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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Daerah Istimewa Yogyakarta  

Secara geografis, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 

70°33´-8°12´ Lintang Selatan dan 110°00´-110°50´ Bujur Timur. Daerah 

Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi di 

Indonesia dan terletak di bagian tengah pulau Jawa. Daerah Istimewa 

Yogyakarta dibatasi Lautan Indonesia di bagian selatan, Kabupaten Klaten di 

sebelah Timur Laut, Kabupaten Purworejo di sebelah Barat, dan kabupaten 

Magelang di sebelah Barat Laut. Luas areal Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah 3.185,80 km2 atau 0,17% dari luas Indonesia. Dengan 65,65% 

wilayahnya terletak pada ketinggian 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% 

wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan 

ketinggian 500-999 m dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m.  

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten 

dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kabupaten, dengan perincian seperti pada 

Tabel 25. 

Tabel 25. Kondisi Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta 

Kabupaten/Kota Luas Area 

(km2) 

Kecamatan Kelurahan/ 

Desa 

Kota Yogyakarta 32,50 14 45 

Kab. Bantul 506,85 17 75 

Kab. Kulonprogo 586,27 12 88 

Kab. Gunung Kidul 1.485,36 18 144 

Kab. Sleman 574,82 17 86 

Sumber : Statistik Indonesia, 2018 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki keistimewaan berupa Kepala Daerah Istimewa diangkat 

oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah tersebut yaitu 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Gubernur dan Kadipaten 

Pakualaman sebagai Wakil Gubernur. Saat ini keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012, meliputi : 

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan 

Wakil Gubernur. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengisian jabatan 

pemerintahan adalah bertahta sebagai Sultan Hamengkubowono untuk calon 

Gubernur dan bertahtaa sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil 

Gubernur; 

2) Kelembagaan Pemerintah Daerah, ditujukan untuk mencapai efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan masyarakat 

berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli 

yang selanjutnya diatur dalam Perdais; 

3) Kebudayaan, ditujukan agar dapat memelihara dan mengembangkan hasil 

cipta, rasa, karsa dan karya berupa nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, 

benda, seni dan tradisi luhur yang selanjutnya diatur dalam Perdais; 

4) Pertanahan, diatur oleh badan pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan 

Kadipaten Pakualaman. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata 

ruang terbatas pada pengelolaan serta pemanfaatan tanah Kasultanan dan 

tanah Kadipaten yang selanjutnya diatur oleh Perdais. 

5) Tata ruang. 



81 
 

Sebagai kota dengan jenis dan ragam adat istiadat dan budaya 

menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ciri khas tersendiri baik 

dari kawasan wisata, perdagangan, maupun sumber daya, sehingga berpotensi 

menghasilkan PDRB cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta triwulan III tahun 2018 mencapai 

33.462.467 triliun rupiah, seperti ditunjukkan pada Tabel 26. 

Tabel 26. Kontribusi PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Menurut Sektor/Lapangan Usaha Tahun 2018 

No. Sektor/Lapangan Usaha 
Kontribusi 

PDRB (%) 

Penyerapan 

Lapangan 

Kerja (%) 

Primer 10,69 21,29 

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan 10,16 20,40 

2. Pertambangan dan Penggalian 0,53 0,89 

Sekunder 23,46 24,49 

3. Industri pengolahan 12,75 16,38 

4. Pengadaan listrik dan gas 0,14 0,28 

5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang 

0,10 0,25 

6. Konstruksi 10,47 7,58 

Tertier 65,87 54,28 

7. Perdagangan dan reparasi 8,55 18,57 

8. hotel/restoran 6,88 0,09 

9. transportasi dan pergudangan 5,76 3,60 

10. akomodasi dan makan-minum 10,21 9,81 

11. informasi dan komunikasi 7,99 0,77 

12. jasa keuangan dan asuransi 3,90 1,67 

13. jasa perusahaan 1 2,36 

14. Administrasi pemerintahan, pertanahan, 

dan jaminan sosial 

8,46 3,49 

15. Jasa pendidikan 8,14 5,58 

16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 2,42 1,66 

17. jasa-jasa lainnya 2,56 6,68 

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.   

Berdasarkan Tabel 26. diketahui bahwa sektor tertier (perdagangan dan 

reparasi; hotel/restauran; transportasi dan pergudangan; akomodasii dan 

makan-minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa 

perusahaan; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial; jasa 
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lainnya) adalah penyumbang PDRB terbesar yaitu 65,87%. Disusul oleh sektor 

sekunder (industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi) sebesar 23,46%. 

Sementara sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan 

dan penggalian) menyumbang sebesar 10,69%. Jika melihat struktur PDRB 

tersebut maka Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai kota 

jasa dan perdagangan utamanya melalui pariwisata. Hal ini didukung dengan 

banyaknya objek dan daya tarik wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta telah 

menarik kunjungan wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.  

2. Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pendidikan memiliki fungsi strategis dan penting dalam mewujudkan 

kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, kesempatan kerja, hingga 

mengurangi kemiskinan. Salah satu lembaga pendidikan yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 

jumlah SMK Negeri dan Swasta sebanyaak 218 unit, yang terdiri dari 9 bidang 

keahlian, masing-masing memiliki program keahlian dan kompetensi keahlian. 

