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ABSTRAK 

 

Kory Maroa. 2020. Pengaruh Kompetensi Guru, Disiplin, dan Pemanfaatan 

Multimedia Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa di SMK Negeri 1 

Sesenapadang Katbupaten Mamasa, dibimbing oleh H. Saban Echdar dan Syamsul 

Alam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kompetensi guru, 

disiplin, dan pemanfaatan multimedia pembelajaran secara parsial maupun simultan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran komputer di SMK Negeri 1 

Sesenapadang Kabupaten Mamasa (2) variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap hasil beclajar siswa.  

 Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survei yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data 

pokok pelaksanaan penelitian dilakukan di SMK Negeri I Sesenapadang Kabupten 

Mamasa pada bulan Oktober sampai November 2019. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua guru SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa 

yang membuka 36 orang.  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampling 

jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel sebanyak 36 guru SMK Negeri I 

Sesenapadang Kabupaten Mamasa.  Analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda (multiple regression analysis).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh signifikan antara 

kompetensi, disiplin, dan pemanfaatan multimedia terhadap hasil belajar siswa di SMK 

Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa secara parsial maupun simultan (2) 

kompetensi guru merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil 

bclajar siswa SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa.   

 

Kata kunci: kompetensi guru, disiplin, pemanfaatan multimedia pembelajaran dan 

hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Kory Maroa. 2020. The Effect of Teacher Competence, Discipline, and Utilization of 

Learning Multimedia on Student Learning Outcomes at SMK Negeri 1 Sesenapadang, 

Mamasa Regency, supervised by H. Saban Echdar and Syamsul Alam. 

This study aims to determine (1) the effect of teacher competence, discipline, 

and the use of multimedia learning partially or simultaneously on student learning 

outcomes in computer subjects at SMK Negeri 1 Sesenapadang, Mamasa Regency (2) 

the most dominant variables affect student learning outcomes. 

  This research approach uses survey research that takes a sample from one 

population and uses a questionnaire as the main data collection. The research was 

carried out at SMK Negeri I Sesenapadang, Mamasa Regency from October to 

November 2019. The population used in this study were all teachers of SMK Negeri 1 

Sesenapadang Regency. Mamasa who opened 36 people. This research was conducted 

using saturated sampling, where all the population was sampled as many as 36 

teachers of SMK Negeri I Sesenapadang, Mamasa Regency. Data analysis used 

multiple regression analysis (multiple regression analysis). 

The results show that (1) there is a significant effect between competence, 

discipline, and the use of multimedia on student learning outcomes at SMK Negeri 1 

Sesenapadang, Mamasa Regency partially or simultaneously (2) teacher competence 

is the most dominant factor affects the learning outcomes of SMK Negeri students. 1 

Sesenapadang Mamasa Regency. 

 

Keywords: teacher competence, discipline, use of multimedia learning and learning 

outcomes 
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1  
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem pendidikan yang mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia generasi penerus bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat sisdiknas, yaitu : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsam bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab.  “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (UU sisdiknas). Oleh karena itu, pemerintah khusunya melalui Kemetrian Pendidikan Nasional terus menerus berupaya untuk melakukan berbagai perubahan dan perubahan sistem  1 



2  penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan . Jadi pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja agar anak didik memiliki sikap dan kepribadian yang baik, sehingga penerapan pendidikan haras diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional Menurut UU Sisdiknas tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis dari pendidikan menengah salah satunya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pendidikan merupakan peristiwa yang kompleks. Peristiwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan komunikasi antara manusia, sehingga manusia itu tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Suatu hasil pendidikan dapat dikatakan bermutu tinggi jika kemampuan pengetahuan dan sikap yang dimiliki para lulusan bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun di masyarakat kerja. Mutu pendidikan baru dapat dicapai apabila proses belajar mengajar di sekolah benar-benar efektif dan efisien dengan jalan siswa mengalami pembelajaran yang bermakna. Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat anak didik memperoleh pendidikan dan pelajaran yang diberikan guru. Sekolah mempersiapkan anak didik memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selanjutnya mampu membekali diri menuju ke arah pendidikan yang lebih tinggi sebagai bekal hidup di masyarakat. Sekolah Menengah Atas merupakan lembaga tempat memberikan pendidikan dan pengetahuan lanjutan setelah selesai dari Sekolah Menengah Pertama. 



