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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Peserta Didik Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

a. Pengertian Kompetensi Peserta Didik Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran 

Kompetensi disebut sebagai kumpulan keterampilan, pengetahuan 

dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas dengan standar 

minimum (Zengpei, 2009). Lebih lanjut, (Deewer dalam Guthrie, 2009) 

menjelaskan bahwa penerapan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

dibutuhkan dalam pendidikan kejuruan. Pengetahuan dapat digambarkan 

sebagai perilaku kognitif terkait dengan informasi yang dimiliki peserta 

didik untuk memahami dan menyelesaikan tanggung jawab sesuai 

program studinya, dalam hal ini adalah Administrasi Perkantoran. Sikap 

digambarkan sebagai perilaku afektif terkait dengan pola tingkah laku 

peserta didik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan peraturan di sekolah. Sedangkan keterampilan digambarkan 

sebagai perilaku psikomotorik terkait dengan inovasi dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai peserta didik baik disetiap 

pelajaran (Hutapea & Thoha, 2008). Melalui konsep kompetensi 

memberikan dasar teoritis untuk pengembangan strategi, metode dan 

sarana penyelesaian tugas (Stracke, 2011). 

Administrasi perkantoran sendiri merupakan serangkaian aktivitas 

rutin di suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan 
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informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematik. 

Administrasi Perkantoran mengandung dimensi proses dan aktivitas yang 

membutuhkan pengkajian dalam mempelajarinya. Wujud hasil 

mempelajari pengetahuan Administrasi Perkantoran disebut dengan 

kompetensi Administrasi Perkantoran. 

Berdasarkan pemaparam sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi Administrasi Perkantoran merupakan kemampuan unjuk kerja 

keahlian yang dibentuk melalui pengetahuan, keterampilan, dan 

pembinaan sikap tentang Administrasi Perkantoran. Kompetensi 

Administrasi Perkantoran seseorang dapat dilihat dari kemampuannya 

memenuhi tuntutan spesifikasi pekerjaan dan kemampuan tingkah laku 

unjuk kerja dalam menangani pekerjaan dalam kegiatan Administrasi 

Perkantoran. 

b. Klasifikasi Kompetensi Peserta Didik Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran 

Pemetaan kompetensi penting untuk dilakukan untuk dapat 

melakukan setiap peran secara efektif (Uddin, Tanchi, & Alam, 2012). 

Salah satu teori dalam konsep kompetensi adalah Taksonomi Bloom, 

pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahu 1956 menyebutkan 

domain (ranah) dalam pembelajaran dibagi kedalam beberapa kelompok 

berdasarkan hierarkinya yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik (Hanafiah 

& Suhana, 2009)sebagai berikut : 

1) Ranah kognitif 
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Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang. Hasil 

belajar kognitif melibatkan siswa kedalam proses berpikir seperti 

menginggat, memahami, menerapkan, menganalisa sintesis dan evaluasi. 

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan kemampuan yang berkenaan dengan 

sikap, nilai perasaan dan emosi. Tingkatan-tingkatannya aspek ini dimulai 

dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang kompleks, yaitu 

penerimaan, penanggapan penilaian, pengorganisasian, dan karakterisasi 

nilai. 

3) Ranah psikomotorik 

Ranah Psikomotor berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut 

gerakan-gerakan otot. Tingkatan-tingkatan aspek ini, yaitu gerakan 

refleks keterampilan pada gerak dasar kemampuan perseptual, 

kemampuan dibidang pisik, gerakan-gerakan skil mulai dari keterampilan 

sederhana sampai kepada keterampilan yang kompleks dan kemampuan 

yang berkenaan dengan non discursive komunikasi seperti gerakan 

ekspresif dan interpretatif. 

Sedangkan Zwell (2012) mengkategorikan kompetensi kedalam 

lima kelompok, yaitu : 

1) Task achievement, merupakan kemampuan sejawat melaksanakan 

pekerjaan dengan baik. 

2) Relationship, merupakann kemampuan berkomunikasi dan 

bekerjasama dengan pihak lain, dan memuaskan kebutuhan mereka. 
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3) Personal atribute, merupakan kemampuan individu yang berhubungan 

dengan bagaaimana seseorang berfikir, merasakan, belajar dan 

berkembang. 

4) Managerial, merupakan kemampuan yang secara khusus berkaitan 

dengan mengelola, mengawasi dan pengembangan personil. 

5) Leadership, kemampuan memimpin organisasi dan karyawan untuk 

mencapai tujuan, visi dan sasaran organsiasi. 

Gordon (Sanjaya, 2006) menjelaskan beberapa aspek yang harus 

terkandung dalam kompetensi sebagai berikut : 

1) Pengetahuan (knowledge), yaitu pengetahuan seseorang untuk 

melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir 

ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah. 

2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. Misalnya siswa hanya mungkin dapat 

memecahkan masalah ekonomi manakala ia memahami konsep-konsep 

ekonomi. 

3) Keterampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas yang dibebankan. Misalnya siswa hanya mungkin dapat 

melakukan pengamatan tentang mikroorganisme manakala ia memiliki 

keterampilan bagaimana cara menggunakan mikroskope sebagai alat. 

4) Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai 

tindakannya. Misalnya standar perilaku siswa dalam melaksanakan proses 
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berpikir seperti keterbukaan, kejujuran, demokratis, kasih sayang, dan 

lain sebagainya. 

5) Sikap (attitude) yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan 

yang datang dari luar, misalnya perasaan senang atau tidak senang 

terhadap munculnya aturan baru; reaksi terhadap diberlakukannya 

kurikulum berbasis kompetensi dan lain sebagainya. 

6) Minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan/ perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari dan 

memperdalam materi pelajaran. 

Pada umumnya kompetensi memiliki standar yang digunakan dalam 

industry di seluruh dunia, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan 

ketetapan ketentuan. Untuk memastikan kualifikasi lintas profesi, sebagian 

besar memiliki standar kompetensi yang itentukan dalam berbagai 

klasifikasi.  

c. Indikator Kompetensi Peserta Didik Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran 

Penguasaan secara tuntas kompetensi Administrasi Perkantoran 

dengan baik merupakan pendukung muncuknya kesiapan peserta didik 

memasuki dunia kerja. Untuk mencapai standar kompetensi yang telah 

ditetapkan oleh DU/DI, pembekalan keilmuan dilakukan melalui 

pembelajaran mata diklat program produktif utamanya dengan didukung 

mata diklat progran normatif dan adaptif. Depdiknas (2004) menyebutkan 

bahwa program produktif merupakan kelompok mata diklat yang 

berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi standar atau 

kemampuan produktif pada suatu pekerjaan atau keahlian tertentu yang 
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relevan dengan tuntutan dan permintaan pasar kerja. Melalui kegiatan 

pembelajaran mata diklat produktif peserta didik akan memiliki 

kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI). 

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud belajar peserta didik 

yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu 

mengetahui tujuan belajar dan tingkat-tingkat penguasaan yang 

digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan 

berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki 

kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang telah dipelajari.  