Bidang keahlian Bisnis dan Manajemen memiliki 7 program keahliaan 

yaitu Administrasi, Tata Niaga, Logistik, Bisnis dan pemasaran, Manajemen 

Perkantoran, Akuntansi dan Keuangan. SMK program keahlian Administrasi 

memiliki kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran dengan jumlah 

sekolah negeri dan swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 29 unit, 

seperti pada Tabel 27.  

Tabel 27. Profil SMK Program Keahlian Administrasi Kompetensi Keahlian 

Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta 

No. Nama SMK Status 
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1. SMK Negeri 1 Bantul Negeri 

2. SMK Negeri 1 Tempel Negeri 

3. SMK Negeri 1 Depok Negeri 

4. SMK Negeri 1 Godean Negeri 

5. SMK Negeri Tepus Negeri 

6. SMK Negeri 1 Wonosari Negeri 

7. SMK Negeri 1 Pengasih Negeri 

8. SMK Negeri 7 Yogyakarta Negeri 

9. SMK N 1 Yogyakarta Negeri 

10. SMK Tujuh Belas Bantul Swasta 

11. SMK Muhammadiyah 2 Bantul Swasta 

12. SMKS Sanjaya Pakem Swasta 

13. SMKS Muhammadiyah 1 Tempel Swasta 

14. SMKS Muhammadiyah 2 Moyudan Swasta 

15. SMKS Hamong Putera Pakem Swasta 

16. SMKS Insan Cendekia Swasta 

17. SMK Teruna Jaya Gunungkidul Swasta 

18. SMK Muhammadiyah Karangmojo Swasta 

19. SMK Muhammadiyah 2 Playen Swasta 

20. SMK Maarif Wonosari Swasta 

21. SMK BOPKRI Wates Swasta 

22. SMK Muhammadiyah 2 Wates Swasta 

23. SMK Muhammadiyah Kalibawang Swasta 

24. SMK PGRI 1 Sentolo Swasta 

25. SMK Muhammadiyah 1 Wates Swasta 

26. SMKS Marsudi Luhur I Yogyakarta Swasta 

27. SMK BOPKRI 1 Yogyakarta Swasta 

28. SMKS Muhammadiyah 2 Yogyakarta Swasta 

29. SMKS Piri 3 Yogyakarta Swasta 

Sumber : Data Pokok PSMK Kemdikbud, 2019 

Banyaknya jumlah SMK dengan kompetensi keahlian Administrasi 

Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tantangan bagi 

masing-masing sekolah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 

dan daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan era globalisasi. 

3. Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Butir Angket 

Hasil validitas dan reliabilitas uji coba angket, secara ringkas 

diperlihatkan pada Tabel 28. 

Tabel 28. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Butir Angket 

Angket Validitas Butir Angket Reliabilitas 
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Valid  Invalid Jumlah 

Kinerja Mengajar Guru 

(X1) 
17 3 20 0,836 

Daya Dukung (X2) 9 1 10 0,794 

Praktik Kerja Industri 

(X3) 
15 1 16 0,778 

Kompetensi Peserta 

Didik (Y) 
10 2 12 0,833 

Sumber ; Hasil Olah data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 28.  diketahui bahwa hasil uji coba instrumen untuk 

angket kinerja mengajar guru dari 20 item yang diujicobakan kepada 184 

peserta didik terdapat 17 item yang valid (loading faktor > 0.5) dan 3 item 

yang tidak valid (loading faktor < 0,5) dengan nilai reliabilitas (tingkat 

kepercayaan) sebesar 0,836. Selanjutnya, untuk angket daya dukung dari 10 

item yang diujicobakan terdapat 9 item yang valid (loading faktor > 0.5) dan 1 

butir yang tidak valid (loading faktor < 0.5) dengan nilai reliabiilitas (tingkat 

kepercayaan) sebesar 0,794. Angket praktik kerja industri (Prakerin) dari 16 

item yang diujicobakan terdapat 15 item yang valid (loading faktor > 0.5) dan 

1 item yang tidak valid (loading faktor < 0.5) dengan nilai reliabilitas (tingkat 

kepercayaan) sebesar 0,778. Untuk angket kompetensi peserta didik dari 12 

item yang diujicobakan terdapat 10 item yang valid (loading faktor > 0.5) dan 

2 item yang tidak valid (loading faktor < 0.5) dengan nilai reliabilitas (tingkat 

kepercayaan) sebesar 0, 833.  

4. Statistik Deskriptif Variabel 

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan pringkat data. 

Statistik deskriptif menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Deskripsi variabel dalam statistik deskritif yang digunakan pada 

penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar 
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deviasi, dan tabel distribusi frekuensi. Berikut hasil analisis statistik deskriptif 

dari seluruh variabel penelitian yaitu kinerja mengajar guru (X1), daya dukung 

pembelajaran (X2), praktik kerja industri (X3), dan kompetensi peserta didik 

(Y). 

a. Kinerja Mengajar Guru 

Variabel kinerja mengajar guru (X1) memiliki nilai minimum sebesar 

45,00 dan nilai maksimum sebesar 68,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 56,50 

dan standar deviasi sebesar 4,72. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa penyimpangan data 

yang terjadi rendah maka penyebaran datanya merata. 

