-rata dari tiap 

kelas paling tinggi yaitu 55. Jika dilihat dari perolehan nilai UTS mata 

pelajaran PDTO maka dapat dikatakan bahwa kompetensi yang diajarkan 

selama setengah semester belum mampu dicapai oleh siswa. Hal ini 

mengindikasikan tujuan pembelajaran yang diinginkan belum tercapai. 

Kompetensi yang dimiliki siswa merupakan goal dalam program 

pembelajaran di SMK. Dalam program pembelajaran, kompetensi yang 

ingin dicapai dijabarkan dalam tujuan pembelajaran yang lebih bersifat 

praktis. Untuk mencapai sebuah tujuan maka diperlukan proses yang 
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mendahuluinya. Didalam program pembelajaran sendiri banyak faktor yang 

mempengaruhinya, misalnya kurikulum, guru, sarana prasarana 

pembelajaran, metode, media, sumber belajar, siswa itu sendiri, dan faktor-

faktor lain yang sebenarnya sangatlah banyak. Sedangkan nilai hasil belajar 

siswa merupakan salah satu indikator pencapaian kompetesi siswa yang 

merupakan product dari program pembelajaran itu sendiri. Sehingga dapat 

ditarik garis bahwa nilai merupakan indikator ketercapaian suatu 

kompetensi dan kualitas program pembelajaran yang terjadi disekolah. 

Kembali pada skala yang lebih luas, berdasarkan laman berita Detik 

News, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY menjelaskan bahwa 

hasil UNBK untuk jenjang SMK mengalami penurunan nilai rata-rata. 

Tahun 2016 nilai rata-rata empat mata pelajaran diujikan adalah 253,75 

sedang tahun 2017 hanya 245,60. 

https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3488791/di-yogyakarta-

rata-rata-nilai-unbk-smk-turun-smama-naik (dikutip pada 1 Juli 2018). 

Sejalan dengan itu sebagai mana yang ada dalam laman berita Harian Jogja, 

pada tahun 2018 di wilayah DIY sendiri, nilai rata-rata empat mata pelajaran 

yang diujikan pada jenjang SMK adalah 218,04. 

http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/05/03/510/913964/hasil-

unbk-smasmk-di-diy-nilai-rata-rata-menurun (dikutip pada 1 Juli 2018). 

Berdasarkan fakta yang ada dari tahun ke tahun, rerata nilai UNBK SMK 

yang ada di Yogyakarta terus menurun. Hal tersebut mengindikasikan 

adanya penurunan pencapaian kompetensi peserta didik dan kualitas 

pembelajaran yang ada di SMK. Kabalitbang Kemendikbud, Totok 

Suprayitno dalam laman berita Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3488791/di-yogyakarta-rata-rata-nilai-unbk-smk-turun-smama-naik
https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3488791/di-yogyakarta-rata-rata-nilai-unbk-smk-turun-smama-naik
http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/05/03/510/913964/hasil-unbk-smasmk-di-diy-nilai-rata-rata-menurun
http://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/05/03/510/913964/hasil-unbk-smasmk-di-diy-nilai-rata-rata-menurun
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Pendidikan, hasil UN sebagai cerminan hasil pembelajaran di kelas perlu 

dianalisa untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian 

tersebut.  

https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/hasil-analisis-un-jadi-landasan-

peningkatan-kompetensi-pembelajaran (dikutip pada 1 Oktober 2019). 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan, terdapat kesenjangan 

yang terjadi di SMK sebagai penghasil lulusan yang kompeten. Hal tersebut 

terbukti dengan angka pengangguran yang meningkat dan penurunan nilai 

UN dari kalangan SMK. Pada jenjang SMK, nilai UN merupakan salah satu 

indikator ketercapaian kompetensi yang dimiliki siswa. Kompetensi 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan diera industri sekarang ini. 