Dalam penerapan kompetensi, tentunya setiap instansi memiliki 

perspektif berbeda. Olson dan Bolton (2002) menjelaskan bahwa 

karakteristik kompetensi individu mencakup pengetahuan teknis dan 

keterampilankinerja(knowledge technical and skills), serta kompetensi 

penyumbang individu. 

Berdasarkan pemaparan teori di atas, maka indikator dari 

kompetensi peserta didik program keahlian Administrasi Perkantoran 

dalam penelitian ini adalah nilai pengetahuan dan keterampilan mata 

diklat produktif peserta didik mulai dari semester I hingga semester V. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Robert&  Jackson  (2002) bahwa  

kompetensiketerampilan dan pengetahuan cenderung lebih nyata 

(visible) dan relatif berada di permukaan (ujung) sebagai karakteristik  

yang dimiliki manusia 
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Seberapa baiknya tes tertulis belum cukup untuk mengukur 

keberhasilan dari pembelajaran. Sehingga dibutuhkan penilaian lain 

berbasis kinerja untuk mendukungnya (Organization of American States, 

2006), yang dalam penelitian ini selain menggunakan nilai, peneliti 

juga menyimpulkan indikator pengukur kompetensi peserta didik 

kedalam tiga bagian, yaitu : 

1) Pengatahuan 

Pengetahuan menyebabkan manusia berada diposisi yang lebih 

tinggi serta melampaui batasan-batasan dan mengatasi permasalahan. 

Manusia tidak hanya ingin tahu apa yang terjadi, tetapi juga ingin 

mengetahui mengapa sesuai dapat terjadi. Sehingga dengan ilmu 

pengetahuan yang peserta didik miliki akan mampu memahami dan 

menyelesaikan tanggung jawab sesuai program studinya, dalam hal ini 

adalah Administrasi Perkantoran 

 

2) Keterampilan 

Keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik yaitu 

kemampuan menggunakan akal, pikiran ide dan kratifitas dalam 

mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih 

bermakna yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat menghasilkan 

sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut dibidang administrasi 

perkantoran. 

3) Sikap 

Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecendrungan 

seseorang dalam merespon suatu objek. Sikap juga digambarkan 
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sebagai pola tingkah laku peserta didik dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan di sekolah. 

2. Kinerja Mengajar Guru 

Pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang akan memberikan 

dampak permanen sebagai hasil dari proses belajar (Jarvis, 2012). Nata 

(2014) menyatakan bahwa komponen pembelajaraan terdiri dari: anak 

didik,tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, metode, tujuan 

pendidikan, materi pendidikan, dan lain sebagainya. 

Terkait dengan hal tersebut, guru sebagai pendidik menjadi salah satu 

komponen pembelajaran yang berperan sebagai ujung tombak transformasi 

pengetahuan dan nilai sikap, pembentuk kepribadian peserta didik serta turut 

berperan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Pada konteks ini, kualitas 

pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja mengajar guru, yang 

konsekuensinya guru dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman 

multidimensi, luas dan mendalam tentang bidang professional, pertumbuhan 

dan perkembangan SDM (Brockmann, Clarke, Méhaut, & Winch, 2008). 

a. Pengertian Kinerja Mengajar Guru 

Sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran, guru memiliki pengaruh cukup dominan terhadap kualitas 

pembelajaran. Karena gurulah yang mengatur jalannya pembelajaran. 

Penelitian oleh  Sudjana (2014) menjelaskan bahwa 76,6% keluaran dari 

kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh kinerja mengajar guru, dengan 

rincian: kemampuan mengajar guru memberikan sumbangan sebesar 

32,43%; penguasaan materi pembelajaran memberikan sumbangan 
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sebesar 32,38%; dan sikap guru terhadap mata pelajaran memberikan 

sumbangan sebesar 8,60%.  

Kinerja sendiri memiliki pengertian sebagai suatu wujud perilaku 

seseorang selama periode waktu tertentu yang berorientasi pada nilai 

total sebagai wujud dari prestasi (Motowidlo & Kell, 2013). Hal yang 

sama diungkapkan oleh  Supardi (2013) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas suatu ukuran dan 

waktu yang telah disesuaikan dengan ketetapan  jenis, norma dan etika. 

Lebih lanjut Supardi (2013) menjelaskan kinerja mengajar guru adalah 

kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

pembelajaran.Senada dengan pernyataan tersebut, Asf & Syaiful (2013) 

menjelaskan bahwa kinerja mengajar guru adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Melalui kinerja dapat dilihat kualitas maupun kuantitas seseorang dalam 

memenuhi tanggungjawabnya pada satu periode. Jadi kinerja akan dapat 

diamati dan diukur setelah seseorang melaksanakan tugas-tugasnya.  

Kinerja mengajar guru merupakan hal penting dalam kegiatan 

pembelajaran terkait dengan semua tingkah laku guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Sehingga, penilaian dan penelitian kinerja mengajar guru sangat 

diperlukan karena dengan adanya guru yang professional dapat 

menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. 

Mengajar merupakan kegiatan membimbing peserta didik dalam 

kegiatan belajar-mengajar. Mengajar secara professional merupakan 
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tuntutan utama sebagai seorang guru yang mengacu pada standar kinerja 

yang telah ada. Sesuai dengan  Barnawi, Arifin & Ratri (2012) berpendapat 

bahwa kinerja mengajar guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya sesuai dengan 

tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja selama 

periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja mengajar guru adalah unjuk kerja guru dalam menjalankan tugasnya 

secara rutin dan berkesinambungan dalam upaya mencapai tujuan 

pendidikan dengan memperhatikan persyaratan pengajaran. 

b. Faktor Pengaruh Kinerja Mengajar Guru 

Kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh kinerja mengajar guru, 

karena kinerja dalam penelitian ini merupakan kegiatan guru dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah sebagai pendidik. Keberadaan guru 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang berasal dari dalam diri 

individu ataupun luar individu. Asf & Syaiful (2013)  menyebutkan faktor 

internal berupa motivasi, keterampilan dan pendidikan. Sedangkan faktor 

ekstenal berupa iklim kerja, tingkat gaji, dan lain sebagainya yang ada di 

lapangan. 

Mangkunegara (2013) menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 

faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

1) Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologi faktor kemampuan guru terdiri dari intelligence Quotient 

(IQ) dan reality (knowledge dan skill). Sehingga, ketika seorang guru 
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memiliki latar belakang pendidikan tinggi serta keterampilan dalam 

bidangnya maka dia akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang 

maksimal dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik. 

Kesesuaian penempatan guru dengan bidangnya akan sangat membantu 

efektifitas suatu pembelajaran. 

