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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Program Pembelajaran 

Dalam Sugono (2008: 24), pembelajaran atau pengajaran adalah 

proses, cara, perbuatan mengajar. Menurut Jihad dan Haris (2013: 11), 

pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua 

aspek, yaitu: belajar berorientasi kepada apa yang harus dilakukan oleh 

siswa dan mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru 

sebagai pemberi pelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada 

Bab I Pasal 1 Butir 20, menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Selaras dengan itu Arifin (2016: 10) menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

sistemik, yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik (guru) 

dengan peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan 

suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar peserta 

didik, baik dikelas maupun diluar kelas, dihadiri guru secara fisik atau 

tidak, untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran atau pengajaran adalah proses interaksi 

antara peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar agar 

peserta didik dapat menguasai kompetensi tertentu. 
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Program pembelajaran didukung dengan komponen-komponen 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2003: 77), komponen-komponen 

pengajaran terdiri dari tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau 

siswa, tenaga kependidikan khususnya guru, perencanaaan pengajaran 

sebagai suatu segmen kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran, 

dan evaluasi pengajaran. 

Program pembelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif 

merupakan kegiatan interaksi komponen-komponen pembelajaran secara 

terencana dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai kompetensi 

dasar berkaitan dengan pekerjaan dan peralatan dibidang otomotif. 

2. Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan proses mencari informasi sebagai dasar dalam 

pembuatan keputusan (Ananda & Rafida, 2017; Sukardi, 2015). Definisi 

lain menyebutkan, evaluasi adalah proses sistematis dengan berdasar pada 

kriteria tertentu untuk mengetahui kualitas dari sesuatu untuk tujuan 

membuat keputusan (Arifin, 2016: 5). Fattah (2013: 107) mengemukakan 

bahwa evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat 

kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat 

disimpulkan evaluasi merupakan proses sistematis mencari informasi 

untuk mengetahui kualitas sesuatu hal berdasarkan kriteria tertentu yang 

selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 
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Program merupakan suatu kegiatan yang terencana dan memiliki 

komponen-komponen kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan. Definisi program tersebut selaras dengan 

penjelasan yang dipaparkan Sudjana (2006: 4), yaitu kegiatan yang disusun 

secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi dan jenis kegiatan, 

pelaksana kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan 

sumber-sumber pendukung lainnya. Definisi program yang lebih luas 

adalah kegiatan yang sistemik, yaitu kegiatan yang memiliki komponen, 

proses, dan tujuan program. Penjelasan lain menurut Ananda dan Rafida 

(2017: 5), program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit 

yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu. 

Sebelumnya telah dipaparkan definisi evaluasi dan program, 

sedangkan definisi evaluasi program adalah kegiatan sistematis untuk 

mengetahui kualitas suatu kegiatan berdasarkan data dan kriteria yang 

didapat pada kurun waktu tertentu yang selanjutnya digunakan membantu 

pengambilan keputusan. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan yang 

memaparkan bahwa evalusi program merupakan kegiatan ilmiah untuk 

mendapat suatu pembuktian dengan mengetahui efektifitas suatu program 

(Sugiyono, 2013; Sukardi, 2015). Selain itu Sudjana (2006: 21), 

mendefinisikan evaluasi program adalah kegiatan sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai 

masukan untuk pengambilan keputusan. Jadi definisi evaluasi program 
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pembelajaran adalah proses mencari informasi tentang substansi didalam 

komponen-komponan pembelajaran pada suatu program pembelajaran.  

Tujuan evaluasi program merupakan rumusan mengenai hal-hal yang 

diinginkan kegiatan evaluasi pada suatu program. Terdapat bermacam-

macam tujuan dari evaluasi program, yaitu: (1) memberi masukan untuk 

perencanaan program, (2) memberi masukan untuk kelanjutan, perluasan, 

dan penghentian program, (3) memberi masukan untuk modifikasi 

program, (4) memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan 

penghambat program, (5) memberikan masukan untuk motivasi dan 

pembinaan pengelola dan pelaksana program, dan (6) memberi masukan 

untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. 

Evaluasi program dapat dijadikan referensi untuk perencanaan 

program. Perencanaan program adalah kegiatan awal pengelola program 

bersama berbagai pihak yang terkait untuk menyusun suatu program. Suatu 

program pendidikan dapat disusun dengan urutan sebagai berikut, yaitu 

lokasi program, konteks program, tujuan program, warga belajar, pendidik, 

kurikulum, metode-teknik dan media pembelajaran, proses pembelajaran, 

dana belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, hasil belajar, daya 

dukung, pengaruh, waktu dan jadwal pembelajaran. 

Evaluasi program untuk memberi masukan untuk kelanjutan, 

perluasan, dan penghentian program. Tujuan evaluasi program ini bisa 

dilakukan dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 
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dilakukan saat program berjalan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan 

saat program sudah berakhir.  

Modifikasi program program dapat dilakukan pada saat program 

masih berjalan. Evaluasi formatif akan mempengaruhi proses berjalannya 

program untuk lebih baik pada masa selanjutnya. Maka dari itu modifikasi 

atau perbaikan pada suatu program akan memperbesar tercapainya tujuan 

program. 

Cara yang bisa digunakan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung 

dan penghambat program adalah menggunakan analisis SWOT (strength, 

weaknesses, opportunities, dan threats). Data yang didapat dari evaluasi 

digunakan dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil harus 

mampu mendukung program baik dari dalam maupun dari luar. 

Motivasi dan pembinaan kepada penyelenggara, pengelola, dan 

pelaksana program akan berpengaruh terhadap kinerja yang akan 

ditampilkan. Tugas dan fungsi yang dibebankan ke penyelanggara program 

harus berjalan dengan optimal sesuai renana yang telah ditetepkan. 

Dalam evaluasi program harus memiliki landasan keilmuan sebagai 

hal yang mendasari evaluasi program. Sebagai evaluator, fokus evaluasi 

program harus dilandasi berdasarkan keilmuan yang digunakan untuk 

penyusunan dan pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan 

evaluator akan mendukung pengembangan teori keilmuan yang ada dan 

harus mengetahui keterbatasan dari evaluasi program yang dilakukan 

(Sudjana, 2006: 36-47). 
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Berdasarkan hasil dari evaluasi program terdapat beberapa 

kemungkinan pengambilan keputusan yaitu menghentikan program karena 

tidak bermanfaat, memperbaiki program karena terdapat kekurangan, 

melanjutkan program karena proses dan hasil sesuai harapan dan memiliki 

manfaat, dan menyebarluaskan program karena dapat dimanfaatkan 

ditempat lain (Arikunto & Jabar, 2004: 8-9). Evaluasi program bertujuan 

untuk mengembangkan program dengan menjadi masukan dalam 

perencanaan program dan untuk menilai program yang berjalan sesuai 

dengan kriteria tertentu atau akreditasi (Hamalik, 2015: 171-172).  