Kompetensi didapatkan oleh siswa selama proses pembelajaran di SMK, 

sehingga bisa dikatakan pembentukan kompetensi yang dimiliki siswa 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan hal yang paling dasar saat siswa 

masuk SMK. Program pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif 

merupakan pembelajaran dasar pekerjaan-pekerjaan dibidang otomotif 

dengan materi pokok pelajaran ini adalah peralatan-peralatan yang 

digunakan dalam dibidang otomotif. Penguasaan kompetensi yang sifatnya 

dasar sangatlah penting sehingga akan membantu dalam pencapaian 

kompetensi pada tahap yang selanjutnya. Menilik kembali hasil UTS 

program pembelajaran PDTO di SMK Negeri 1 Sedayu yang belum 

memenuhi KKM, sangat berkaitan erat dengan program pembelajaran yang 

dilakukan. Maka dari pada itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam 

pada program pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif kelas X pada 

https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/hasil-analisis-un-jadi-landasan-peningkatan-kompetensi-pembelajaran
https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/hasil-analisis-un-jadi-landasan-peningkatan-kompetensi-pembelajaran
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program keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 1 

Sedayu.   

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

berikut beberapa masalah yang dapat diidentifikasi: 

Kebijakan dan lembaga pendidikan sangatlah mempengaruhi 

berlangsungnya kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Menurut Carter 

V. Good dalam Imron (1996: 18) kebijakan pendidikan adalah 

pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai dan beberapa 

pertimbangan yang menjadi landasan penilaian terhadap faktor-faktor 

pendidikan yang bersifat situasional; untuk operasionalisasi lembaga 

pendidikan, baik dalam perencanaan umum maupun tata kelola lembaga 

pendidikan yang menjadi pedoman pengambilan keputusan guna mencapai 

tujuan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan disini adalah SMK Negeri 

1 Sedayu sebagai pelaksana kebijakan pendidikan yang ditetapkan 

pemerintah, misalnya saja kebijakan full day school dan Kurikulum 2013 

yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sedayu. Kebijakan-kebijakan 

tersebut berpengaruh pada komponen-komponen pembelajaran seperti 

guru, siswa, proses pembelajaran dan masih banyak lagi. Maka dari itu, 

dalam mencapai suatu kompetensi perlu didukung adanya komponen 

pembelajaran yang berkaitan satu sama lain, sebagai wujud dari 

implementasi sutu kebijakan. 
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Fasilitas sekolah memiliki fungsi yang sangat penting, karena 

dengan adanya fasilitas maka dapat dipenuhi segala keperluan yang 

dibutuhkan dalam menunjang kelengkapan pada suatu kegiatan. Fasilitas 

sekolah bisa berupa gedung, ruang kelas, bengkel, dan segala isinya. Oleh 

karena itu pembelajaran yang merupakan kegiatan utama dalam SMK 

sangat membutuhkan kelengkapan dan kelayakan fasilitas guna memenuhi 

standar fasilitas yang semestinya. Fasilitas yang layak dan sudah mengikuti 

standar akan mendukung program pembelajaran sehingga output yang 

berupa kompetensi pada siswa akan tercapai. Sedangkan fasilitas yang tidak 

tercukupi dengan baik akan membuat kegiatan didalam program 

pembelajaran terganggu. Kemudian dalam teorema Prosser (Djatmiko, 

2013: 11) dikemukakan 16 teori pendidikan kejuruan yang salah satunya 

yaitu pelatihan vokasional akan efektif hanya jika tugas-tugas diklat 

pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama, operasi yang sama, alat, dan 

mesin yang sama seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Teori 

ini terkait dengan kebutuhan standar industri dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fasilitas sekolah akan 

mempengaruhi kegiatan didalam program pembelajaran, maka secara 

otomatis juga akan berimbas pada pencapaian kompetensi siswa.    

Penilaian merupakan suatu proses penting dalam program 

pembelajaran guna mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menguasai 

materi yang diajarkan. Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa 

harus sesuai mengukur ada yang telah diajarkan. Nilai siswa yang rendah, 
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kemungkinan bisa disebabkan oleh alat penilaian yang tidak tepat. Dalam 

hal ini alat penilaian yang berupa soal-soal mungkin terlalu sulit atau bahkan 

materi belum diajarkan oleh guru, sehingga siswa tidak bisa menjawab. 

Sistem penilaian yang tidak tepat ini akan berakibat kompetensi siswa tidak 

terukur dan program pembelajaran yang sudah dilakukan sia-sia. 