2) Faktor motivasi (motivation) 

Motivasi yang dimiliki seorang guru dapat terbentuk dari sikap dalam 

dirinya maupun rangsangan dari luar.  Meclelland (Mangkunegara, 2013) 

berpendapat bahwa “ada hubungan yang positif antara motif berprestasi 

dengan pencapaian kinerja”. Melalui motivasi seorang guru akan tergerak 

secara terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran di kelas, yaitu 

tercapainya kualitas kompetensi peserta didik. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor 

pengaruh kinerja mengajar guru berasal dari dalam dirinya (faktor internal) 

seperti  motivasi, kemampuan, keterampilan dan pendidikan. Sedangkan 

faktor dari luar (faktor eksternal) seperti iklim kerja, tingkat gaji, dan lain 

sebagainya yang ada di lapangan. Adanya faktor-faktor tersebut dapat 

ditanggulangi oleh guru juga sekolah sebagai organisasi yang menaungi guru 

dalam bekerja. Dengan meningkatnya kinerja mengajar guru maka kualitas 

sekolah dan kegiatan pembelajaran di kelas juga akan meningkat pula, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

c. Kualitas Kinerja Guru.  

Konsep kinerja dalam dunia pendidikan mencakup efisiensi, 

efektivitas dan produktivitas kerja. Efisien menunjukkan pada biaya yang 

paling murah namun tujuan tetap tercapai. Bekerja dengan efektif berarti 
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tujuan dicapai dengan bekerja dalam waktu relatif singkat. Sedangkan 

produktivitas merupakan perbandingan antara masukan dengan keluaran. 

Rooijakkers (2008) menyebutkan bahwa kinerja guru dapat dibagi 

kedalam dua kelompok. Kelompok pertama, berhubungan dengan hal 

pengorganisasian materi pelajaran: bagaimana jam pelajaran diatur 

dalam bagian-bagiannya agar tersusun dengan baik, begitu pula 

bagaimana menggunakan papantulis agar dapat memberi hasil  guna 

sebesar mungkin. Kelompok kedua, berhubungan dengan presentasi atau 

penyajian materi pelajaran, cara guru berkomunikasi dengan peserta didik, 

keterampilan guru terkait dengan penyajian seperti penggunaan tempo 

dalam mengajar, cara mengajukan pertanyaanserta cara memberi tugas 

kepada peserta didik. Kedua kelompok ini terlihat pada saat guru 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran(Tarigan,2008). 

Guru sebagai pendidik merupakan faktor penentu kesuksesan setiap 

usaha pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 35 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan 

Angka Kreditnya, menjelaskan bahwa untuk uji kinerja guru, meliputi 

empat kompetensi, yaitu : 

1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan bagaimana guru 

mengajar. Meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan 

pembelajaran, pelaskanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 
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2) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi 

secara luas dan mendalam. Meliputi penguasaan substansi matei yang 

diajarkan di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

3) Kompetensi kepribadian, merupakan penggambaran seorang guru 

dengan kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif dan memiliki ahlak 

mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. 

4) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan diri terhadap hubungan 

dengan orang lain. Guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara 

efektif baik dengan peserta didik dan tenaga kependidikan, serta orang 

tua/wali peserta didik serta masyarakat sekitar. 

Sudjana (2014) menjelaskan bahwa kemampuan profesional seorang 

guru apabila dilihat dari usaha meningkatkan hasil belajar dirumuskan 

dalam empat kemampuan, yaitu: (1) perencanaan pembelajaran, (2) 

pelaksanaan pembelajaran, (3) penilaian pembelajaran, dan (4) penguasaan 

bahan ajar.  

Mulyasa (2006) menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan 

pembelajaran dimulai dari fase persiapan untuk mengembangkan 

kompetensi dasar, indikator hasil belajar dan materi standar. Guru harus 

menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode 

mengajar, kemampuan menilai hasil belajar, serta memilih dan 

menggunakan strategi pembelajaran. 

Lebih rincinya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 103 Tahun 2014, tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
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merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1) Kegiatan pendahuluan 

Wena (2009) menyatakan bahwa aktifitas guru dalam kegiatan 

pendahuluan (membuka pembelajaran), sebagai berikut : 

Pada awal proses pembelajaran dan begitu seorang guru 

memasuki ruang kelas, sudah selayaknya seorang guru harus 

mengucapkan salam pada semua siswa yang ada di dalam kelas 

dan berdoa bersama siswa. Jangan sampai seorang guru begitu 

masuk kelas langsung memulai pembelajaran tanpa mengucapkan 

salam dan berdoa bersama siswa. Demikian pula setelah 

mengucapkan salam dan berdoa, guru hendaknya memeriksa 

kehadiran siswa. Setelah kegiatan tersebut selesai, barulah seorang 

guru memulai pembelajaran. 

Dalam setiap memulai pembelajaran guru harus menjelaskan 

tujuan/kompetensi yang ingin dicapai, dan manfaatnya bagi 

kehidupan siswa. Pada tahap ini juga harus mampu mengaitkan isi 

pembelajaran yang akan dibahas dengan pembelajaran terdahulu 

yang telah dipelajari siswa. Proses mengaitkan dan 

menghubungkan pengetahuan awal (prior knowledge) yang 

dimiliki siswa dengan isi pembelajaran yang akan dibahas sangat 

membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 

2014, tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah mencantumkan bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru: (1) 

mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, (2) mendiskusikan 

kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya 

berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan, 

(3) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari, (4) menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
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kegiatan yang akan dilakukan, dan (5) menyampaikan lingkup dan teknik 

penilaian yang akan digunakan. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar minimal 

kegiatan pendahuluan yang dilakukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

mengucapkan salam/doa, (2) memeriksa kehadiran peserta didik, (3) 

menjelaskan tujuan/kompetensi yang ingin dicapai serta manfaatnya bagi 

kehidupan, (4) mereview materi pembelajaran yang sudah dipelajari dan 

dikembangkan sebelumnya dan mengkaitkannya dengan kompetensi 

yang akan dipelajari dan dikembangkan, (5) menyampaikan garis besar 

cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, (6) menyampaikan 

lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, dan (7) 

mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan.  

2) Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif 

mencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikis peserta didik. Sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Hosnan (2014) tentang kegiatan inti dalam 

pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut : 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan, dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi 

pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta prokologis peserta didik. 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 103 Tahun 2014, tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah mencantumkan bahwa : 

Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan 

dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap 

peserta didik pada kompetensi dasar dari KI-1 dan KI-2 antara lain 

mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, 

disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang 

tercantum dalam silabus dan RPP. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar minimal 

kegiatan inti yang dilakukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) penggunaan 

pendekatan saintifik, yang terdiri dari kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan; (2) menciptakan kegiatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta prokologis peserta 

didik; dan (3) penanaman kompetensi dasar dari KI 1 (kompetensi dasar 

sikap spiritual) dan KI 2 (kompetensi dasar sosial). 