Jadi dapat disimpulkan dari berberapa tujuan evaluasi program yang 

telah dipaparkan diatas, bahwa evaluasi program bertujuan sebagai 

penyedia informasi dan pengambilan keputusan guna tindak lanjut program 

pada tingkat atau periode berikutnya. Keputusan yang diambil misalnya 

penghentian, perbaikan, melanjutkan, penyebarluasan, penilaian, dan 

mengidentifikasi faktor-faktor program. Pada program pembelajaran 

dilakukan evaluasi, agar didapat informasi berkaitan dengan komponen-

komponen pembelajaran dan dapat diketahui komponen yang tidak 

berjalan semestinya dan meminimalisir kegiatan yang dirasa tidak 

bermanfaat.  

Pelaksanaan evaluasi program harus memperhatikan prinsip-prinsip 

evaluasi program agar pelaksanaan evaluasi sesuai prosedur dan didapat 

hasil yang bermanfaat. Prinsip-prinsip evalusi program, meliputi pihak 

yang terlibat harus jujur dalam memberikan informasi dengan disertai 
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bukti, penilaian dilakukan dengan objektif berdasarkan informasi dan 

kriteria yang ada, informasi yang ada harus benar, nyata, dan rasional, serta 

hasil evaluasi dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan (Sukardi, 

2015: 7). 

Penjelasan lain dipaparkan oleh Fattah (2013: 114) tentang prinsip-

prinsip evaluasi program, yakni (1) berkesinambungan, (2) menyeluruh, (3) 

objektif, (4) keterandalan dan sahih, (5) penggunaan kriteria, dan (6) 

bermanfaat.  

Pejelasan yang hampir sama dipaparkan Sutapa dalam Rusdiana, 

prinsip-prinsip evaluasi adalah, sebagai berikut: 

a. Komprehensif 

Evaluasi program harus mencakup berbagai aspek yang luas dan 

menyeluruh. 

b. Komparatif 

Kerjasama antar semua bagian yang terlibat dalam evaluasi akan 

membuat keobjektifan dalam evaluasi terbentuk.  

c. Kontinu 

Monitoring atau pemantauan termasuk dalam evaluasi program yang 

dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan progam. 

Hal tersebut untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai pada 

periode waktu tertentu. 

d. Objektif 
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Evaluasi program yang dilakukan harus sesuai fakta dan data yang 

didapat. Dari data yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah 

menjadi suatu kesimpulan. Evaluasi yang dilakukan akan objektif jika 

fakta dan data yang dikumpulkan lengkap dan menggambarkan 

program yang dijalankan. 

e. Valid 

Kriteria atau standar yang jelas dan konsisten terhadap tujuan dalam 

evaluasi program yang terlah dibuat. 

f. Fungsional 

Hasil evaluai dikatakan fungsional ketika dapat digunakan untuk 

perbaikan pada program.  

g. Diagnostik 

Kelemahan dan kekurangan pada suatu program harus dapat 

diidentifikasi melalui evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan 

pada program. (Rusdiana, 2017: 27-28). 

Dengan demikian, evaluasi program pembelajaran hendaknya 

dilakukan pada setiap komponen program secara terus menerus. Evaluator 

harus objektif dengan didasari data dan informasi yang benar. Kriteria yang 

ditetapkan jelas sehingga tepat dan konsisten sesuai apa yang diukur. Hasil 

dari evaluasi program harus dapat diketahui berbagai pihak sehingga dapat 

bermanfaat.  

3. Evaluasi Program Model  CIPP 
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Penelitian evaluasi program ini menggunakan model CIPP yang 

dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk pada tahun 1967 di Ohio State 

University. CIPP singkatan dari context, input, process, product (konteks, 

masukan, proses, hasil). Keempat kata dalam singkatan tersebut merupakan 

sasaran evaluasi sekaligus komponen dari proses sebuah program kegiatan 

(Arikunto & Jabar, 2004: 29). Alasan menggunakan model evaluasi CIPP 

ini adalah sasaran evaluasi jelas yaitu komponen-komponen dari sebuah 

program dalam hal ini program pembelajaran. Program pembelajaran 

merupakan program pemrosesan karena merubah input menjadi output 

(hasil proses). Model evaluasi CIPP cocok digunakan untuk mengevaluasi 

program pembelajaran karena obyek evaluasinya terdiri dari masukan 

(input), proses (process), dan hasil (product) (Arikunto & Jabar, 2004: 37).  

Stufflebeam (2015: 1) memaparkan bahwa “the CIPP evaluation 

model is a comprehensive framework for guiding evaluations of programs, 

projects, personnel, products, institutions, and systems”. Dalam penelitian 

evaluasi model CIPP perlu terlebih dahulu menentukan unsur atau 

komponen yang akan dievaluasi dalam program. Pada program 

pembelajaran terdapat dua komponen yang dapat mempengaruhi program 

yaitu komponen didalam program dan komponen diluar program. 

Komponen didalam program antara lain kurikulum, pendidik, peserta 

didik, lingkungan, dan biaya, sedangkan komponen diluar program antara 

lain kebijakan, lembaga-lembaga, budaya, dan output serta outcome 

program terhadap lulusan dan masyarakat (Sudjana, 2006: 247). Penelitian 
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ini hanya akan berfokus pada komponen didalam program, karena 

komponen diluar program pembelajaran seperti kebijakan dan lembaga 

merupakan hal yang mengatur program pembelajaran dan merupakan 

implemantasi dari sebuah peraturan hukum pemerintah yang bersifat 

nasional. Hal itu sejalan dengan yang diungkapkan Rahardjo dalam 

Salahudin (2017: 74) yang menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan 

berkaitan dengan seperangkat tujuan, rencana, dan program, serta 

keputusan dan peraturan perundangan yang mempengaruhi 

operasioanalitas pendidikan. Selain itu juga, budaya masyarakat sifatnya 

sangat plural dalam artian setiap individu misalnya guru dan siswa 

membawa budaya kehidupan masyarakat masing-masing. Menurut 

Daryanto (2015: 3), budaya sekolah bukan hanya refleksi dari sikap para 

personil sekolah, namun juga merupakan cerminan kepribadian sekolah 

yang ditunjukkan oleh perilaku individu dan kelompok dalam sebuah 

komunitas sekolah. Meskipun dalam penelitian ini yang dipilih komponen 

didalam program, tetapi terdapat komponen yang tidak diteliti seperti 

biaya, dikarenakan biaya merupakan komponen yang sangat berkaitan erat 

dengan kebijakan yang diterapkan di sekolah. Seperti halnya menurut 

Fattah (2017: 7) bahwa biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, 

antara lain besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, 

tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau 

tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru/dosen, kualifikasi guru, 

tingkat pertumbuhan penduduk (khusunya di negara berkembang), 
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perubahan dari penggajian/pendapatan (revenue theory of cost). 