Variabel kinerja mengajar guru  (X1) memiliki instrumen penelitian 

sebanyak 17 butir pertanyaan dengan empat pilihan. Skor butir ditentukan 

sebagai berikut : 

Skor tertinggi   4 X 17 = 68 

Skor terendah   1 X 17 = 17 

Mean ideal  85 / 2 = 42,5 

  Standar Deviasi          51 / 6 = 8,5 

Adapun secara rinci kriteria kinerja mengajar guru sebagai berikut : 

Tabel 29. Frekuensi Kinerja Mengajar Guru 

No Interval Kriteria Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 17 < X ≤ 30 Sangat rendah 0 0 

2 30 < X ≤ 38 Rendah 0 0 

3 38 < X ≤ 47 Sedang 7 3 

4 47 < X ≤ 55 Tinggi 87 37 

5 55 < X ≤ 68 Sangat tinggi 139 60 

Jumlah 233 100 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel 29. didapati bahwa mayoritas penilaian peserta didik 

terhadap kinerja mengajar guru berada pada kategoti sangat tinggi sebanyaak 

139 orang (60%) dan terdapat 87 peserta didik (37%) yang berada pada 

kategori tinggi. Sedangkan sisanya termasuk kategori sedang yaitu 7 peserta 

didik (3%). Hasil ini menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan tugasnya 

secara profesional dilihat dari kinerja mengajar yang masuk kedalam kategori 

tinggi ke sangat tinggi. Penyebaran distribusi frekuensi dapat digambarkan 

dengan diagram berikut 

b. Daya Dukung Pembelajaran 

Variabel daya dukung pembelajaran (X2) memiliki nilai minimu sebesar 

20,00 dan nilai maksimum sebesar 36,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 30,49 

dan standar deviasi sebesar 3,28. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa penyimpangan data 

yang terjadi rendah maka penyebaran datanya merata. 

Variabel daya dukung pembelajaran memiliki instrumen penelitian 

sebanyak 9 butir pertanyaan dengan empat pilihan. Skor butir ditentukan 

sebagai berikut : 

Skor tertinggi   4 X 9 = 36 

Skor terendah   1 X 9 = 9 

Mean ideal  36 / 2 = 22,5 

  Standar Deviasi          27 / 6 = 4,5 

Adapun secara rinci kriteria daya dukung pembelajaran sebagai berikut : 

Tabel 30. Frekuensi Daya Dukung Pembelajaran 

No Interval Kriteria Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 9 < X ≤ 16 Sangat rendah 0 0 
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2 16 < X ≤ 20 Rendah 1 0,4 

3 20 < X ≤ 25 Sedang 17 7,3 

4 25 < X ≤ 29 Tinggi 63 27,1 

5 29 < X ≤ 36 Sangat tinggi 152 65,2 

Jumlah 233 100 

Sumber : Hasil Olah data Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 30. didapati bahwa penilaian peserta didik terhadap 

daya dukung pembelajaran yang disediakan oleh sekolah berada pada kategori 

sangat tinggi yaitu sebanyak 152 orang (65,2%) dan terdapat 63 peserta didik 

(27,1%) yang berada pada kategori tiggi. Sedangkan sisanya termasuk kategori 

sedang yaitu 17 peserta didik (7,3%) dan 1 orang (0,4%) berada pada kategori 

rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah berupaya seoptimal 

mungkin dalam menyediakan daya dukung pembelajaran, dilihat dari penilaian 

ketersediaan daya dukung yang masuk ke dalam kategori tinggi ke sangat 

tinggi. Penyebaran distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan diagram 

berikut 

c. Praktik Kerja Industri (Prakerin) 

Variabel praktik kerja industri (X3) memiliki nilai minimal sebesar 45,00 

dan nilai maksimal sebesar 64,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 56,79 dan 

standar deviasi sebesar 4,00. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar dari 

nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa penyimpangan data 

yang terjadi rendah maka penyebaran datanya merata. 

Variabel Prakerin memiliki instrumen penelitian sebanyak 16 butir 

pertanyaan dengan empat pilihan. Skor butir ditentukan sebagai berikut : 
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Skor tertinggi   4 X 16 = 64 

Skor terendah   1 X 16 = 16 

Mean ideal  76 / 2 = 38 

  Standar Deviasi          44 / 6 = 7 

Adapun secara rinci kriteria Prakerin sebagai berikut : 

Tabel 31. Frekuensi Prakerin 

No Interval Kriteria Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 16 < X ≤ 28 Sangat rendah 0 0 

2 28 < X ≤ 35 Rendah 0 0 

3 35 < X ≤ 42 Sedang 0 0 

4 42 < X ≤ 49 Tinggi 7 0,3 

5 49 < X ≤ 64 Sangat tinggi 226 99,7 

Jumlah 233 100 

Sumber : Hasil Olahdata Primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 31. Didapati bahwa mayoritas penilaian peserta didik 

terhadap kegiatan Prakerin berada pada kategori sangat tinggi sebanyak 226 

orang (99,7%) dan sisanya berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 7 orang 

(0,3%). Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Prakerin masuk kedalam 

kategori tinggi ke sangat tinggi. Penyebaran distribusi frekuensi dapat 

digambarkan dengan diagram berikut 

d. Kompetensi Peserta Didik 

Variabel kompetensi peserta didik (Y) memiliki nilai minimal sebesar 

29,00 dan nilai maksimal sebesar 43,00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 36,07 

dan standar deviasi sebesar 2,97. Hal ini berarti bahwa nilai mean lebih besar 

dari nilai standar deviasi sehingga mengindikasikan bahwa penyimpangan data 

yang terjadi rendah maka penyebaran datanya merata. 