3) Kegiatan penutup 

Keterampilan menutup pembelajaran sangat penting bagi seorang 

guru. Menutup pelaksanaan pembelajaran bukan hanya sekedar 

mengeluarkan pernyataan bahwa pelajaran sudah berakhir. Untuk 
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mengetahui kemampuan guru dalam proses penutupan pembelajaran, 

terdapat beberapa indikator (Wena, 2009), diantaranya : (1) guru 

memberikan umpan balik dan atau kesimpulan terhadap materi yang 

dijabarkan, (2) dalam memberikan umpan balik atau kesimpulan, guru 

menghubungkan isi pembelajaran dengan isu-isu dan teknologi yang 

berkembang di masyarakat, (3) memberikan tugas rumah dengan 

mengembangkan masalah-masalah baru dengan tujuan pengembangan 

konsep yang sudah dikuasai peserta didik, dan (4) melakukan 

pemantapan terhadap perolehan belajar peserta didik. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 

2014, tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah mencantumkan bahwa kegiatan penutup terdiri dari : 

1) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu : (1) membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; (2) melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (3) memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 

2) Kegiatan guru yaitu : (1) melakukan penilaian; (2) merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; dan (3) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa standar minimal 

kegiatan penutup yang dilakukan dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

membuat rangkuman/simpulan pembelajaran; (2) melakukan refleksi 
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terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; (3) memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran; (4) melakukan penilaian; (5) 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik; dan (6) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan kualitas kinerja 

mengajar yang harus dimiliki oleh guru diantaranya guru harus memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

dan kompetensi sosial. Selain keempat kompetensi tersebut guru juga harus 

memiliki kemampuan dalam pengajaran di kelas. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui kualitas kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran. Melalui kualitas kinerja mengajar guru yang 

baik dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif antara guru dan 

peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terwujudnya 

pencapaian tujuan pembelajaran itu akan berdampak positif terhadap 

peningkatan kompetensi peserta didik. 

 

 

d. Indikator Penilaian Kinerja Mengajar Guru 

Kinerja sebagai hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Penilaian terhadap kinerja guru professional dapat dilihat dari 

keterampilannya dalam mengajar (Dahler-Larsen, 2014). Dimana dalam 
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pembelajaran memiliki rangkaian kegiatan (struktur pembelajaran) yang 

terdiri dari indikator kualitas pembukaan pelajaran, kontribusi kegiatan kelas 

untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang tercermin dalam kegiatan inti 

pelajaran, dan kualitas penutupan pelajaran (Tant & Sun, 2014). Lebih lanjut 

Tant & Sun (2014) menjelaskan bahwa penilaian kinerja mengajar guru 

menjadi faktor kunci dalam pengembangan kebijakan pendidikan saat ini di 

berbagai negara. Meskipun unsur penilaian kualitas kinerja guru yang 

dinilai sekolah tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya mencakup aspek-

aspek yang sama. 

Dalam melaksanakan penilaian tentunya harus berdasarkan kenyataan 

dan keadaan sebenarnya didukung oleh dokumen atau komitmen dari 

pimpinan. Penilaian kinerja mengajar guru juga harus mengacu pada 

peraturan yang ada serta memperhatikan kriteria yang ditetapkan.  Alegre 

et. al. (2017) menyatakan bahwa sistem indikator kinerja terdiri dari 

serangkaian indikator dan elemen data terkait yang mewakili contoh nyata 

dari konteks utilitas. Sehingga yang menjadi indikator dalam penilaian 

kinerja mengajar guru dalam penelitian ini adalah proses kegiatan guru 

selama pembelajaran terdiri dari kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Hal 

itu dibuktikan dengan adanya pandangan peserta didik terhadap 

pembelajaran di kelas oleh guru. Dengan adanya penilaian kinerja, guru akan 

mengetahui tingkat kemampuan, kekurangan, dan kelebihan pada diri 

mereka sehingga dapat memotivasi setiap guru untuk lebih giat dalam 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3. Daya Dukung Pembelajaran 

a. Pengertian Daya Dukung Pembelajaran 
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Kegiatan pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan 

sarana dan prasarana pembelajara. Peraturan pemerintah RI Nomor 32 

Tahun 2013 pasal 2 ayat 1, tentang Standar Pendidikan Nasional 

menyebutkan ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar 

isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan, dan standar peilaian pendidikan. Dengan demikian 

sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mendukung 

keberhasilan pendidikan (Sanjaya, 2010). Lebih lanjut, Sanjaya (2010) 

menjelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara 

langsung terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran, perlengkapan sekolah 

dan lain sebagainya. Prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 

langsung dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran memerlukan adanya 

dukungan agar kegiatan belajarnya dapat menghasilkan prestasi belajar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Unuk dapat meningkatkan output 

pembelajaran, tentunya perlu diperhatikan berbagai faktor yang 

membangkitkan semangat belajar peserta didik. Hal tersebut dapat 

ditingkatkan apabila adanya dukungan berupa sarana dan prasarana belajar 

yang tentunya dimanfaatkan dengan tepat dan seoptimal mungkin. 

Berdasarkan penelitian para ahli dikatakan bahwa pendidikan yang 

hanya melibatkan indera pendengaran saja, maka materi pelajaran yang 

diserap hanya sebesar 15% saja. Ketika ditambah indera penglihatan, maka 

akan bertambah menjadi 35% - 55%. Ketika indera pendengaran, 

penglihatan ditambah indera penggerak digunakan keseluruhan 
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menggunakan pikiran, maka materi yang diserap akan meningkat hingga 

80% - 90% (Darajat dalamMaunah, 2009). 

Terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki 

kelengkapan sarana prasarana sebagai daya dukung pembelajaran. Pertama, 

dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar. Mengajar dapat 

dilihat dari dua dimensi, yaitu proses penyampaian materi pelajaran dan 

sebagai proses pengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik 

untuk belajar. Apabila mengajar dipandang sebagai proses penyampaian 

materi maka dibutuhkan sarana pembelajaran berupa alat dan bahan yang 

dapat menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. Sedangkan manakala 

belajar dipandang sebagai proses mengatur lingkungan agar peserta didik 

dapat belajar maka dibutuhkan sarana yang berkaitan dengan berbagai 

sumber belajar yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar. Dengan 

demikian ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, memungkinkan 

guru memiliki berbgai pilihan yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

fungsi mengajarnya. Kedua, dapat memberikan pilihan pada peserta didik 

untuk belajar. Setiap peserta didik pada dasarnya memiliki gaya 

pembelajaran yang berbeda. Sehingga kelengkapan sarana dan prasarana 

akan memudahkan mereka dalam menentukan pilihan dalam belajar. 

b. Penggolongan Daya Dukung Pembelajaran 

Daya dukung berupa sarana prasarana tidak dapat dipisahkan dengan 

tujuan, karena tujuan tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan sarana 

prasarana. Hal ini berarti bahwa daya dukung pembelajaran berfungsi 

mengantarkan penggunanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Maunah (2009) menyebutkan bahwa daya dukung pembelajaran dapat 

dikategorikan ke dalam dua kelompok, sebagai berikut: 

1) Alat sebagai perlengkapan 

Berwujud benda-benda yang nyata atau konkrit yang dipentingkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Perlengkapan ini antara lain dapat berupa 

seperti buku teks, perpustakaan, dan alat-alat peraga. 

2) Alat merupakan perencanaan pendidikan 

Berwujud benda-benda yang tidak nyata, tetapi dibutuhkan pula dalam 

kelancaran kegiatan pembelajaran. Perlengkapan ini antara lain berupa 

pola dan metode pembelajaran. 