Komponen yang ada dalam program akan dipilah berdasarkan komponen 

evaluasi yaitu context, input, process, dan product. 

Penjabaran dari keempat komponen evaluasi akan dibahas sebagai 

berikut: 

a. Context 

Menurut Arifin (2016: 78), evaluasi konteks bermanfaat untuk 

membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan 

program, dan merumuskan tujuan program. Teori lain menyebutkan 

dimensi evaluasi konteks yaitu situasi atau latar belakang yang 

mempengaruhi tujuan dan strategi pendidikan yang akan 

dikembangkan dalam sistem (Daryanto, 2008: 88). Mulyatiningsih 

(2014: 130) memaparkan kegiatan evaluasi konteks meliputi 

menelusuri hasil analisis kebutuhan melalui latar belakang 

penyusunan program dan mengkaji kesesuaian tujuan program dengan 

kebutuhan. Jadi dalam evaluasi konteks berkaitan erat dengan 

perencanaan awal dan tujuan program yang dipakai dalam mengatasi 

kebutuhan. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, ditetapkan komponen 

context dalam penelitian ini yang akan dilakukan evaluasi adalah 

kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kurikulum dan penyampaian 

kompetensi dasar pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang disusun 

harus berkaitan dengan kurikulum yang dipakai. Dalam hal ini 
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kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi melalui pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

merupakan penjabaran dari kompetensi dasar sehingga keterkaitan 

keduanya harus terjadi, agar pembelajaran yang diberikan ke siswa 

sampai pada kompetensi yang diharapkan. 

Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang berisi 

serangkaian program dan materi pembelajaran yang disusun secara 

sistematis guna mengubah tingkah laku siswa agar sesuai dengan 

tujuan melalui kegiatan belajar (Hamalik, 2015: 16-17). Pada 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Butir 19 

disebutkan pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah segala sesuatu yang 

dituangkan dalam bentuk rencana yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggabungkan 

antara proses pembelajaran kokurikuler dan ekstra kurikuler. Proses 

pembelajaran kokurikuler untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik melalui berbagai kegiatan mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan 
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mengkomunikasikan, sedangkan proses pembelajaran ekstra kurikuler 

untuk mengambangkan moral dan perilaku melalui kegiatan diluar 

pembelajaran dikelas (Arikunto & Yuliana, 2017: 99). Menurut 

Supardi (2013: 36-37) kurikulum harus memiliki ciri-ciri yaitu: (1) 

tujuan dirinci menjadi objektif, (2) menekankan isi (uraian 

kompetensi), (3) desain pembelajaran disusun sistemik 

(menggunakan analisis approach), dan (4) evaluasi menggunakan tes 

objektif.  
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Tabel 1. Kurikulum PDTO Kompetensi Keahlian TKRO di SMK Negeri 1 

Sedayu. 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1 Mengklasifikasi jenis jenis hand 

tools. 

4.1 Menggunakan macam-macam hand 

tools. 

3.2 Mengklasifikasi jenis-jenis power 

tools. 

4.2 Menggunakan macam-macam 

power tools. 

3.3 Mengklasifikasi jenis-jenis special 

service tools. 

4.3 Menggunakan macam-macam 

special service tools. 

3.4 Menerapkan workshop equipment. 4.4 Menggunakan workshop equipment. 

3.5 Menerapkan alat ukur mekanik serta 

fungsinya. 

4.5 Menggunakan alat-alat ukur 

mekanik. 

3.6 Menerapkan alat ukur elektrik serta 

fungsinya. 

4.6 Menggunakan alal-alat ukur 

elektrik. 

3.7 Menerapkan alat ukur elektronik 

serta fungsinya. 

4.7 Menggunakan alal-alat ukur 

elektronik. 

3.8 Menerapkan alat ukur hidrolik serta 

fungsinya. 

4.8 Menggunakan alat-alat ukur 

hidrolik. 

3.9 Menerapkan alat ukur pneumatik 

serta fungsinya. 

4.9 Menggunakan alat-alat ukur 

pneumatik. 

3.10 Menganalisis berbagai jenis jacking, 

blocking dan lifting. 

4.10 Merawat peralatan jacking, blocking 

dan liffting sesuai operation manual. 

3.11 Menerapkan cara pengangkatan 

benda kerja. 

4.11 Mendemonstrasikan pengangkatan 

benda kerja. 

3.12 Menganalisis berbagai bearing, seal, 

gasket dan hoses. 

4.12 Merawat berbagai bearing, seal, 

gasket dan hoses. 

3.13 Memahami treaded, fasterner, 

sealant dan adhesive. 

4.13 Menggunakan treaded, fastener, 

sealant dan adhesive. 

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 

330/D.DS/KEP/KR/2017. 

Tujuan sangat penting didalam kegiatan dan proses belajar 

mengajar. Tujuan pembelajaran menurut Arifin (2009:24-25) yaitu 

target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap pokok 
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bahasan/topik. Sejalan dengan itu, tujuan pembelajaran merupakan 

target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran sekaligus 

landasan dalam menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi 

pembelajaran (Hamruni, 2011: 12). 

Dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 

Kejuruan pada Lampiran III Bab III tentang Standar Proses 

Pembelajaran, menyebutkan bahwa perangkat pembelajaran terdiri 

dari Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus 

merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

mata pelajaran yang juga memuat kerangka konseptual program 

keahlian dan kompetensi keahlian, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dikembangkan dari silabus dan bertujuan untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai kompetensi. 