3  Dalam kegiatan proses belajar, gejala awal minat merupakan yang sangat penting, hal ini dikarenakan minat dapat memberi semangat terhadap seorang siswa dalam kegiatan-kegiatan belajarnya, minat dalam perbuatan merupakan pilihan dari tipe kegiatan-kegiatan dimana seseorang berkeinginan untuk melakukannya, dan minat juga memberi petunjuk pada tingkah laku. Ciri-ciri seseorang yang memiliki minat tinggi yaitu ketekunan dalam menghadapi tugas dan dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai, ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, lebih senang bekerja mandiri, dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu), tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan pendidikan Indonesia masih jauh dari harapan dan belum mampu menghasilkan SDM yang kompetitif dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Padahal sejalan dengan itu calon tenaga kerja atau SDM yang dihasilkan harus benar-benar memiliki kemampuan dalam bidangnya baik pengetahuan maupun keterampilan. Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini terbukti dari masih rendahnya mutu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mampu menghasilkan SDM yang kompetitif dan dapat bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi SMK agar lulusannya mempunyai mutu yang baik dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 



4  Menghadapi itu semua pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional selalu berusaha untuk membuat terobosan-terobosan atau kebijakan mengenai konsep pendidikan. Tujuannya diarahkan kopada bagaimana menciptakan sumber daya manusia (SDM) atau lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau dengan kata lain menciptakan calon-calon tenaga kerja yang siap bekerja di dunia usaha atau kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bentuk satuan pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dalam perkembangannya SMK harus mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang dapat berakselerasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada BAB VII tentang Sarana dan Prasarana, Pasal 42, Butir 1: "Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan", Peraturan ini menunjukkan media pendidikan merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Pendidikan adalah ujung tombak suatu negara, tertinggal atau majunya suatu negara, sangat tergantung kondisi pendidikannya. Semakin berkembang 



5  pendidikan suatu negara, maka semakin besar dan majulah negara tersebut. Negara akan maju dan berkembang bila sektor pendidikan sebagai kunci pembangunan yang menjadi skala prioritas. Pada proses pembelajaran tentunnya pendidik harus profesional dalam menyajikan materi yang akan disampaikan. Pada uumnya pendidik melakukan berbagai kegiatan di kelas, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai strategi pembelajran dilakukan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran. Pendidik sering kali berfungsi sebagai motivator, pemberi informasi, pemimpin latihan dan penguji. Strategi yang dipilih pendidik dipadukan dengan media yang dipersiapkan oleh pendidik berfungsi untuk mengantarkan peserta didik pada pencapaian basil belajar. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air. Dalam dunia pendidikan terdapat lembaga pendidikan yang terdiri atas lembaga pendidikan informal., formal dan nonformal. Namun, pendidikan formal (sekolah) merupakan bagian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan para tenaga pendidik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.Keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami peserta didik sebagai anak didik (Slameto, 2010 : 1). Olehnya itu seorang pendidik harus mampu menyajikan proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh 



6  peserta didik dengan memanfaatkan media yang telah di sediakan di sekolah. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Peserta didik kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran, Idealnya pembelajaran itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, mengolah, mengkontruksi dan menggunakan pengetahuan dalam proses kognitifhya karena nilai kognitif sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar yang dimih'ki peserta didik untuk mendapatkan prestasi belajar sesuai kemampuan masing-masing peserta didik sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan sukses. Dalam pendidikan media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting. Terlebih di zaman globalisasi saat ini, media pembelajaran konvensional sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan.Konvensional dalam hal ini pengajarannya dalam menyampaikan materi hanya diceramahkan dan pemberian tugas dalam buku buku cetak saja. tanpa adanya suatu media pembelajaran modern maka hasil belajar perserta didik akan sulit untuk mendapatkan peningkatan. Dengan media pembelajaran yang di desain secara bagus dan dilengkapi isi dan ilustrasi yang menarik akan menstimulasi siswa memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat bantu belajar. Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang cenderung mengejar efisiensi dan efektivitas. Pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas sangat 