89 
 

Variabel kompetensi peserta didik memiliki instrumen penelitian 

sebanyak 11 butir pertanyaan dengan empat pilihan. Skor butir ditentukan 

sebagai berikut : 

Skor tertinggi   4 X 11 = 44 

Skor terendah   1 X 11 = 11 

Mean ideal  55 / 2 = 27,5 

  Standar Deviasi          33 / 6 = 5,5 

Adapun secara rinci kriteria kompetensi peserta didik sebagai berikut : 

Tabel 32. Frekuensi Kompetensi Peserta Didik 

No Interval Kriteria Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 11 < X ≤ 19 Sangat rendah 0 0 

2 19 < X ≤ 25 Rendah 0 0 

3 25 < X ≤ 30 Sedang 3 1,3 

4 30 < X ≤ 36 Tinggi 143 61,4 

5 36 < X ≤ 44 Sangat tinggi 87 37,3 

Jumlah 233 100 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Besdasarkan Tabel 32. Didapati bahwa mayoritas peserta didik menilai 

kompetensi yang mereka miliki berada pada kategori tinggi sebanyak 143 

orang (61,4%) dan terdapat 87 peserta didik (37,3) yang berada pada kategori 

sangat tinggi. Sedangkan sisanya termasuk kategori sedang yaitu 3 peserta 

didik (3%). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik masuk ke 

dalam kategori tinggi ke sangat tinggi. Penyebaran distribusi frekuensi dapat 

digambarkan dengan diagram berikut. 

5. Pengujian Prasyarat Analisis 

Untuk memperoleh data penelitian yang tidak bias dari persamaan regresi 

berganda, maka perlu diadakan pengujian prasyarat berupa uji asumsi klasik 
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yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Berikut 

hasil uji asumsi klasik.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data dari tiap-tiap variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi distribusi data 

dari variabel dapat menggunakan output dari uji Klomogorov-Smirnov melalui 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) (>0,05) dengan bantuan SPSS. Hasil pengujian 

dapat dilihat pada Tabel 33.  

Tabel 33. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandarlized Residual 

N 233 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200c,d 

 Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 33. diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200c,d yang nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

data terdistribusi secara normal.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan terikat 

dalam penelitian memiliki hubungan yang linier, serta mengidentifikasi 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau belum. Linieritas dapat 

dilihat melalui output Test for Linearity melalui nilai signifikansi pada 

Linierity (<0,05). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 34. 

Tabel 34. Hasil Uji Linieritas 

 Signifikansi (Linearity) 

Kinerja Mengajar Guru 0,000 

Daya Dukung Pembelajaran 0,000 

Prakerin 0,000 

 Sumber : Hasil olah data primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel 34. diketahui bahwa nilai signifikansi pada Linierity 

tiap variabel kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan antara variabel kinerja 

mengajar guru dengan kompetensi peserta didik, daya dukung pembelajaraan 

dengan kompetensi peserta didik dan praktik kerja industri dengan kompetensi 

peserta didik terdapat hubungan yang linier. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

antar variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari output Coefficientsa 

melalui nilai Tolerance (> 0,1) dan VIF (<10). Hasil pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 35. 

 

Tabel 35. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Toleransi VIF 

Kinerja Mengajar Guru (X1) 0,841 1,189 

Daya Dukung (X2) 0,346 2,894 

Prakerin (X3) 0,316 3,162 

 Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 35. diketahui bahwa variabel independen yaitu 

kinerja mengajar guru (X1), daya dukung (X2), dan praktik kerja industri (X3) 

memiliki nilai Tolerance masing-masing sebesar 0,841; 0,346; dan 0,316 

dimana semua nilainya lebih besar dari 0,1; serta nilai VIF masing-masing 

sebesar 1,189; 2,894; dan 3,162 dimana semua nilainya kurang dari 10. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persoalan multikolinieritas 

antar variabel independen.  

6. Uji Hipotesis 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara ataau masalah yang dirumuskan 

dan harus diuji kebenarannya secara empiris. Uji hipotesis dilakukan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

terkait variabel kinerja mengajar guru, daya dukung pembelajaran, praktik 

kerja industri, dan kompetensi peserta didik.  

a. Uji Hipotesis 1 

Hipotesis 1 adalah terdapat pengaruh positif antara kinerja mengajar 

guru terhadap kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 

ringkasan hasil uji hipotesis kinerja mengajar guru terhadap kompetensi 

peserta didik  pada Tabel 36.  