Dalam penyusunan silabus perlu memperhatikan muatan-

muatan yang ada diantaranya: (1) identitas mata pelajaran (khusus 

SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B dan SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK/ 

Paket C/ Paket C Kejuruan); (2) identitas sekolah meliputi nama 

satuan pendidikan dan kelas; (3) kompetensi inti, merupakan 

gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik 

untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; (4) kompetensi 
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dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran; (5) tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); (6) materi pokok, 

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi; (7) pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan; (8) penilaian, merupakan proses pengumpulan dan 

pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar 

peserta didik; (9) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

(10) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

Pada penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

hal-hal yang harus dimuat adalah: (1) identitas sekolah yaitu nama 

satuan pendidikan; (2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; (3) 

kelas/semester; (4) materi pokok; (5) alokasi waktu ditentukan sesuai 

dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan 

mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus 

dan KD yang harus dicapai; (6) tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang 

dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan; (7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian 
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kompetensi; (8) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 

dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; (9) metode 

pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 

dicapai; (10) media pembelajaran, berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran; (11) sumber 

belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, 

atau sumber belajar lain yang relevan; (12) langkah-langkah 

pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup; dan (13) penilaian hasil pembelajaran. 

b. Input 

Evaluasi input adalah menjabarkan kemampuan sumber daya 

yang digunakan dalam melaksanakan program (Arikunto & Jabar, 

2004; Mulyatiningsih: 2014). Menurut Daryanto (2008: 88), evaluasi 

input adalah sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut 

Mulyatiningsih (2014: 125) evaluasi input dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya bahan, alat, 

manusia, dan biaya untuk melaksanakan program yang telah dipilih. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, ditetapkan komponen input 

dalam penelitian ini yang akan dilakukan evaluasi adalah kualifikasi 
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dan pengalaman guru, motivasi siswa, dan ketersediaan sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran. Kualifikasi dan pengalaman guru 

merupakan hal yang penting karena dalam pembelajaran pengelola 

utama kelas adalah guru sehingga jika sebuah tujuan ingin dicapai 

maka guru merupakan pembuka jalan utama dalam mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Pembelajaran berjalan dengan baik jika 

terjadi aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Aktivitas yang 

dilakukan siswa didasari oleh motivasi yang dilakukan oleh siswa. 

Sarana dan prasarana yang lengkap akan membantu menciptakan 

suasana kelas yang kondusif sehingga pembelajaran yang dilakukan 

menjadi lancar.     

1) Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Bab I Pasal 1, guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam 

pembelajaran guru merupakan faktor penting guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang harus berpatok pada kurikulum yang 

berlaku, maka dari itu guru harus mampu mengelola komponen 

pembelajaran lain agar mendukung proses pembelajaran 

(Hamruni, 2011: 11). Dengan demikian, efektivitas proses dan 
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keberhasilan pembelajaran tergantung pada kualitas dan 

kemampuan guru. 

Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen Bab IV Pasal 10, kompetensi guru meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran, sehingga pada 

akhirnya siswa mudah dalam mengikuti pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan guru 

menampilkan sikap positif dan dapat dicontoh oleh siswa. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru melakukan 

interaksi dengan lingkungan sosial disekitarnya. Kompetensi 

profesional merupakan kemampuan guru menguasai keilmuan 

yang diajarkan ke siswa (Ramdhani, 2012: 26-31). 

Adapun kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan 

jalur formal serta melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Menurut 

Permendikbud Nomor 34 tahun 2018 pada Lampiran V Bab III 

tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru Dan Instruktur 

Kejuruan, menyatakan bahwa kualifikasi Akademik Guru 

SMK/MAK melalui pendidikan formal Standar kualifikasi 

akademik guru SMK/MAK adalah jenjang pendidikan sedikitnya 

yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan 
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ijazah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D-IV) yang relevan 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki 

sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi 

Guru (PPG). Dalam hal ini tidak hanya ijazah tetapi sertifikat 

pendidik profesional juga diperlukan. Sedangkan kualifikasi 

akademik melalui jalur uji kelayakan dan kesetaraan bagi 

seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh 

perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya 

dalam hal ini berupa sertifikasi. 

2) Motivasi Siswa 

Motivasi menurut Sugihartono (2013: 20) adalah, suatu 

kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu 

dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. 

Motivasi bertujuan untuk menggugah seseorang agar timbul 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau tujuan tertentu (Purwanto, 2014: 73). 

Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari sikap pantang 

menyerah meskipun menghadapi kesulitan (Sugihartono, 2013: 

20). Jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang 

yang menjadikan sebab untuk seseorang melakukan sesuatu 

kegiatan yang akan menghasilkan hasil yang dikehendaki. Jika 

tidak ada motivasi maka seseorang akan enggan untuk melakukan 

suatu kegiatan. Dalam pembelajaran, motivasi tinggi siswa 
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ditunjukkan dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran yang 

tinggi dan senantiasa berkeinginan tinggi untuk belajar. 

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa siswa 

harus melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Aktivitas yang 

bisa dilakukan siswa dapat digolongkan sebagai berikut: (1) 

visual activities misalnya membaca, memperhatikan; (2) oral 

activities seperti bertanya memberikan saran; (3) listening 

activities misalnya mendengarkan; (4) writing activities misalnya 

menulis, menyalin; (5) drawing activities misalnya menggambar, 

membuat grafik; (6) motor activities misalnya melakukan 

percobaan, mereparasi; (7) mental activities misalnya mengingat; 

memecahkan soal; (8) emotional activities misalnya bersemangat, 

berani, tenang (Sardiman, 2014:101). 

3) Sarana dan Prasarana 

Sugono (2008: 1268) menjelaskan bahwa sarana memiliki 

arti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana dalam 

Sugono (2008: 554) disebut infrastruktur memiliki arti segala 

sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu 

proses. 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2017: 143), sarana 

pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar 

mengajar. Contoh sarana dan prasarana pembelajaran meliputi 
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lokasi, gedung, perlengkapan pembelajaran (meja, kursi, dll), 

laboratorium, tempat kerja, dan alat bantu pembelajaran (papan 

tulis, alat tulis, buku, dll). Evaluasi yang bisa dilakukan pada 

sarana dan prasarana berkaitan dengan kuantitas, kualitas, 

kecocokan dengan pembelajaran, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana (Sudjana, 2006: 91). Dalam 

penelitian akan dibatasi hanya pada ketersediaan sarana dan 

prasarana. Menurut Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 

menjelaskan bahwa ruang kelas berfungsi sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak 

memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus 

yang mudah disediakan. 
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Tabel 2. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas. 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1. Perabot 

1.1 Kursi peserta 

didik 

1 buah/peserta 

didik 

Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan 

fungsi penggunaan. 

1.2 Meja peserta 

didik 

1 buah/peserta 

didik 

Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan 

fungsi penggunaan. 

1.3 Kursi guru 1 buah/guru Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan 

fungsi penggunaan. 

1.4 Meja guru 1 buah/guru Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 

penggunaan. 