Jika ditinjau dari pelaksanaannya, daya dukung pembelajaran dibagi 

menjadi 2 macam yaitu alat pendidikan langsung (direct) dan alat 

pendidikan tidak langsung (indirect). 

Dalam penggunaan daya dukung pembelajaran, guru dituntut untuk 

dapat menyesuaikan serta mengembangkannya. Disamping itu keterampilan 

seorang guru dalam pemakaian daya dukung dapat menentukan kesuksesan 

pembelajaran. 

c. Pengelolaan Daya Dukung Pembelajaran 

Bafadal (2004) menerangkan bahwa dalam mengelola sarana dan 

prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan 

agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Prinsip-prinsip tersebut sebagai 

berikut : 

1) Prinsip pencapaian tujuan 
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Bahwa setiap sarana dan prasarana sekolah harus selalu dalam kondisi 

siap pakai apabila akan digunakan oleh masyarakat sekolah guna 

pencapaian tujuan kegiatan pembelajaran. 

2) Prinsip efisiensi 

Bahwa pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus dilakukan melalui 

perencanaan mataang, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk 

pengadaannya dapat seminimal mungkin dengan hasil yang tetap 

optimal. Demikian juga dengan pemakaiannya harus dengan hati-hati 

sehingga mengurangi pemborosan. 

3) Prinsip administratif 

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus selalu memperhatikan 

undang-undang, peraturan, instruksi dan petunjuk teknis yang 

diberlakukan oleh pihak yang berwenang. 

4) Prinsip kejelasan tanggung jawab 

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus didelegasikan kepada 

personel sekolah yang mampu bertanggung jawab, apabila melibatkan 

banyak personil sekolah maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung 

jawab yang jelas untuk tiap bagiannya. 

5) Prinsip kekohesifan 

Bahwa pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus diwujudkan 

dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. 

Agar pengadaan daya dukung dalam pembelajaran berupa sarana dan 

prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya, maka perlu 

dilakukan manajemen pengelolaan melalui kegiatan perencanaan, 
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pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan, 

pemeliharaan, dan penghapusan (Barnawi & Arifin, 2016). 

1) Kegiatan perencanaan, merupakan kegiatan merancang segala jenis 

kegiatan yang hendak dilakukan dimasa depan. 

2) Kegiatan pengadaan, merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dalam 

proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

3) Kegiatan pendistribusian, merupakan kegiatan penyaluran dari seorang 

penanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau individu yang 

membutuhkan. 

4) Kegiatan penggunaan, merupakan kegiatan memanfaatkan suatu barang 

atau benda yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi 

nya. 

5) Kegiatan inventarisasi, merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan 

barang atau benda secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

6) Kegiatan pengawasan dan pemeliharaan, merupakan kegiatan untuk 

menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah demi 

keberhasilan pembelajaran serta agar perlengkapan selalu dalam kondisi 

siap pakai. 

7) Kegiatan penghapusan, merupakan kegiatan 

mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar 

inventaris, karena sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

d. Indikator Penilaian Daya Dukung Pembelajaran 
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Daya dukung pembelajaran merupakan salah satu sumber daya 

pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik karena 

menjadi salah satu indikator penting pembelajaran yang berkualitas serta 

memberikan dampak positif pada motivassi dan prestasi peserta didik 

(Ndirangu & Udoto, 2011), dalam hal ini berupa tercapainya kompetensi 

peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 tahun 2008, 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK/MAK) menyebutkan sebuah SMK sekurang-kurangnya memiliki 

sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran 

umum, ruang penunjang, dan ruang pembelajaran khusus. Lebih rincinya 

pengelompokkan sarana dan prasarana, sebagai berikut : 

1) Kelompok ruang pembelajaran umum, terdiri dari ruang: (1) kelas, (2) 

perpustakaan, (3) laboratorium biologi, (4) laboratorium fisika, (5) 

laboratorium kimia, (6) laboratorium IPA, (7) laboratorium komputer, (8) 

laboratorium bahasa, dan (9) laboratorium praktik gambar teknik 

2) Kelompok ruang penunjang, terdiri dari: (1) ruang pimpinan, (2) ruang 

guru, (3) ruang tata usaha, (4) tempat beribadah, (5) ruang konseling, (6) 

ruang UKS, (7) ruang organisasi kesiswaan, (8) jamban, (9) gudang, (10) 

ruang sirkulasi, dan (11) tempat bermain/olahraga. 

3) Kelompok ruang pembelajaran khusus meliputi ruang praktik yang 

disesuaikan dengan program keahlian. 

Dalam penelitian ini daya dukung yang dimaksud adalah berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah yang berkaitan langsung 
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dengan kegiatan pembelajaran mata diklat produktif Administrasi 

Perkantoran, seperti : (1) ruang pembelajaran umum, terdiri dari: ruang 

kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer; dan (2) ruang 

pembelajaran khusus, terdiri dari : laboratorium perkantoran. 

 

4. Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

a. Pengertian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bagian dari pendidikan 

sistem ganda yang mengharuskan peserta didik melakukan praktik kerja 

langsung di DU/DI yang relevan dengan program keahliannya pada kurun 

waktu tertentu. Pelaksanaan Prakerin memiliki andil besar dalam membekali 

lulusannya agar mampu beradaptasi dengan lapangan pekerjaan. Hal ini 

disebabkan Prakerin merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

kejuruan yang memadukan secara utuh dan terintegrasi program penguasaan 

keahlian melalui kegiatan bekerja langsung di lapangan (Depdiknas, 2008). 

Pelaksanaan kegiatan Prakerin harus ada kesepakatan antara pihak sekolah 

dengan DU/DI mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi 

dan sertifikasi. Prakerin wajib diselenggarakan oleh SMK dan diikuti oleh 

peserta didiknya. 

Praktik kerja industri atau dibeberapa sekolah disebut dengan On The 

Job Training (OJT) merupakan modal pelatihan yang di selenggarakan 

langsung di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang 

diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan 

bagi pekerjaan (Hamalik, 2007). Dengan adanya praktik/implementasi 

langsung di dunia kerja akan memberikan wawasan tentang bagaimana 
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menerapkan dan menyesuaikan program secara efektif dan bagaimana 

meningkatkan kualitas mereka untuk kepentingan peserta didik(Tobin, 

Vincent, Horner, Rossetto Dickey, & May, 2012). Sehingga peserta didik 

dapat beradaptasi dan siap terjun ke dunia kerja sesuai dengan tuntutan 

dunia kerja. 

b. Tujuan Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Praktik kerja industry (Prakerin) muncul sebagai konsep yang cukup 

menjanjikan untuk mengintegrasikan lingkungan DU/DI dengan lingkungan 

kelas. Prakerin perlu digunakan untuk tujuan pengajaran dalam rangka 

meningkatkan aktivitas pengajaran dengan pengetahuan yang ada dalam 

proses praktik industry setiap hari((Rentzos, Doukas, Mavrikios, Mourtzis& 

Chryssolouris, 2014). 

Tujuan Praktik Industri juga tertuang dalam Depdikbud yang dikutip 

dari Maria Dwi Wijayanti (2010) adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peran 

serta institusi pasangan (DU/DI). 

2) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. 

3) Menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuaan keterampilan dan 

sikap yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara 

berkelanjutan. 

4) Memberi pengetahuan dan penghargaan terhadap pengalman kerja 

sebagai bagian dari proses pendidikan. 
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5) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Menengah 

Kejuruan melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di 

dunia kerja. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik kerja industri 

dilaksanakan oleh peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dengan tujuan yang bermuara pada tercapainya kualitas kompetensi peserta 

didik baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja.  

c. Manfaat Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Dewasa ini, persaingan pengisian kebutuhan tenaga kerja di Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI) semakin ketat. Tenaga kerja dituntut 

memiliki beragam pengetahuan dan keterampilan. Menanggapi hal ini, 

SMK sebagai sekolah pencetak tenaga kerja perlu mengkhususkan dan 

mempersonalisasikan studi yang sesuai dengan kemampuan, minat dan 

tujuan masa depan(Volmari, Helakorpi, & Frimodt, 2013). Melalui 

pelaksanaan Prakerin, peserta didik akan praktik langsung di lapangan 

sesuai dengan bidang keahliannya dan diharapkan dapat membantu mereka 

dalam rangka persiapan menjadi lulusan yang professional ditingkat 

menengah dalam persyaratan kualifikasi DU/DI. 

Departemen Pendidikan Nasional (2008)menyebutkan manfat praktik 

kerja industri bagi peserta didik diantaranya: 

1) Hasil peserta didik akan lebih bermakana, karena setelah tamat akan 

betulbetul memiliki bekal keahlian profesional untuk terjun ke lapangan 

kerja sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan untuk bekal 

pengembangan dirinya secara berkelanjutan. 
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2) Rentang waktu (lead time) untuk mencapai keahlian professional menjadi 

lebih singkat, karena setelah tamat praktik kerja industri tidak 

memerlukan waktu latihan lanjutan untuk mencapai tingkat keahlian siap 

pakai. 

3) Keahlian profesional yang diperoleh melalui praktik kerja industri dapat 

meningkatkan harga dan rasa percaya diri tamatan yag pada akhirnya 

akan dapat mendorong mereka untuk meningkatkan keahlian pada 

tingkat yang lebih tinggi. 

Dalam pelaksanaan praktik kerja industri manfaatnya selain dirasakan 

oleh peserta didik juga pihak industri maupun lembaga pendidikan. Secara 

khusus manfaat praktik kerja industri bagi peserta didik adalah 

mengembangkan maupun menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman bekerja dalam suasana yang nyata sehingga dapat menambah 

rasa percaya diri peserta didik, yang nantinya akan digunakan ketika terjun 

ke dunia kerja. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab 

pelaksanaan Prakerin akan memperoleh manfaat diantaranya: 1) Tujuan 

pendidikan untuk menciptakan keahlian profesional bagi peserta didik bisa 

tercapai, dan 2) memberikan kepuasan bagi penyelenggara pendidikan 

sekolah, karena taamatannya lebih terjamin memperoleh manfaat baik di 

dunia kerja maupun di masyarakat. 

DU/DI juga memperoleh manfaat dengan adanya Prakerin, yaitu : 1) 

perusahaan dapat mengenal kualitas peserta Prakerin yang belajar di 

industri, 2) peserta Prakerin adalah tenaga kerja yang memberikan 

keuntungan untuk industri, 3) perusahaan dapat memberi tugas kepada 
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peserta prakerin untuk kepentingan perusahaan sesuai kompetensi yang 

dimiliki, 4) peserta Prakerin lebih mudah diatur dalam hal disiplin berupa 

kepatuhan terhadap aturan perusahaan, dan 5) memberikan kepuasan pada 

industri karena diakui ikut serta menentukan masa depan peserta didik 

melalui Prakerin(Yuli, 2012). 

d. Indikator Penilaian Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Penilaian di tempat kerja harus dilakukan oleh penilai berkualifikasi 

bersama dengan seseorang yang dapat menunjukkan kompetensi kejuruan 

dalam kualifikasi yang sedang dinilai (Stracke & Wegner dalam Stracke, 

2011). Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan Prakerin peserta didik akan 

dimonitoring dan dinilai oleh dua pihak, yaitu guru pembimbing dari SMK 

dan instruktur DU/DI. Kegiatan ini mencakup beberapa aspek, yaitu : 

(Pedoman Prakerin SMK Depdiknas 2011) 

1) Disiplin kerja  

Kedisiplinan peserta didik diukur dari sikapnya dalam memanfaatkan 

waktu, ketepatan waktu dan menaati tata tertib yang ada. Ketepatan dan 

kecepatan unjuk kerja akan dimiliki seorang peserta didik apabila siswa 

tersebut menanamkan kedisiplinan dalam dirinya.  

2) Kerjasama  

Kerjasama di dunia kerja diterapkan dengan menjalin hubungan yang 

baik, entah dengan sesama kerja ataupun dengan atasan.  

3) Inisiatif/kreatifitas 

Tingkat inisiatif/kreatifitas merupakan kemampuan peserta didik dalam 

melakukan suatu pembaharuan dari keterampilan kerja yang telah 

dikuasainya ke hal baru yang serupa. Hal ini dapat diukur dari adanya 
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gagasan-gagasan baru yang muncul dalam diri sesorang untuk mengatasi 

kesulitan yang dihadapi.  

4) Kerajinan/kemauan dalam bekerja  

Kemauan dapat diartikan sebagai keinginan. Keinginan untuk bekerja 

dengan sungguh-sungguh serta dengan adanya kerajinan dalam diri 

seorang peserta didik akan menjadi landasan yang kuat untuk 

membentuk suatu etos kerja yang baik.  

5) Tanggungjawab  

Tanggungjawab dalam bekerja adalah sikap peserta didik yang akan 

selalu berusaha secara optimal dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan, dan tidak akan membiarkan tugas terbengkalai untuk waktu 

yang lama.  

6) Sikap/perilaku dalam bekerja  

Sikap dan perilaku dalam bekerja diantaranya adalah sikap peserta didik 

mengutamakan keselamatan kerja, kecermatan serta ketelitian. Dalam 

bekerja peserta didik dituntut untuk selalu cermat dan teliti. 

Yuli (2012) menjelaskan agar pelaksanaan prakerin bisa mencapai 

tujuan dengan maksimal ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, 

yaitu : 

1) Persiapan Prakerin, merupakan tahap merencanakan aspek-aspek dalam 

pengelolaan dan keberhasilan program Prakerin, meliputi: (1) 

kompetensi peserta didik, (2) pembekalan soft skill peserta didik, (3) 

penyusunan panitia penyelenggara, (4) menyusun dan menghubungi 

daftar industri tujuan serta menempatkan peserta didik sesuai daftar 
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industri, (5) membagi pembimbing, (6) mengatur jadwal pelaksanaan, 

(7) mempersiapkan administrasi, dan (8) pembiayaan. 

2) Pelaksanaan dan monitoring, merupakan tahap dimana peserta didik 

melaksanakan pembelajaran di DU/DI. Aspek-aspek yang harus 

diperhatikan, meliputi: (1) monitoring pelaksanaan, (2) pencatatan 

permasalahan di lapangan, dan (3) berkonsultasi dengan pihak DU/DI. 