7  diperlukan mengingat di zaman modern ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi begitu sangat dibutuhkan oleh pendidik maupun peserta didik. Pembaharuan mengiringi perputaran zaman yang tak henti-hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan akan layanan individual terhadap peserta didik dan perbaikan kesempatan belajar bagi mereka, telah menjadi pendorong utama timbulnya pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan hams mampu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan terus menerus mengupayakan suatu program yang sesuai dengan perkembangan anak, perkembangan zaman, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. TIK atau teknologi infonnasi dan komunikasi merupakan alat atau akses yang dapat membantu pendidik dalam menerapkan dan menyajikan proses pembelajaran Seperti, menyajikan materi dengan bantuan komputer/leptop, power point, proyektor, atau speaker. Untuk mendapatkan hasil pembelajaran efektif guna meningkatkan hasil belajar, tentunya dibutuhkan media pembelajaran serta pemanfaatan teknologi infonnasi dan komunikasi (TIK) agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan pendidik. Rata-rata prestasi siswa SMK Negeri 1 Sesenapadang di Kabupaten Mamasa dilihat dan nilai UAN (Ujian Akhir Nasional) masih belum sesuai dengan standar Kabupaten, apalagi mengikuti standar Provinsi. Rata-rata nilai lulusan SMK Negeri 1 Sesenapadang di Kabupaten Mamasa Tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 6,1 dan 6,2 sedangkan standar rata-rata untuk tingkat Kabupaten Mamasa untuk tahun yang sama adalah 6,2 dan 6,4., sehingga terdapat 



8  selisih yang menunjukkan bahwa mutu lulusan SMK Negeri 1 Sesenapadang di Kabupaten Mamasa belum sesuai dengan yang diharapkan. Pencapaian hasil ujian nasional dalam kajian ini, dapat juga ditinjau dari segi sarana prasarana, metode belajar dan minat belajar siswa itu sendiri. Gejala prestasi belajar siswa ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam sistem pengelolaan sekoiah di Kabupaten Mamasa yang periu ditindaklanjuti dan dicarikan pemecahannya. Berdasarkan kerangka pikir sistem, bahwa baik tidaknya prestasi belajar siswa sebagai hasil sistem permasalahan dipengaruhi oleh masukan utama yaitu siswa itu sendiri, masukan internal seperti kurikulum, guru dan sarana sekolah, serta masukan lingkungan sekolah seperti ekonomi sosial budaya dan politik. Sehubungan dengan masukan tersebut, Sardiman (2009) berpendapat bahwa terdapat tiga faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, Ketiga faktor tersebut adalah (1) faktor yang bersifat internal, yaitu semua faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri (minat, bakat, keseriusan), (2) faktor yang bersifat eksternal yaitu faktor berasal dari luar diri siswa (lingkungan, orang tua, ekonomi dan politik), dan (3) faktor fisik (jasmani) yaitu faktor yang berkaitan dengan kesehatan badan dan kesempurnaan fisik dan mental. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul : "Pengaruh Kompetensi Guru, Disiplin dan Pemanfaatan Multimedia Berbasis TIK terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa"  



9  
1.2.  Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK berpengaruh secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa ? 2. Apakah kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK   berpengaruh secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa ? 3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa ? 
1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1. Pengaruh kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa. 2. Pengaruh kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TDC secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa. 3. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa.  



10  
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memberi masukan kepada pemerintah (penentu kebijakan) sebagai dasar  pertimbangan yang tepat dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengembangkan kapasitas Guru guna meningkatkan kinerja melalui peningkatan kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TDC pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri 1 Sesenapadang Kabupaten Mamasa.            



11  
BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Penelitian Terdahulu Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Budi Wibawa (2012) dengan judul Hubungan Minat, Fasilits, dan Disiplin Belajar dengan Prestasi Belajar Reparasi Mesin Listrik siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Listrik Siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sedayu, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana r hitung 0,229 > r tabel 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%, (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara fasilitas belajar dan prestasi  belajar  reparasi mesin listrik, dimana r hitung 0,267 > r tabel 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%, (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana r hitung 0,288 > r tabel 0,213 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%, (4) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat, fasilitas, disiplin belajar dengan prestasi belajar reparasi mesin listrik, dimana Fh Kesamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan variabel minat belajar F hitung 3,232 > F tabel 2,272 dengan N=82 pada taraf signifikansi 5%. Kesamaan dengan penelitian ini adalah kesamaan variabel fasilitas  11 