1.5 Lemari 1 buah/ruang Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 

penggunaan sesuai dengan jenis 

alat/bahan yang disimpan. 

2. Peralatan Pendidikan 

2.1 Lambang negara Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 

penggunaan. 

2.2 Gambar Presiden dan Wakil 

Presiden 

Desain, ukuran, dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 

penggunaan. 

3. Media Pendidikan 

3.1 Papan tulis 1 buah/ruang Desain, ukuran dan bahan yang 

digunakan memperhatikan fungsi 

penggunaan sesuai data/informasi 

yang ditampilkan. 

4. Perlengkapan Lain 

4.1 Alat 

kebersihan 

1 set/ruang Kelengkapan alat kebersihan 

memperhatikan jenis, jumlah, dan 

spesifikasi yang mendukung 

kebersihan ruang belajar. 

4.2 Jam dinding 1 buah/ruang Spesifikasi disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

4.3 Kotak kontak/ 

stop kontak 

listrik  

3 buah/ruang 

kelas 

Penempatan dan daya listrik 

memperhatikan daya dukung 

terhadap pengoperasian 

peralatan yang memerlukan. 

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 34 

Tahun 2018 Tanggal 14 Desember 2018. 
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c. Process 

Evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

program terlaksana sesuai dengan rencana (Arikunto & Jabar, 2004; 

Mulyatiningsih, 2014). Menurut Mulyatiningsih (2014: 130) kegiatan 

evaluasi proses meliputi mengamati kesesuaian implementasi 

program dengan rencana, kepuasan subjek yang terlihat dalam 

pelaksanaan program, mencatat penyimpangan rencana untuk 

memberi saran-saran perbaikan, dan menilai proses secara 

keseluruhan. Menurut Daryanto (2008: 88) ruang lingkup evaluasi 

process adalah pelaksanaan strategi dan penggunaan 

sarana/modal/bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Menurut 

Arifin (2016: 78) evaluasi proses untuk membantu melaksanakan 

keputusan sampai sejauh mana rencana telah diterapkan, apa rencana 

tersebut sesuai dengan prosedur kerja, dan apa yang harus diperbaiki. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, ditetapkan komponen 

process dalam penelitian ini yang akan dilakukan evaluasi adalah 

media, metode, dan sumber belajar serta langkah pembelajaran. 

Menurut Sadiman dalam Khuluqo (2017: 144), media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. Terdapat berbagai media 

pembelajaran misalnya dalam bentuk bahan tercetak, media visual, 
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media audio, dan media audio visual, serta sumber-sumber 

masyarakat yang dapat dialami secara langsung (Hamalik, 2015: 51-

52). 

Metode pembelajaran berarti cara yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal 

(Sugihartono, 2013: 81). Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

harus berpatok pada prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar yaitu: 

(1) berpusat pada peserta didik; (2) belajar dengan melakukan 

(learning by doing); (3) mengembangkan kemampuan sosial; (4) 

mengambangkan rasa ingin tahu dan imajinatif guna bisa berfikir 

kritis dan kreatif; dan (5) mengembangkan kreativitas dan 

keterampilan memecahkan masalah (Majid, 2007: 136-137). Menurut 

Taoumy dan Sutikno dalam Khuluqo (2017: 133) ciri-ciri metode 

yang baik yaitu: (1) memiliki daya sesuai dengan watak peserta didik 

dan materi; (2) dapat mengantarkan peserta didik pada kemampuan 

praktis; (3) dapat mengembangkan materi; (4) memberikan keleluasan 

dalam menyampaikan pendapatnya; dan (5) mampu menempatkan 

pendidik dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses 

pembelajaran. Menurut Khuluqo (2017: 134-141) terdapat macam-

macam metode pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, demonstrasi, 

ceramah plus (ekspositori), resitasi, praktikum, karya wisata, latihan 

keterampilan, discovery (penemuan), tanya jawab, pemecahan 

masalah (problem solving), inkuiri, simulasi, kisah/cerita, tutorial, suri 
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teladan, team teaching, kerja kelompok, project method, taileren 

method, metode global (ganze method), symposium, dan pembelajaan 

dengan modul. 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik itu lingkungan, 

benda, ataupun orang yang mengandung informasi yang digunakan 

sebagai wahana peserta didik untuk melakukan perubahan tingkah 

laku. Sumber belajar dapat dikatergorikan menjadi: (1) tempat atau 

lingkungan; (2) benda; (3) orang yang memiliki keahlian tertentu; (4) 

buku; dan (5) peristiwa (Majid, 2007: 170-171). Dalam penelitian ini 

akan dibatasi pada sumber belajar berupa buku atau sumber belajar 

dalam bentuk cetak dikarenakan dalam proses pembelajaran yang 

terjadi disekolah buku merupakan rujukan utama dalam materi 

pembelajaran. Menurut Majid (2007: 174), sumber belajar terdiri dari 

handout, buku, modul, lember kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, 

foto/gambar, dan model/maket. 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan telah 

mengatur pelaksanaan proses pembelajaran dalam Permendikbud 

Nomor 34 Tahun 2018. Pelaksanaan pembelajarann meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: a) menyiapkan peserta 

didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; b) memberi motivasi belajar peserta didik secara 
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kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan 

dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; c) mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; d) menjelaskan 

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 

dan e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Guru/instruktur menggunakan model pembelajaran sesuai 

karakteristik kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dengan memanfaatkan bahan ajar yang tertuang dalam RPP. 

Guru/instruktur mendorong peserta didik belajar aktif dengan 

memberi kesempatan bertanya, menyampaikan ide/gagasan, 

pendapat, berdiskusi, atau bentuk lain yang memotivasi belajar. 

Dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013 dipaparkan lebih spesifik terkait 

kegiatan inti yang dilakukan dalam proses pembelajaran. 

a) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati guru membuka secara luas dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, 



 
  

44 
 

menyimak, mendengarkan, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, 

melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari 

suatu benda atau objek. 

b) Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru memberikan kesempatan 

secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru 

perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang 

konkret, prosedur atau pun hal-hal lain yang lebih abstrak. 

pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan 

yang bersifat hipotetik. 

c) Mengumpulkan informasi dan mengasosiasi 

Tidak lanjut dari bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui 

berbagai cara. Untuk itu perserta didik dapat membaca buku 

yang lebih banya, memperhatikan fenomena atau objek yang 

lebih teliti atu bahkan melakukan eksperimen, dari kegiatan 

tersebut terkumpul sejumlah informasi. Informasi tersebut 

menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses 

informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya. 
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d) Mengkomunikasikan hasil 

Kegiatan berikutnya adalah menulis dan menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil 

belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok: a) melakukan refleksi seluruh 

rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh; 

b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan d) 

menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

d. Product 

Menurut Arikunto dan Jabar (2004: 31) evaluasi product untuk 

menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Menurut 

Mulyatiningsih (2014: 127) tujuan utama evaluasi produk adalah 

untuk mengukur, menginterprestasikan dan memutuskan hasil yang 

telah dicapai oleh program, yaitu apakah telah dapat memenuhi 

kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Menurut 

Daryanto (2008: 88) evaluasi produk untuk melihat hasil yang dicapai 
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baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan 

yang bersangkutan. Menurut Arifin (2016: 78) evaluasi produk 

bermanfaat untuk membantu keputusan selanjutnya berdasarkan hasil 

yang telah dicapai setelah program berjalan dan memutuskan apa yang 

akan dilakukan setelah program berjalan. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, ditetapkan komponen 

product dalam penelitian ini yang akan dilakukan evaluasi adalah 

hasil dari proses pelaksanaan program pembelajaran. 

Hasil pembelajaran merupakan keluaran dari sebuah proses 

pembelajaran yang berupa kuantitas ataupun kualitas. Hasil kuantitas 

adalah jumlah yang berhasil menyelesaikan program pembelajaran, 

sedangkan hasil kualitas adalah perubahan tingkah laku dalam ranah 

afektif (sikap), kognisi (pengetahuan), dan psikomotor 

(keterampillan) (Sudjana, 2006: 94). 

1) Ranah Afektif 

Ranah afektif ini mencakup sikap siswa dalam pembelajaran. 

Ranah afektif terdiri dari lima jenjang yaitu: (1) receiving, (2) 

responding, (3) valuing, (4) organization, dan (5) 

characterizion by a value or value complex. Receiving 

merupakan kepekaan siswa dalam menerima stimulus dari luar 

dalam bentuk masalah, gejala, dan lain-lain. Responding 

merupakan kemampuan siswa dalam berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Valuing merupakan kemampuan siswa 
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untuk menghargai suatu kegiatan sehingga jika kegiatan 

tersebut tidak dilakukan akan menyesal. Organization 

merupakan kemampuan siswa untuk mengatur pertemuan 

perbedaan nilai sehingga dapat menemukan sendiri nilai baru. 

Characterizion by a value or value complex merupakan sikap 

yang sudah tertanam didalam diri siswa sehingga membentuk 

karakteristik yang menetap. 

2) Ranah Kognisi 

Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni (1) pengetahuan, yang dimaksud 

dengan pengetahuan adalah ingatan tentang materi atau bahan 

yang sudah pernah dipelajari. (2) Pemahaman, yang dimaksud 

dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti 

suatu materi atau bahan. (3) Aplikasi, yang dimaksud dengan 

aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan atau 

mengetrapkan materi atau bahan yang sudah pernah dipelajari 

ke dalam situasi-situasi yang baru dan konkrit. (4) Analisis, 

yang dimaksud dengan analisis adalah kemampuan untuk 

memecahkan atau menguraikan suati materi atau bahan menjadi 

bagian-bagian yang lebih kecil sehingga struktur organisasinya 

dapat dimengerti. (5) Sintesis, yang dimaksud dengan sintesis 

adalah kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian sehingga 

menjadi suatu bentuk yang utuh, hal ini mencakup pembuatan 
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suatu komunikasi yang unik. (6) Evaluasi, yang dimaksud 

dengan evaluasi adalah hubungan dengan kempuan untuk 

menentukan nilai suatu materi atau bahan untuk maksud 

tertentu. 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan setelah 

menerima pengalama belajar. Hasil belajar psikomotor 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognisi dan afektif 

(Sudijono, 2012: 49-59). 

B. Penelitian Yang Relevan 

Sebagai upaya untuk memperkuat dasar dalam penelitian ini, diperlukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalita (2014: 85-86) tentang evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Mengolah Makanan Kontinental 

yang dilakukan di SMK Negeri 3 Wonosari menggunakan metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan 

observasi, angket, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data dari guru dan 

siswa. Hasil penelitian yang didapat adalah: (1) Context: Materi yang 

digunakan dalam pembelajaran telah sesuai dengan KTSP 2008 dengan standar 

kompetensi Mengolah Makanan Kontinental, meskipun penyampaian materi 

tidak semuanya dapat disampaikan secara keseluruhan mengingat materi yang 

diajarkan sangat banyak namun waktu tidak memenuhi sehingga ada 

pembagian waktu dalam menerangkan materi. (2) Input: (a) Latar pendidikan 
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guru telah sesuai dengan mata pelajaran MMK dengan tingkat pendidikan S1 

jurusan PKK dengan pengalaman mengajar selama 14 tahun dan 4 tahun, (b) 

minat siswa 78,1% terhadap MMK masuk dalam kategori tinggi , (c) Prasarana 

dan sarana yang secara umum telah tersedia untuk pembelajaran Mengolah 

Makanan Kontinental walaupun belum sesuai dengan standar industri yang ada 

dan masih ada kekurangan dari beberapa alat yang belum ada maupum alat 

yang rusak dan aspek yang diamati lainnya yakni, ketersediaan bahan dan 

ruang praktik., (d) Biaya yang digunakan dalam pembelajaran Mengolah 

Makanan Kontinental sudah tercukupi. Biaya untuk kebutuhan pembelajaran 

Mengolah Makanan Kontinental sudah di subsidi dari sekolah sehingga siswa 

tidak dipungut biaya untuk praktik. (3) Process: media dan metode yang 

digunakan guru dalam MMK 56,2% masuk dalam kategori cukup baik. (4) 

Product: hasil akhir siswa kelas XI Tata Boga 1 dengan rata-rata 84,18 dapat 

dikatakan tuntas sesuai KKM yang telah ditentukan. 

Penelitian lain oleh Laksono (2017: 77-78) tentang evaluasi program 

pembelajaran Pendidikan Jasmani yang dilakukan di SMK Kesehatan Bina 

Tama Yogyakarta menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Sumber data adalah dua guru mata pelajaran pendidikan jasmani 

dan 216 siswa. Hasil penelitian yang didapat adalah: (1) Context: Materi yang 

digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani sudah relevan dengan 

KTSP pendidikan jasmani SMK, meskipun tidak semua kompetensi dasar 

tersampaikan dan kebijakan guru dalam mengisi materi yang tidak 
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tersampaikan tersebut dengan materi yang diminati peserta didik. (2) Input: 

menunjukkan latar belakang pendidikan guru pengampu adalah Sarjana 

Pendidikan (S1) jurusan Pendidikan Olahraga dengan pengalaman mengajar 5 

tahun dan setahun, sedangkan kesesuaian sarana dan prasarana penjas 

menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 69, 23% termasuk kategori baik. (3) 

Process: yang meliputi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani dalam 

kategori baik. (4) Product: yaitu prestasi belajar peserta didik dalam kategori 

sangat baik. 