Pada saat pembelajaran siswa sering tidak berkonsentrasi pada 

materi yang disampaikan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan siswa lebih 

suka bermain smartphone. Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, 

smartphone sudah menjadi kebutuhan primer setiap individu. Setiap orang 

tidak bisa jauh dari smartphone baik itu untuk kepentingan komunikasi 

ataupun tujuan lain. Dalam pembelajaran, smartphone bisa sangat 

membantu dengan adanya fitur-fitur yang bermanfaat, misalnya media 

pembelajaran dengan berbasis android yang saat ini sudah sangat 

digencarkan oleh berbagai pihak. Tetapi seringkali siswa tidak 

memanfaatkan hal tersebut. Masih rendahnya pemahaman siswa dalam 

pemanfaatan teknologi mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan 

maksimal. Padahal majunya teknologi akan membantu siswa menambah 

ilmu sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa itu sendiri. 

Salah satu yang mempengaruhi suasana kelas adalah kondisi fisik 

dan psikis siswa. Suasana kelas mempengaruhi dalam mencapai 

pembelajaran yang efektif (Hamruni, 2011: 29). SMK Negeri 1 Sedayu 

merupakan sekolah yang sudah menerapkan kebijakan full day school 

sehingga membuat siswa lebih kurang sembilan jam berada disekolah untuk 
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mengikuti pelajaran. Pembelajaran yang berlangsung lama akan 

menyebabkan kondisi fisik siswa lelah. Kondisi siswa mempengaruhi dalam 

keberhasilan pembelajaran (Hamalik, 2015: 52). Selain kondisi fisik, 

motivasi juga berpengaruh pada kegiatan belajar, motivasi adalah dorongan 

untuk melakukan tindakan (Hamalik, 2015: 51). Motivasi rendah yang 

dimiliki siswa untuk mengikuti pembelajaran akan menyebabkan interaksi 

antara guru dan siswa tidak terjalin, sehingga tujuan pembelajaran sulit 

untuk tercapai. 

Proses pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya 

metode pembelajaran. Keefektifan metode dapat terjadi ketika ada 

kesesuaian dengan komponen pembelajaran lain (Khuluqo, 2017: 134). 

Tujuan pembelajaran mempengaruhi dalam pemilihan metode sehingga 

metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Jika metode pembelajaran yang dilakukan monoton, tidak semua 

materi dapat tercover dengan baik. Terdapat materi yang kurang maksimal 

dalam penyampaiannya sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai secara 

optimal. Idealnya metode pembelajaran harus bervariasi agar materi dapat 

tersampaikan secara maksimal dan membuat siswa tidak mudah bosan.  

Media pembelajaran merupakan perantara dalam menyampaikan 

sebuah informasi berkaitan dengan kompetensi dasar pembelajaran. 

Informasi tersebut berisikan ilmu yang dibutuhkan dalam menguasai suatu 

kompetensi. Seseorang dapat dikatakan kompeten atau menguasai 

kompetensi, jika berhasil menguasai tujuan pembelajaran yang telah 
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ditetepkan. Maka dari itu media pembelajaran harus jelas dan dapat 

dipahami siswa. Media juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai, sehingga penggunaan media dapat maksimal untuk 

menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran.  

Program pembelajaran atau lebih dikenal dengan mata pelajaran 

merupakan pokok dari segala kegiatan yang ada di sekolah. Program 

pembelajaran SMK bertujuan agar siswa dapat menguasai suatu kompetensi 

pada bidangnya, agar tujuan tersebut tercapai maka diperlukan pengelolaan 

atau manajemen yang baik. Manajemen merupakan suatu proses (Fattah, 

2004: 1). Dalam manajemen pembelajaran minimal terdapat tiga tahap 

penting yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses evaluasi. 

Perencanaan bertujuan untuk merancang tujuan pembelajaran yang 

nantinya dapat dilihat dalam hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan 

pembelajaran adalah segala usaha dan proses didalam mewujudkan tujuan 

pembelajaran. Pada tahap ini terdapat banyak faktor, misalnya siswa, guru, 

sarana dan prasarana, serta masih banyak yang lain. Setelah proses 

pembelajaran berjalan maka didapat hasil berupa output misalnya nilai, 

tahap tersebut masuk dalam tahap evaluasi. Nilai dalam hal ini menunjukan 

pencapaian kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Hasil UTS mata pelajaran 