Tabel 36. Hasil Uji Hipotesis 1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Kinerja Mengajar Guru 0.155 0.031 0.247 5.057 0.000 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 36. diketahui nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 

yang memiliki nilai < 0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dan dengan nilai thitung positif menunjukkan arah pengaruh 

yang positif. Artinya setiap kenaikan variabel kinerja mengajar guru (X1) 

akan diikuti kenaikan variabel kompetensi peserta didik (Y). Berdasarkan 

keterangan tersebut, dapat disimpulan bahwa variabel kinerja mengajar guru 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi peserta didik, 

sehingga hipotesis 1 diterima. 

b. Uji Hipotesis 2 
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Hipotesis 2 adalah terdapat pengaruh positif antara daya dukung 

pembelajaran terhadap kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 

ringkasan hasil uji hipotesis daya dukung pembelajaran terhadap 

kompetensi peserta didik pada Tabel 37.  

Tabel 37. Hasil Uji Hipotesis 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Kinerja Mengajar Guru 0.231 0.069 0.256 3.362 0.001 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 37. diketahui nilai signifikansi (p) sebesar 0,001 

yang memiliki nilai < 0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dan dengan nilai thitung positif menunjukkan arah pengaruh 

yang positif. Artinya setiap kenaikan variabel daya dukung pembelajaran 

(X2) akan diikuti kenaikan variabel kompetensi peserta didik (Y). 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulan bahwa variabel daya 

dukung pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kompetensi peserta didik, sehingga hipotesis 2 diterima. 

c. Uji Hipotesis 3 

Hipotesis 3 adalah terdapat pengaruh positif antara praktik kerja 

industri terhadap kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 

ringkasan hasil uji hipotesis praktik kerja industri terhadap kompetensi 

peserta didik pada Tabel 38.  

Tabel 38. Hasil Uji Hipotesis 1 

Model Unstandardized Standardized T Sig. 
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Coefficients Coefficients 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Kinerja Mengajar Guru 0.284 0.059 0.383 4.815 0.000 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

Berdasarkan Tabel 38. diketahui nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 

yang memiliki nilai < 0,05. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dan dengan nilai thitung positif menunjukkan arah pengaruh 

yang positif. Artinya setiap kenaikan variabel praktik kerja industri (X3) 

akan diikuti kenaikan variabel kompetensi peserta didik (Y). Berdasarkan 

keterangan tersebut, dapat disimpulan bahwa variabel praktik kerja industri 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi peserta didik, 

sehingga hipotesis 3 diterima. 

d. Uji Hipotesis 4 

Hipotesis 4 diuji menggunakan Uji F untuk mengetahui apakah secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Hipotesis 4 adalah terdapat pengaruh antara kinerja 

mengajar guru, daya dukung pembelajaran, dan praktik kerja industri 

terhadap kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis regresi berganda 

ditunjukkan pada Tabel 39. 

                                                     Tabel 39. Hasil Uji F 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.079 2.148  1.899 0.059 

Kinerja Mengajar 
Guru 

0.155 0.031 0.247 5.057 0.000 

Daya Dukung 
Pembelajaran 

0.231 0.069 0.256 3.362 0.001 

Prakerin 0.284 0.059 0.383 4.815 0.000 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 
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Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 39. maka 

dapat ditunjukkan persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y = 4,079 + 0,155X1 + 0,231X2 + 0,284X3 + e. 

Keterangan : 

Y  : Nilai variabel terikat dari persamaan regresi 

α  : Nilai konstanta 

β       : Nilai koefisien regresi  

X1  : Variabel bebas X1 

X2  : Variabel bebas X2  

X3 : Variabel bebas X3  

e : Prediktor (pengganggu) 

Hasil Uji F pengaruh kinerja mengajar guru, daya dukung 

pembelajaran, dan praktik kerja industri secara bersama-sama terhadap 

kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 

dapat dilihat pada Tabel 40. Di bawah ini. 

Tabel 40. Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

Fhitung Sig. 

Regresion 1106,398 3 368,799 89,989 0,000b 

Residual 938,504 229 4,098   

Total 2044,901 232    

Sumber: Data Primer, diolah pada 2019 

Berdasarkan Tabel 40. diketahui nilai fhitung sebesar 89,989. Karena 

nilai Fhitung > Ftabel (2,644021), dapat disimpulkan bahwa kinerja mengajar 

guru (X1), daya dukung pemebelajaran (X2) dan praktik kerja industri (X3) 
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secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kompetensi peserta 

didik (Y). 

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variabel kompetensi peserta didik maka dapat dilihat melalui 

output Model Summaryb pada Tabel 41. 

 

Tabel 41. Hasil Koefisien 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,736a 0,541 0,535 2,02442 

Sumber : Hasil olah data primer, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 41. diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 

0,736 hal ini berarti hubungan antar variabel independen dengan variabel 

dependen sebesar 73,6%.  Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa 

koefisien korelasi antara 0,60-0,799 adalah kuat, sehingga dapat 

disimpulkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen 

pada penelitian ini adalah kuat. 