Masih ditahun yang sama penelitian dilakukan oleh Mawarni (2017) 

tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pengetahuan Bahan 

Tekstil Kelas X Busana Butik yang dilakukan di SMK Negeri 3 Klaten 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, angket, dokumentasi, 

dan wawancara. Sumber data dari guru dan siswa. Hasil penelitian yang didapat 

adalah: (1) Context meliputi materi pembelajaran pengetahuan bahan tekstil 

yang diajarkan dan tujuan pembelajaran telah sesuai dengan kurikulum 2013 

SMK. (2) Input meliputi kesiapan guru dan siswa sudah sangat baik serta 

sarana yang digunakan sudah sangat memadai. (3) Process meliputi 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik meskipun 

masih terbatasnya penggunaan media pembelajaran. (4) Product meliputi 

pencapaian hasil belajar siswa yang ditinjau dari aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik sudah mencapai KKM yaitu 70. 
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Penelitian yang hampir sama oleh Subiyantoro (2018: 99-100) tentang 

evaluasi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pengolahan Makanan 

Kontinental yang dilakukan di SMKN 6 Yogyakarta menggunakan metode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, angket, dokumentasi, 

dan wawancara. Sumber data dari guru mata pelajaran Pengolahan Makanan 

Kontinental dan siswa. Hasil penelitian yang didapat adalah: (1) Context: lokasi 

sekolah yang strategis menimbulkan suara bising dari kendaraan yang lewat 

dan kurang jelasnya pembagian antara pembelajaran teori dan praktik sehingga 

menimbulkan permasalahan mengenai penggunaan kelas yang sesuai dengan 

pembelajaran. (2) Input: latar pendidikan guru telah sesuai dengan mata 

pelajaran pengolahan makanan kontinental dengan tingkat pendidikan S1 

jurusan PKK dengan pengalaman mengajar selama 26 tahun, minat siswa 

masuk dalam kategori tinggi dengan persentase 40,43 %, prasarana dan sarana 

telah sesuai dengan standar hotel bintang 2 namun masih ada kekurangan pada 

alat Pengolahan. (3) Process: media yang digunakan guru masuk dalam 

kategori tinggi dengan persentase 40,43 %, metode yang digunakan guru 

masuk dalam kategori tinggi dengan persentase 34,04 %, materi yang 

digunakan dalam pembelajaran telah sesuai dengan kurikulum 2013 dengan 

standar kompetensi Pengolahan Makanan Kontinental. (4) Product: hasil akhir 

nilai siswa kelas XI Jasa Boga 1,2, dan 3 dengan rata-rata 82,3881 dapat 

dikatakan tuntas sesuai dengan KKM yang telah ditentukan. 
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Penelitian dalam bentuk jurnal juga yang dilakukan oleh Marwanto dan 

Djatmiko yang dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

pada tahun 2014 tentang evaluasi pelaksanaan praktik oxy-acetylene welding 

di Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket, dokumentasi, dan observasi. Objek penelitian adalah 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktik OAW. Hasil penelitian yang 

didapat adalah pelaksanaan kurikulum pembelajaran praktik OAW terlaksana 

dengan sangat baik dengan rerata sebesar 93,4%. Hambatan yang dialami oleh 

mahasiswa bersumber dari bahan dan peralatan praktik, dosen, toolman, 

lingkungan bengkel, jobsheet masing-masing termasuk kategori sedang. 

Hambatan yang dialami dosen adalah mahasiswa kurang motivasi dalam 

melaksanakan praktik, mahasiswa kurang peduli terhadap keselamatan kerja, 

kondisi ruangan kurang memadai, kondisi peralatan tidak berfungsi optimal 

dan jumlah bahan praktik terlalu sedikit. Pencapaian hasil belajar mahasiswa 

sangat baik yaitu sebesar 60 % mendapatkan nilai A. 

Selain itu ada juga jurnal penelitian yang dilakukan oleh Iriani dan 

Soeharto yang dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 

pada tahun 2015 tentang evaluasi pelaksanaan praktik kerja industri siswa 

kompetensi keahlian Jasa Boga SMK N 3 Purworejo. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. (1) Secara keseluruhan 

pelaksanaan Prakerin dalam komponen konteks yang ditinjau dari: 1) tujuan 

program Prakerin, 2) kerjasama DU/DI dengan sekolah berdasarkan MoU, 3) 
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harapan agar pelaksanaan Prakerin sesuai dengan kurikulum implementatif, 

data yang diperoleh dari hasil angket, observasi, wawancara semuanya telah 

dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan program Prakerin SMK Negeri 3 

Purworejo. (2) Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen 

input yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara semuanya telah 

dilaksanakan dan sesuai dengan program Prakerin, dan hasil yang diperoleh 

dari angket input ditinjau dari: 1) peserta Prakerin, 2) kurikulum implementatif, 

3) visi dan misi sekolah, dan 4) tujuan kompetensi keahlian, telah sesuai 

dengan program kegiatan Prakerin SMK Negeri 3 Purworejo. (3) Secara 

keseluruhan pelaksanaan Prakerin dalam komponen proses yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara semuanya telah dilaksanakan dan sesuai dengan 

program Prakerin, dan hasil yang diperoleh dari angket ditinjau dari: 1) 

keterlibatan/partisipasi siswa pada proses kerja di industri, 2) kerjasama siswa 

dengan karyawan di DU/DI, 3) pemanfaatan waktu, 4) kemampuan 

memecahkan masalah, dan 4) pelaksanaan kegiatan, telah sesuai dengan 

program kegiatan Prakerin SMK Negeri 3 Purworejo. (4) Secara keseluruhan 

pelaksanaan Prakerin dalam komponen produk yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara semuanya telah dilaksanakan dan sesuai dengan 

program Prakerin, dan hasil yang diperoleh dari angket ditinjau dari: 1) 

kemampuan kompetensi siswa dan 2) sertifikasi siswa, telah sesuai dengan 

program kegiatan Prakerin SMK Negeri 3 Purworejo. (5) Sekolah dalam hal 

ini pokja Prakerin telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui berbagai 

tahapan kegiatan dimulai dari persiapan, pembekalan, proses pelaksanaan, 
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monitoring evalusai hingga penarikan kembali siswa oleh pihak sekolah. 