PDTO masih belum memenuhi KKM yang telah ditentukan, sehingga dapat 

dikatakan pencapaian kemampuan siswa dalam menguasai kompetensi 

masih dibawah standar miniml. Disamping itu evaluasi tidak hanya pada 

hasil belajar tapi juga evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program 
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akan menunjukkan seberapa efektif program yang berjalan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran seringkali tidak 

dilakukan oleh pendidik karena dirasa tidak perlu. Padahal dari aspek 

evaluasi program ini akan dilihat berbagai macam faktor-faktor yang ada 

dalam pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi hasil yang telah dicapai 

dari tujuan yang telah ditetepkan. Dari hasil evaluasi program akan menjadi 

masukan untuk pendidik dalam menjalankan pembelajaran pada periode 

berikutnya. 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk lebih memfokuskan 

permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan tingkat kedalaman 

penelitian secara maksimal sehingga pembahasannya dapat terarah dan 

tepat mengenai sasaran. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan 

memfokuskan pada evaluasi program pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 

Otomotif Kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu. Dipilihnya evaluasi 

program dikarenakan evaluasi merupakan salah satu rangkaian siklus dalam 

pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pelaksanaan program 

pembelajaran yang sudah dilakukan, hasil evaluasi dapat dijadikan 

pertimbangan dalam perencanaan program pembelajaran berikutnya.  

Sasaran evaluasi meliputi: (1) evaluasi context meliputi perencanaan 

pembelajaran, (2) evaluasi input meliputi guru, siswa dan sarana dan 

prasarana, (3) evaluasi process meliputi media, metode, sumber belajar dan 



 
  

13 
 

langkah pembelajaran, dan (4) evaluasi product meliputi pencapaian belajar 

siswa pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Perencanaan 

pembelajaran tertuang dalam perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

kurikulum, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

perlu dievaluasi karena perencanaan pembelajaran harus dibuat dengan 

matang, berkesinambungan, dan beracuan pada kurikulum. Guru 

merupakan pengelola utama pembelajaran dan siswa merupakan pembelajar 

atau yang melakukan tindakan belajar. Interaksi antara guru dan siswa 

sangatlah penting guna terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Sarana 

dan prasarana dievaluasi karena dalam pembelajaran tidak bisa lepas dari 

bantuan sarana dan prasarana untuk membantu menyampaikan informasi 

dan mengondisikan pembelajaran. Media, metode, dan sumber belajar yang 

dirancang oleh guru perlu dievaluasi karena proses pelaksanaan 

pembelajaran yang berfokus pada tujuan harus terencana dan berdampak 

pada siswa. Langkah pembelajaran yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran dievaluasi agar setiap aktivitas yang ada dikelas sesuai dengan 

perencanaan guru sehingga kondisi dan suasana pembelajaran berjalan 

dengan baik. Pencapaian hasil belajar siswa dievaluasi guna melihat sampai 

mana kemampuan siswa dalam mencapai suatu kompetensi dasar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar 

Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu jika ditinjau 

dari konteksnya yang meliputi kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

kurikulum dan penyampaian kompetensi dasar pembelajaran? 

2. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar 

Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu jika ditinjau 

dari masukannya yang meliputi kualifikasi dan pengalaman guru mata 

pelajaran PDTO, motivasi siswa, dan ketersediaan sarana dan 

prasarana? 

3. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar 

Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu jika ditinjau 

dari prosesnya yang meliputi penggunaan media dan metode oleh guru, 

pemanfaatan sumber belajar, dan keterlaksanaan langkah pembelajaran 

dengan pembelajaran? 

4. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar 

Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu jika ditinjau 

dari produknya yang meliputi pencapaian belajar siswa pada aspek 

afektif, kognitif, dan psikomotorik? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk menggambarkan program 

pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif di SMK Negeri 1 Sedayu. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kurikulum dan 

penyampaian kompetensi dasar pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 

Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu. 

2. Mengetahui kualifikasi dan pengalaman guru mata pelajaran Pekerjaan 

Dasar Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu, 

motivasi siswa, dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran. 

3. Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran meliputi penggunaan 

media dan metode oleh guru, pemanfaatan sumber belajar, dan 

keterlaksanaan langkah pembelajaran pada mata pelajaran Pekerjaan 

Dasar Teknik Otomotif kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu. 

4. Mengetahui pencapaian belajar siswa pada aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif 

kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Memberikan informasi baru berkaitan dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran agar lebih baik lagi. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 
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Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dalam bidang 

evaluasi program pembelajaaran sebagai calon guru. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi guru mengenai  

program pembelajaran sehingga dapat dilakukan pengambilan 

keputusan guna mendapatkan sistem pembelajaran yang efektif. 
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