Pada kolom koefisien determinasi (R Square) diketahui memiliki 

nilai sebesar 0,541 hal ini berarti kompetensi peserta didik SMK 

Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran dipengaruhi sebesar 54,1% 

oleh kinerja mengajar guru (X1), daya dukung pembelajaran (X2), dan 

Prakerin (X3). Sedangkan sisanya (100% - 54,1% = 45,9%) dipengaruhi 

oleh hal-hal lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dan observasi yang telah dilakukan, dapat 

diungkapkan pembahasan penelitian pengaruh kinerja mengajar guru (X1), daya 
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dukung pembelajaran (X2), dan praktik kerja industri (X3) terhadap kompetensi 

peserta didik (Y) SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut. 

 

1. Pengaruh Kinerja Mengajar Guru (X1) terhadap Kompetensi Peserta 

Didik (Y)  

Berdasarkan penelitian, kinerja mengajar guru produktif Kompetensi 

Keahlian Administrasi perkantoran di SMK Daerah Istimewa Yogyakarta 

sudah sangat baik dilihat dari tanggapan responden sebesar 139 orang (60%) 

menyatakan bahwa kinerja mengajar guru termasuk kedalam kategori sangat 

tinggi. Hal ini berarti bahwa secara kualitas maupun kuantitas guru telah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan sebagai 

seorang pendidik dalam rangka penguasaan kompetensi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Guru merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berperan 

sebagai ujung tombak transformasi pengetahuan dan sikap, pembentukkan 

kepribadian peserta didik, serta ikut berperan dalam tercapainya tujuan 

pendidikan. Menjadikan guru harus mampu berperan aktif dalam 

memposisikan diri sebagai tenaga profesional sesuai dengan perkembangan 

tuntutan masyarakat (Thoonen, E. E et. All: 2011) dan tercermin dalam 

kualitas kinerja mengajar guru. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudjana (2013) bahwa kinerja 

mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 76,6%, 

dengan rincian : 32,43% dipengaruhi oleh kemampuan mengajar guru, 32,38% 

dipengaruhi oleh penguasaan materi guru, dan 8, 60% dipengaruhi oleh sikap 
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guru terhadap mata pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kinerja mengajar guru yang baik berdampak dan berpengaruh positif dalam 

meningkatkan serta membekali kompetensi peserta didik (Taylor & Tyler, 

2012) melalui kegiatan pembelajaran produktif sehingga siap memasuki Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI). 

Penelitian dan pengkajian tentang kinerja mengajar guru penting 

dilakukan dengan melibatkan guru dan peserta didik secara aktif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran (Thoonen, E. E et. all, 2011) melalui 

kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses 

dan hasil yang dilakukan secara sistematis akan menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan. Guru akan mengetahui hasil 

pekerjaan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang akan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada kegiatan 

pembelajaran selanjutnya. 

Diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran SMK Program Keahlian 

Administrasi Perkantoran di Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung secara 

interaktif, yaitu adanya hubungan timbal balik antar peserta didik dan antara 

peserta didik dengan guru. Sesuai dengan konsep pembelajaran pada 

kurikulum terbaru di Indonesia berupa student center learning, peserta didik 

menjadi pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. 

Idealnya, guru melakukan kegiatan yang dapat mempermudah peserta didik 

menerima, menyerap, dan mengeksplorasi materi (Permendikbud No. 103 

Tahun 2014) sehingga pencapaian kompetensi peserta didik meningkat 

(Kufaine & Chitera, 2013) melalui melalui kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner (2012) 
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menyatakan bahwa guru merupakan kunci untuk pembelajaran yang efektif 

dengan membantu peserta didik merestrukturisasi pengetahuan dalam 

membangun ide-ide baru.   

Hasil pengujian pada variabel kinerja mengajar guru (X1) terhadap 

kompetensi peserta didik (Y) melalui analisis data dan observasi yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa kinerja mengajar guru berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kompetensi peserta didik dengan besaran pengaruh sebesar 

15,5%. Dibuktikan dengan perolehan hasil Uji t sebesar 5,057 lebih besar dari 

nilai ttabel (1,970377) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Endah Listyasari (2012) dan Indah 

Mulyani (2014) yang menyebutkan kinerja mengajar guru berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar peserta didik. Apabila seorang guru mampu 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya berdasarkan kemampuan, 

kecakapan, dan kesanggupan khususnya dalam kegiatan pembelajaran maka 

output yang diinginkan yaitu dalam hal ini adalah peningkatan ketercapaian 

kompetensi peserta didik akan maksimal hasilnya.  

2. Pengaruh Daya Dukung Pembelajaran (X2) terhadap Kompetensi Peserta 

Didik (Y) 

Berdasarkan penelitian, daya dukung pembelajaran produktif kompetensi 

keahlian Administrasi Perkantoran sudah sangat baik dilihat dari tanggapan 

responden sebesar 152 orang (65,2%) menyatakan bahwa kinerja mengajar 

guru termasuk kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa daya 

dukung pembelajaran berupa penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran 

oleh pihak sekolah dinilai sudah memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran khususnya mata diklat produktif. 



100 
 

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru memerlukan daya 

dukung yang dapat mendukung kinerjanya sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan menarik dan interaktif. Dengan tersedianya daya dukung 

pembelajaran, akan memberikan dampak pada pembelajaran di kelas menjadi 

lebih efektif (Murillo and Roman, 2013) karena guru tidak hanya 

menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulis dan peragaan sesuai 

dengan daya dukung yang tersedia.  