Secara keseluruhan pelaksanaan Prakerin telah berlangsung dengan baik. (6) 

Kurikulum implementatif sebagai kurikulum sinkronisasi yang disusun oleh 

pihak DU/DI dan pihak sekolah benar-benar telah sesuai dan diterapkan pada 

kegiatan Prakerin siswa sehingga pelaksanaan Prakerin berjalan lancar, efisien 

dan efektif. (7) Selalu ada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan 

pihak DU/DI sehingga kerjasama selalu terjalin. Hal ini sangat membantu guna 

pelaksanaan Prakerin-Prakerin selanjutnya. Dan selalu diusahakan pada 

pelaksanan Prakerin tidak ada permasalahan antara siswa, DU/DI dan sekolah 

sehingga pelaksanaan Prakerin selalu memberikan kesan yang baik. (8) 

Kegiatan Prakerin adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa karena 

memberikan bekal dalam membentuk sikap mental siswa untuk siap terjun 

kedunia kerja setelah mereka lulus. Kegiatan Prakerin juga berfungsi sebagai 

sarana untuk mengetahui apakah potensi yang ada pada diri siswa telah sesuai 

dengan harapan dunia industri. 

C. Kerangka Berpikir 

Terdapat banyak komponen pembelajaran yang ada dalam suatu 

program pembelajaran. Komponen-komponen program pembelajaran sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil belajar dapat meningkat ketika 

komponen-komponen program pembelajaran sesuai dengan standar yang 

ditetapkan ataupun dalam kondisi yang baik. Nilai UTS siswa kelas X TKRO 

SMK Negeri 1 Sedayu pada mata pelajaran PDTO tidak ada yang mencapai 

nilai KKM. Hal ini mengindikasikan komponan-komponen program 
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pembelajaran PDTO belum mendukung dalam tercapainya hasil belajar yang 

baik, sedangkan hasil belajar merupakan salah satu indikator ketercapaian 

kompetensi dasar. 

Program pembelajaran PDTO kelas X TKRO di SMK Negeri 1 Sedayu 

belum pernah dilakukan evaluasi program, padahal evaluasi program 

merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pembelajaran. Dengan 

dilakukannya evaluasi program ini diharapkan hasil evaluasi dapat menjadikan 

masukan kepada pihak-pihak terkait, sehingga program pembelajaran 

selanjutnya dapat mendapat hasil yang baik. Evaluasi program merupakan 

proses mencari informasi terkait dengan komponen-komponen program 

pembelajaran. Agar mempermudah dalam mengidentifikasi faktor-faktor 

program pembelajaran maka digunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, 

Process, dan Product). Evaluasi context dilakukan untuk melihat apakah 

perencanaan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan pada kurikulum. 

Evaluasi context berguna untuk mengidentifikasi apakah perangkat 

pembelajaran PDTO berupa RPP pada tujuan pembelajarannya telah sesuai 

dengan Kurikulum 2013. Selain itu juga melihat apakah penyampaian 

kompetensi dasar pembelajaran yang sudah direncanakan terlaksana dalam 

kegiatan belajar mengajar. Kompetensi dasar pembelajaran yang tersampaikan 

secara menyeluruh akan memperkaya pengetahuan siswa dalam menguasai 

suatu kompetensi. 

Evaluasi input dilakukan untuk mempelajari apakah perancangan 

program telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya 
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adalah segala sesuatu yang akan mendukung dalam pelaksanaan program. 

Evaluasi input untuk mengidentifkasi bagaimanakah kualifikasi dan 

pengalaman guru pengampu mata pelajaran PDTO. Kualifikasi dan 

pengalaman guru dalam pendidikan sangat penting, karena guru merupakan 

pengelola utama dalam pembelajaran. Guru yang melakukan pelaksanaan 

pembelajaran harus sesuai dengan bidang keahliannya. Siswa merupakan 

komponen penting pembelajaran, siswa akan belajar jika motivasi tinggi. 

Motivasi akan mendorong siswa untuk mempelajari materi yang disampaikan 

guru. Dalam pembelajaran sarana dan prasarana akan membantu guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang baik, 

penyampaian kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran akan tidak optimal 

sehingga hasil tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. 

Evaluasi process dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 

program sudah sesuai dengan rencana. Evaluasi process berguna untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti, 

dan penutup telah sesuai dengan yang direncanakan. Sejauh mana proses 

pembelajaran sesuai dengan pembelajaran saintifik yang ada pada kurikulum 

2013. Selain itu penggunaan media pembelajaran oleh guru sebagai perantara 

dan alat bantu dalam memahamkan siswa akan suatu materi sangatlah penting. 

Guru menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi yang diajarkan agar siswa mempermudah memahami materi. 

Penggunaan metode pembelajaran oleh guru akan membuat aktivitas didalam 

program pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Variasi metode 
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pembelajaran akan memperkaya pengalaman belajar siswa dalam menguasai 

kompetensi dasar. Serta pemanfaatan sumber belajar baik siswa maupun guru 

pada mata pelajaran PDTO diharapkan agar terjadi peningkatan prestasi siswa.  

Evaluasi product dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan program 

telah tercapai dengan baik. Evaluasi product dilakukan pada hasil belajar siswa 

yang dilihat dari ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik pada 

pembelajaran PDTO. Evaluasi product ditujukan untuk menilai hasil dari 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Evaluasi ini 

diharapkan dapat merefleksikan seberapa efektif pelaksanaan pembelajaran 

PDTO dilaksanakan. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan 

penelitian: 

1. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 

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

konteksnya yang meliputi: 

a. Apakah tujuan pembelajaran mata pelajaran PDTO di SMK N 1 

Sedayu telah sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi? 

b. Apakah semua materi mata pelajaran PDTO di SMK N 1 Sedayu telah 

disampaikan? 

2. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 

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

masukannya yang meliputi: 

a. Bagaimana kualifikasi dan pengalaman guru mata pelajaran PDTO di 

SMK N 1 Sedayu? 

b. Bagaimana motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran PDTO di 

SMK N 1 Sedayu? 

c. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

PDTO di SMK N 1 Sedayu? 

3. Bagaimana program pembelajaran mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik 

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

prosesnya yang meliputi: 
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a. Bagaimana keterlaksanaan langkah pembelajaran pada mata pelajaran 

PDTO di SMK N 1 Sedayu mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup? 

b. Bagaimana penggunaan media dan metode serta pemanfaatan sumber 

belajar pada mata pelajaran PDTO di SMK N 1 Sedayu? 

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? 
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