3) Evaluasi Prakerin, merupakan kegiatan penilaian dan masukan agar 

pelaksanaan Prakerin setiap tahunnya mengalami perbaikkan. Aspek-

aspek yang harus diperhatikan, meliputi: (1) merapatkan dengan kepala 

sekolah dan komite mengenai pelaksanaan Prakerin yang telah 

berlangsung, (2) membuat laporan tertulis sebagai arsip dan bahan 

masukan pelaksanaan Prakerin yang akan datang, (3) penilaian atau 

penskoran terhadap kinerja peserta didik selama pelaksanaan Prakerin. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Herkulana dan Agus (2014) 

tentang aspek-aspek pelaksanaan Prakerin, adalah: (1) Aspek perencanaan, 

meliputi: pemetaan industri, sosialisasi dana, pembekalan peserta didik, 

dan penempatan peserta didik; (2) Aspek pelaksanaan, meliputi: kesesuaian 

penempatan dengan bidang studi, kesesuaian materi pelajaran dengan 

materi prakerin, monitoring oleh pembimbing, dan penjemputan. 

Berdasarkan kajian teori di atas, peneliti menyimpulkan yang 

menjadi indikator untuk variabel Prakerin adalah : 

1) Disiplin kerja 

Merupakan sikap yang ditujukan peserta didik yang tertib dalam 

memanfaatkan waktu, ketepatan waktu serta mentaati tata tertib yang 
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ada. Peserta didik yang disiplin akan lebih mudah dalam menyerap 

pengetahuan maupun keterampilan saat melakukan pekerjaan di DU/DI. 

2) Pengetahuan kerja 

Merupakan pengetahuan peserta didik tentang pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam bidang administrasi perkantoran, 

sehingga mampu menimbulkan kecepatan dan ketepatan dalam 

melakukan pekerjaan di DU/DI. 

3) Pemecahan masalah kerja 

Dalam melaksanakan pekerjaan pastilah ditemui hambatan-hambatan. 

Dengan adanya Prakerin, peserta didik akan mendapatkan kesempatan 

untuk memecahkan masalah yang ditemuinya sehingga diharapkan 

memiliki gambaran masalah yang sekiranya akan muncul di dunia kerja 

beserta cara mengatasinya. 

4) Monitoring 

Saat melaksanakan Prakerin guru maupun instruktur akan melaksanakan 

kegiatan monitoring. Dalam kegiatan ini peserta didik akan 

mendapatkan bimbingan dan arahan terkait dengan pelaksanaan 

Prakerin, serta sangat membantu peserta didik ketika menemui 

hambatan atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan 

prakerin. Sehingga akan diketahui perkembangan kemampuan peserta 

didik. 

5) Pengalaman praktis 

Setelah melaksanakan Prakerin diharapkan pengetahuan peserta didik 

tentang dunia kerja akan semakin luas. Pengalaman-pengalaman praktis 
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ini dapat meningkatkan kesiapan kerja peserta didik saat terjun langsung 

ke dunia kerja setelah lulus nanti. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

ini, diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Avida Arisandi dan Suparji (2017) 

Pengaruh Praktik Kerja Industri (Prakerin) Terhadap Kompetensi Siswa 

SMKN 1 Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

manapengaruh nilai awal dan pelaksanaan Prakerin terhadap peningkatan 

kompetensi siswa SMKN 1 Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan pada peserta 

didik kelas XI di SMK Negeri 1 Sidoarjo tahun ajaran 2011/2012 dengan 

jumlah 60 orang. Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai awal sebelum 

prakerin (X1) mempunyai sumbangan sebesar 15,37 % dan nilai prakerin 

(X2) mempunyai sumbangan sebesar 67,13% dalam menentukan 

kompetensi siswa (Y), sedangkan 17,5% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diperhitungkan. Dengan demikian nilai awal dan nilai Prakerin 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kompetensi peserta didik. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Rahmi Fatah (2015) Pengaruh Daya 

Dukung Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar dan Kedisiplinan 

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar pada Program Studi Teknik 

Ketenagalistrikan SMKN 2 Garut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh daya dukung pembelajaran terhadap 

motivasi dan kedisiplinan belajar, dan besarnya pengaruh motivasi belajar 

dan kedisiplinan terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran dasar dan pengukuran listrik, serta besarnya pengaruh 
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secara bersama-sama daya dukung pembelajaran, motivasi belajar dan 

kedisiplinan terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam 

mata pelajaran dasar dan pengukuran listrik. Penelitian dilakukan pada 81 

peserta didik di SMKN 2 Garut. Dari hasil analisis diketahui bahwa daya 

dukung pembelajaran berpengaruh terhadap motivasi belajar dalam 

kategori kuat, dan terhadap kedisiplinan dalam kategori sedang. 

Sedangkan pengaruh motivasi belajar terhadap peningkatan prestasi 

belajar pada mata pelajaran dasar pengukuran listrik dalam kategori 

sedang, dan pengaruh kedisiplinan terhadap peningkatan prestasi belajar 

pada mata pelajaran dasar pengukuran listrik dalam kategori kuat. 

Sedangkan pengaruh daya dukung pembelajaran, motivasi belajar dan 

kedisiplinan secara bersama-sama termasuk dalam kategori kuat.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Narwoto (2013) Pengaruh Kinerja 

Mengajar Guru, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar, dan 

Motivasi Berprestasi Siswa terhadap Prestasi Belajar Teori Kejuruan 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja mengajar guru, 

pemanfaatan sarana dan prasarana belajar, dan motivasi berprestasi 

peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas XII SMK 

se-Kota Yogyakarta dengan jumlah 170 orang.Dari hasil analisis 

diketahui bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan baik secara 

parsial maupun simultan dari variabel kinerja mengajar guru, pemanfaatan 

sarana-prasarana dan motivasi terhadap prestasi belajar peserta didik. 

Sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap masing-masing variabel 
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agar adanya kesinambungan dalam rangka peningkatan output 

pendidikan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh  M. Kuijpers, F. Meijers, and C. Gundy 

(2011) The Relationship Between Learning Environtment and Career 

Competencies of Students in Vocational Education. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti hubungan antara lingkungan belajar dan 

kompetensi karir. Penelitian dilakukan pada 3.499 peserta didik dan 166 

guru di 266 kelas yang terbagi dalam 34 sekolah. Dari hasil analisis 

diketahui bahwa bimbingan karir di sekolah, dimana dialog berlangsung         

dengan peserta didik tentang pengalaman konkret dan berfokus pada masa 

depan berkontribusi paling besar terhadap keberhasilan kompetensi karir 

di kalangan peserta didik.  