Maunah (2009) menyebutkan bahwa pembelajaran yang hanya 

melibatkan indra pendengaran saja, maka penyerapan materi pelajaran hanya 

sebesar 15% saja. Ketika ditambah indra penglihatan, maka akan meningkat 

menjadi 35% - 55%. Ketika didukung pula oleh indra penggerak, maka 

penyerapan materi akan meningkan hingga 80% - 90%. Dengan adanya daya 

dukung pembelajaran peserta didik tidak hanya belajar secara teoritis saja, 

tetapi juga praktik langsung. Melalui kegiatan praktik inilah peserta didik akan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mendengar, melihat, dan 

bergerak sehingga daya serap pembelajaran oleh peserta didik maaksimal. 

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). 

Dalam penelitian ini daya dukung yang dimaksud adalah berupa ketersediaan 

sarana dan prasarana di sekolah yang berkaitan langsung dengan kegiatan 

pembelajaran mata diklat produktif Administrasi Perkantoran, yaitu (1) sarana, 
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terdiri dari perabot, peralatan untuk pekerjaan kantor, media pendidikan, dan 

perlengkapan lain (stop kontak, interior kantor, tempat sampah); dan (2) 

prasarana, terdiri dari ruang pembelajaran umum (ruang kelas, ruang 

perpustakaan, dan ruang laboratorium komputer) dan ruang pembelajaran 

khusus (laboratorium perkantoran). 

Hasil pengujian pada variabel daya dukung pembelajaran (X2) terhadap 

kompetensi peserta didik (Y) melalui analisis data dan observasi yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa daya dukung pembelajaran berpengaruh possitif 

dan signifikan terhadap kompetensi peserta didik dengan besaran pengaruh 

sebesar 23,1%. Dibuktikan dengan perolehan hasil Uji t sebesar 3,362 lebih 

besar dari nilai ttabel (1,970377) dengan tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil 

dari 0,05. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Murillo (2007)  menyatakan 

bahwa ketersediaan dan kecukupan sumber daya sekolah berupa fasilitas 

sekolah berpengaruh dan menjadi faktor terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Penggunaan daya dukung dalam pembelajaran produktif program keahlian 

Administrasi Perkantoran sangat mendukung ketercapaian kompetensi peserta 

didik secara tuntas. 

 

3. Pengaruh Variabel  Praktik Kerja Industri (X3) terhadap Kompetensi 

Peserta Didik (Y) 

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) 

peserta didik kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah sangat baik dilihat dari tanggapan responden 

sebesar 226 orang (99,7) menyatakan bahwa pelaksanaan Prakerin termasuk 

kedalam kategori sangat tinggi. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan Prakerin 
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telah memberikan kesan serta dampak positif terhadap kompetensi peserta 

didik. 

Rentzos et al. (2014) menjelaskan bahwa dimasa depan akan terjadi 

perubahan besar terkait permintaan tenaga kerja terampil yang menekankan 

pada pengetahuan dan keterampilan khusus. Terkait dengan hal tersebut, SMK 

sebagai sekolah pencetak tenaga kerja terampil tingkat menengah menerapkan 

pendidikan sistemganda (PSG) dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran 

berlangsung didua tempat, yaitu sekolah dan industri. Di sekolah, peserta didik 

akan diajarkan teori dan praktik, sedangkan di industri peserta didik akan 

dituntut untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang 

didapat dari sekolah secara mandiri terbimbing melalui kegiatan praktik kerja 

industri (Prakerin). Sistem ini diharapkaan dapat mendekatkan kesesuaian 

kompetensi peserta didik dengan tuntutan kemampuan kerja Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI).  

SMK sebagai sekolah yang kegiatan pembelajarannya sebagian besar 

dilakukan secara praktik mampu menyiapkan lulusannya siap menghadapi 

dunia kerja. Terlebih dengan penerapan PSG menjadi salah satu sarana peserta 

didik dalam melatih dan mengembangkan ilmu guna memperbanyak 

pengalaman-pengalaman industri berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asfaw, Argaw & Bayissa 

(2015) bahwa kegiatan pelatihan dan pengembangan diyakini dapat 

meningkatkan keterampilan, perolehan pengetahuan, dan perubahan sikap 

dalam pengaturan organisasi. 

Dalam melaksanakan Prakerin, peserta didik menerapkan ilmu-ilmu yang 

didapatnya selama di sekolah serta mendapatkan pengalaman yang belum 
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pernah didapatkan selama di sekolah. Mereka juga menuturkan bahwa kegiatan 

Prakerin sangat membantu mereka untuk mengetahui lebih dini bagaimana 

situasi dan kondisi di DU/DI yang sebenarnya. Hal tersebut juga didukung oleh 

perolehan nilai Prakerin yang diberikan oleh DU/DI dengan perolehan rata-rata 

dari masing-masing sekolah sudah masuk ke dalam kategori baik (81-91) dan 

sangat baik (90-100). 