12  2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Dwi Wijanarko (2013) yang berjudul "Pengaruh Minat Belajar, Fasilitas Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Pemesinan Siswa Kelas XII Teknik Fabrikasi Logam SMK NEGERI 1 SAYEGAN Tahun Ajaran" hasil penelitian ini adalah (1) Minat Belajar  memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar Pemesinan  yang  di tunjukkan  nilai r hitung = 0,375 dan  nilai t hitung 3,122 > 1,6725 t tabel, koefisien determinasi = 0,117 yang artinya sebesar 11,7% MEMPENGARUHI Prestasi Belajar Pemesinan, (2) Fasilitas Belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar Pemesinan yang di tunjukkan nilai r hitung = 0,372 dan nilai t hitung 2,99 > 1,6725 t tabel, koefisien determinasi = 0,066 yng artinya sebesar 6,6% mempengaruhi Prestasi Belajar Pemesinan, (3) signifikan terhadap Prestasi Belajar Pemesinan yang ditunjukkan nilai r hitung = 0,518 dan nilai t hitung 4,528 . 1,6725 t tabel sebesar, koefisien determinasi — 0,105 yang artinya sebesar 10,5% mempengaruhi Prestasi Belajar Pemesinan. (4) Minat Belajar, Fasilitas Belajar, Perhatian Orang Tua secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Prestasi Belajar Pemesinan yang ditunjukkan nilai R hitung = 0,683, dan nilai F hitung lebih besar dari.F tabel sebesar 15,699 > 2,79, koefisien determinasi = 0,466 yang artinya sebesar 46,6% ketiga variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi Prestasi Belajar Pemesinan 3. Fenelitian yang dilakukan oleh Sofyan Fradika Laksono (2014) yang berjudul "Pengaruh Persepsi Siswa pada Fasilitas Bengkel dan Minat Terhadap Prestasi 



13  belajar Mata Pelajaran Praktek Las Dasar Kelas X di Jurusan Mesin SMK Muhammadiyah Prambanan" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) persepsi siswa pada fasilitas bengkel dapat dikatakan baik, (2) minat siswa dapat dikatakan baik, (3) Prestasi belajar siswa kelas X jurusan teknik mesin dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari 51 (65,38% siswa berada di atas rerata nilai, (4) persepsi siswa pada fasilitas bengkel berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata pelajaran praktek las dasar dengan taraf interprestasi kuat, (5) minat siswa  berpengaruh  positif terhadap prestasi belajar  mata  pelajaran praktek las dasar dengan taraf  interprestasi sedang, (6) Persepsi siswa pada fasilitas bengkel dan minat siswa secara bersama-sama berpengaruh  positif  terhadap  prestasi  belajar  mata pelajaran praktek las dasar dengan taraf  interprestatif sedang. 4. Anisa, dkk (2018). Penelitian berjudul Sarana dan Prasarana Pembelajaran Serta Minat Belajar Sebagai Determinan Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran berada pada kategori cukup lengkap, minat belajar berada pada kategori cukup tinggi, dan prestasi belajar siswa berada pada kategori cukup tinggi. Berdasarkan perhitungan analisis regresi ganda diperoleh hasil bahwa sarana dan prasarana pembeiajaran serta minat belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 5. Pratiwi et al (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, dan Metode Mengajar terhadap Produktivitas Kerja Guru Sertifikasi Pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo Tahun Pelajaran 



14  2012/2013", Dari hasil analisis penelitian ditemukan bahwa ada pengaruh metode pengajaran terhadap produktivitas kerja guru IPO kabupaten Trimurjo tahun akademik 2012/2013 sekitar34,4%. 6. Afriyani et al (2013), dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Lingkungan Kerja, Model Pembelajaran, dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas  Kerja Guru Sertifikasi". Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada pengaruh model pembelajaran mengajar terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi sekitar 40,4%. 
2.2.  Kompetensi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) dikemukakan bahwa "kompetensi atau kemampuan adalah menahan". Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah bagian potensi yang harus menjadi perhatian serius dalam rangka meningkatkan prestasi peserta anak didik potensi yang diharapkan dari kepala sekolah adalah kemampuan memerankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap peningkatan kualitas siswa, sehingga dengan demikian peranan kepala sekolah perlu dibahas lebih jauh seperti apa sehingga dianggap potensi penting diperhatikan terhadap seorang kepala sekolah. Tinjauan peranan kompetensi telah dilakukan oleh beberapa pakar pendidikan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, Eric Hoyley (Sahertian, 2014; 15-16), sebagai pakar Sosiologi pendidikan melihat kompetensi diumpamakan sebagai anggota dalam sebuah keluarga. Kemampuan-kompetensi yang dimaksud oleh Hoyley, adalah ; (1) kepala sekolah sebagai Bapak (teacher 

of father), (2) kepala sekolah sebagai kakek (teacher as a grandfather), (3) kepala 