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir 

Kompetensi Peserta Didik 

Penerapan Pendidikan 
Sistem Ganda (PSG) 

Pembelajaraan di Sekolah : 

 Kinerja mengajar guru 

 Daya dukung 
pembelajaran 

Pembelajaraan di DU/DI: 

 Praktik Kerja Industri 
(Prakerin) 

Terpenuhinya kebutuhan 

tenaga kerja di DU/DI 
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1. Pengaruh Kinerja Mengajar Guru terhadap Kompetensi Peserta 

Didiik 

Pada dasarnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan, antara lain: guru, siswa, sarana dan prasarana, 

lingkungan pendidikan, kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru 

dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah menempati kedudukan 

yang sangat penting dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, 

guru sebagi subjek pendidikan sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan itu sendiri. 

Istilah kinerja dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah 

“performance”. Kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang seperti 

bakat atau kemampuan, tetapi perwujudan dari bakat atau kemampuan itu 

sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan 

perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata dari kompetensi 

yang dimilikinya. Kinerja dalam kaitannya dengan jabatan diartikan 

sebagai hasil yang dicapai yang berkaitan dengan fungsi jabatan dalam 

periode waktu tertentu.  

Esensinya kinerja guru merupakan kemampuan guru dalam 

menunjukkan kecakapan atau kompetensi yang dimilikinya dalam dunia 

kerja yang sebenarnya. Dunia kerja guru yang sebenarnya adalah 

membelajarkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru 

yang berhasil adalah guru yang sungguh-sungguh memperhatikan dalam 

menciptakan dan mengatur lingkungan kelas. Adapun standar pelaksanaan 

pembelajaran di kelas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 
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Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

2. Pengaruh Daya Dukung Pembelajaran terhadap Kompetensi Peserta 

Didik 

Peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

memerlukan adanya dukungan agar kegiatan belajarnya dapat 

menghasilkan kompetensi belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Dukungan yang dimaksud adalah daya dukung pembelajaran berupa 

sarana dan prasarana pembelajaran. Terutama untuk mata pelajaran 

produktif yang merupakan kemampuan khusus peserta didik sesuai dengan 

program keahlian masing-masing. Idealnya, pembelajaran produktif selain 

dilakukan di dalam kelas juga di laboratorium. 

Daya dukung pembelajaran merupakan salah satu sumber daya 

pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik karena 

menjadi salah satu indikator penting pembelajaran yang berkualitas serta 

memberikan dampak positif terhadap pencapaian kompetensi peserta 

didik.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 40 tahun 2008 

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK/MAK) menyebutkan sebuah SMK sekurang-kurangnya neniliki 

sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam ruang pembelajaran 

umum, ruang penunjang, dan ruang pembelajaran khusus. Dalam 

penelitian ini, daya dukung yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan 

prasarana di sekolah yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

pembelajaran mata pelajaran produktif Administrasi Perkantoran, sepertii: 
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(1) ruang pembelajaran umum, terdiri dari: ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium; dan (2) ruang pembelajaraa khusus, terdiri dari: laboratoium 

perkantoran. 

3. Pengaruh Praktik Kerja Industri terhadap Kompetensi Peserta Didik  

Peserta didik SMK dibekali dengan keahlian dan keterampilan 

profesiaonal tingkat sekolah menengah sehingga lulusannya siap masuk di 

dunia kerja setelah lulus. Salah satu upaya untuk menambah keahlian 

profesional peserta didik, menurut konsep pendidikan sistem ganda adalah 

dengan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di DU/DI melalui 

pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin). Prakerin merupakan suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional, yang 

memadukan secara sistematik dan sinkron antara program pendidikan di 

sekolah dan program pendidikan di DU/DI yang diperoleh melalui 

kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat 

keahlian profesional. 

Pelaksanaan Prakerin mengacu pada kurikulum 1994 yangmana 

pelaksanaannya menitik beratkan pada penguasaan keterampilan nyata 

(praktis). Diharapkan dari pelaksanaan Prakerin dapat menambah 

frekuensi praktik peserta didik sesuai dengan kondisi yang ada di industri. 

Semakin tinggi frekuensi pelaksanaan Prakerin, maka semakin meningkat 

kompetensi peserta didik.  

Pelaksanaan Prakerin dinilai oleh penilai berkualifikasi bersama 

dengan seseorang yang dapat menunjukkan kompetensi kejuruan dalam 

kualifikasi yang sedang dinilai. Sejalan dengan hal tersebut, penilaian 

pelaksanaan Prakerin dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti: disiplin 
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kerja, pengetahuan kerja, pemecahan masalah kerja, monitoring, dan 

pengalaman praktis. 

4. Pengaruh Kinerja Mengajar Guru, Daya Dukung Pembelajaran, dan 

Praktik Kerja Industri terhadap Kompetensi Peserta Didik 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

Kompetensi peserta didik didapat setelah mereka menempuh pendidikan 

selama di SMK. SMK merupakan sekolah yaang menerapkan Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG), dimana peserta didiknya diharuskan untuk 

melaksanakan pembelajaran di dua tempat yaitu di sekolah dan di Dunia 

Usaha/Dunia industri (DU/DI). 

Pembelajaran di sekolah merupakan proses interaksi antara peserta 

didik dan guru, antar peserta didik dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan pembelajaran. Kinerja mengajar guru di sekolah sangat 

menentukan pencapaian tujuan sekolah. Kinerja mengajar guru yang baik 

tergambar dari penambilan kemampuan akademik maupun profesi, 

dengan artian mampu mengelola kegiatan pembelajaran dengan sebaik-

baiknya agar kompetensi peserta didik dapat dioptimalkan. Keberhasilan 

pembelajaran akan meningkat jika adanya daya dukung berupa 

ketersediaan sarana dan prasarana oleh pihak sekolah. Melalui daya 

dukung pembelajaran, komunikasi dua arah aantara guru dan peserta 

didik akan semakin efektif.  

Selain pembelajaran di sekolah, SMK juga membekali peserta 

didiknya dengan melaksanakan pembelajaran langsung di DU/DI melalui 

Praktik Kerja Industri (Prakerin). Pelaksanaan Prakerin akan memberikan 
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pengalaman kepada peserta didik untuk bekerja secara langsung di 

lapangan. Melalui Prakerin, peserta didik dapat mempraktikkan materi 

yang telah didapat di sekolah kedalam praktik-praktik kerja sebagai 

pembelajaran langsung serta mampu menambah pengetahuan baru yang 

belum pernah didapat di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Hipotesis Penelitian 

H1 : Kinerja mengajar guru berpengaruh positif terhadap kompetensi peserta didik 

kelas XIISMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

H2  :Daya dukung pembelajaran berpengaruh positif terhadap kompetensi peserta 

didik kelas XII SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran di Daerah 

IstimewaYogyakarta. 

Kinerja Mengajar Guru 

(X1) 

Daya Dukung 

Pembelajaran (X2) 
Kompetensi           

Peserta Didik (Y) 

Prakerin (X3)  

Gambar 2. Paradigma Berfikir 

Keterangan : 

                    : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan 

                    : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial 
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H3 :Praktik Kerja Industri (Prakerin) berpengaruh positif terhadap kompetensi 

peserta didik kelas XII SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

H4  :Kinerja guru,daya dukung pembelajaraann, dan praktik kerja industri 

(Prakerin) berpengaruh terhadap kompetensi peserta didik kelas XII SMK 

Program Keahlian Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 