Hasil pengujian pada variabel Prakerin (X3) terhadap kompetensi peserta 

didik (Y) melalui analisis data dan observasi yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa Prakerin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pesera 

didik. Dibuktikan dengan perolehan hasil Uji t sebesar 4,815 lebih besar dari 

nilai ttabel (1,970377) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Avida Arisandi (2013) yang 

menyatakan bahwa Prakerin berpengaruh positif terhadap kompetensi peserta 

didik. Kompetensi yang baik sangat dibutuhkan peserta didik karena setelah 

menyelesaikan pendidikan sekolah, mereka akan terjun langsung ke dunia 

kerja dan bersaing dengan lulusan lainnya. Sehingga dibutuhkan kompetensi 

yang baik sesuai dengan perkembangan kebutuhan DU/DI. 

4. Pengaruh Kinerja Mengajar Guru (X1), Daya Dukung Pembelajaran (X2), 

dan Prakerin (X3)  secara Simultan terhadap Kompetensi Peserta Didik 

(Y) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi 

berganda menunjukkan perolehan nilai Fhitung sebesar 89,989 dan signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel (2,644021) dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat dikatakan 

kinerja mengajar guru (X1), daya dukung pemebelajaran (X2) dan praktik kerja 
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industri (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

kompetensi peserta didik (Y). 

Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,541 atau sebesar 54,1% yang 

bernilai positif menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen searah. Semakin tinggi nilai variabel independen akan 

menyebabkan semakin tinggi pula variabel dependennya. Pada kolom koefisien 

determinasi diketahui memiliki nilai sebesar 0,541 hal ini berarti kompetensi 

peserta didik SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Daerah 

Istimewa Yogyakarta dipengaruhi sebesar 54,1% oleh kinerja mengajar guru 

(X1), daya dukung pembelajaran (X2), dan praktik kerja industri (X3). 

Sedangkan sisanya (100% - 54,1% = 45,9%) dipengaruhi oleh hal-hal lain yang 

tidak dapat dijelaskan pada penelitian ini. 

Pembekalan kompetensi secara tuntas akan mampu membentuk dan 

menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan khusus sesuai dengan 

kebutuhan bidang industrinya. Dalam penelitian ini kompetensi peserta didik 

SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Daerah Istimewa 

Yogyakarta dipengaruhi oleh kinerja mengajar guru, daya dukung 

pembelajaran, dan praktik kerja industri. Hal ini bearti bahwa ketiga faktor 

tersebut memegang peranan yang cukup penting bagi peningkatan kompetensi 

peserta didik. 

Adanya kinerja mengajar guru akan mencerminkan bagaimana seorang 

guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam pembelajaran. 

Dengan adanya kinerja mengajar guru yang baik akan membuat pelajaran 
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menyenangkan, menantang, dan memotivasi sehingga kompetensi peserta didik 

akan meningkat secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Adanya daya dukung pembelajaran yang disediakan sekolah berupa 

sarana dan prasarana akan membuat pembelajaran lebih interaktif dan 

inspiratif, sehingga kompetensi peserta didik akan semakin meningkat. 

Begitupula dengan praktik kerja industri yang dilaksanakan peserta didik akan 

membantu meningkatkan kompetensi peserta didik. Melalui pelaksanaan 

praktik kerja industri peserta didik dapat menerapkan ilmu yang didapat ketika 

di sekolah serta mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan praktik 

langsung di DU/DI.  

Menurut Wibowo (2012) kompetensi merupakan kemampuan individu 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja. Dengan kompetensi yang 

berkualitas akan menjadikan peserta didik sebagai tenaga ahli tingkat 

menengah. Hal tersebut ditunjang pula dengan adanya kinerja mengajar guru, 

daya dukung pembelajaran dan praktik kerja industri. Sehingga kompetensi 

peserta didik dapat meningkat secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi peserta didik merupakan 

implikasi dari kegiatan pembelajaran baik di sekolah ataupun di industri yang 

berkaitan dengan kompetensi berupa perpaduan dari ranah kognitif 

(pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), dan afektif (sikap). Penguasaan 

kompetensi Administrasi Perkantoran secara tuntas merupakan pendukung 

munculnya kesiapan peserta didik memasuki dunia kerja. Berdasarkan hal 

tersebut kompetensi peserta didik akan meningkat apabila adanya pelaksanaan 
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pembelajaran didampingi oleh guru profesional yang tercermin dalam kinerja 

mengajar guru. Adanya penyediaan dan pemanfaatan daya dukung 

pembelajaran secara tepat guna. Adanya pelaksanaan praktik kerja industri 

sesuai dengan kompetensi keahlian yaitu Administrasi Perkantoran. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini belum bisa mengkaji semua variabel yang mempengaruhi 

kompetensi peserta didik SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran di 

Daerah Istimewa Yogyakarta, karena dalam penelitian ini hanya mengkaji 

tentang variabel kinerja mengajar guru, daya dukung pembelajaran, dan praktik 

kerja industri (Prakerin) sebagai variabel yang mempengaruhi kompetensi 

peserta didik. 

2. Penggunaan angket sebagai instrumen utama, diharapkan responden dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya, tetapi di 

lapangan hal tersebut sulit dikendalikan meskipun dalam pengisiannya sudah 

didampingi guru sekolah dan peneliti. 