15  sekolah sebagai nenek (teacher of grand mother), (4) kepala sekolah sebagai kakek tertua (teacher as aneldest brother), (5) kepala sekolah sebagai paman 
(teacher as a cousin). (6) kepala sekolah sebagai ipar (teacher as an cousin), (7) kepala sekolah sebagai sersan mayor (teacher as sergeant mayor), (8) kepala sekolah berperan sebagai Sigmund Freud (teacher as Sigmundfreud), (9) kepala sekolah sebagai ahli psikoterapi, (10) Kepala sekolah sebagai pemimpin semangat 
(teacher as pride's reader), dan (11) kepala sekolah berperan sebagai kepala sekolah (teacher as teacher). Berbeda dengan Oliva (2014) yang melihat kompetensi dari sisi kepemimpinan dan membagi kompetensi menjadi sepuluh sebagai berikut : (1) kepala sekolah sebagai penceramah, (2) kepala sekolah sebagai nara sumber, (3) kepala sekolah sebagai fasilitator, (4) kepala sekolah sebagai konselor, (5) kepala sekolah sebagai pemimpin kelompok, (6) kepala sekolah sebagai tutor, (7) kepala sekolah sebagai manajer, (8) kepala sekolah sebagai kepala laboratorium, (9) kepala sekolah sebagai perancang program, dan (10) kepala sekolah sebagai manipulator yang dapat mengubah situasi belajar. Sedangkan Adams dan Dicky (dalam Usman, 2012;7) secara lebih konkret melihat kompetensi dari sisi kepemimpinan dalam proses belajar mengajar dan membagi kedalam dua belas peran sebagai berikut : (1) kepala sekolah sebagai pengajar, (2) kepala sekolah sebagai pemimpin kelas, (3) kepala sekolah sebagai pembimbing, (4) kepala sekolah sebagai pengatur lingkungan, (5) kepala sekolah sebagai partisipan, (6) kepala sekolah sebagai ekspeditor, (7) kepala sekolah sebagai perencana, (8) kepala sekolah sebagai supervisor, (9) kepala sekolah 



16  sebagai motivator, (10) kepala sekolah sebagai penanya, (11) kepala sekolah sebagai penilai, dan (12) kepala sekolah sebagai konselor. Dalam pandangan tersebut, Raka Joni (2015; 12) memandang peran kepala sekolah sesuai dengan tugasnya, yaitu kepala sekolah sebagai fasilitator dan motivator, serta sekaligus sebagai inspirator dalam kelas. Dari beberapa pendapat tentang kompetensi tersebut di atas, tampak bahwa kompetensi begitu beragam dalam perumusannya. Meskipun begitu beragamniya kompetensi, akan tetapi ada beberapa peran yang dipandang penting dan secara umum dimainkan kepala sekolah dalam proses belajar-mengajar, yaitu (1) kepala sekolah sebagai pengajar, (2) kepala sekolah sebagai perancang program belajar-mengajar, (3) kepala sekolah sebagai manajer atau pemimpin kelas, (4) kepala sekolah sebagai fasilitator, (5) kepala sekolah sebagai motivator, dan (6) kepala sekolah sebagai penilai. Untuk lebih jelasnya keenam kompetensi tersebut diuraikan secara sebagai berikut ini. Kompetensi sebagai pengajar tampak dari perilaku kepala sekolah tersebut pada aktivitasnya dalam tugas sehari-harinya di dalam kelas pada waktu menyajikan materi pelajaran. 1) Kompetensi sebagai perancang program belajar-mengajar, tampak dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memberikan perhatian terhadap pentingnya untuk membuat persiapan-persiapan mengajar baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 2) Kompetensi sebagai manajer atau pemimpin kelas, tampak dari perilaku kepala sekolah yang memberikan pengarahan, pengawasan, dan pengaruh 



17  kepada siswa agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kompetensi sebagai fasilitator tampak dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memberikan kemudahan kepada siswa untuk dapat belajar lebih baik. Kemampuan ini terlihat dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa dan memberikan penguatan kepada siswa. 3) Kompetensi sebagai fasilitator tampak dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memberikan kemudahan kepada siswa untuk dapat belajar lebih baik. Kemampuan ini terlihat dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa dan memberikan penguatan kepada siswa. 4) Kompetensi sebagai motivator, tampak dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memberikan kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat memberikan rasa ingin tahu, senang melakukan aktivitas belajar, menimbulkan kegairahan, dan memberikan arah pada kegiatan tersebut, sehingga tujuan yang dikehendaki pembelajar dapat tercapai. 5) Kompetensi sebagai penilai, tampak dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memberikan pengamatan dan penilaian terhadap kemajuan belajar atau perkembangan perilaku siswa.   Dalam kaitannya dengan kompetensi tersebut, Tilaar (2013) mengemukakan bahwa "kepala sekolah sangat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, kualitas kepala sekolah harus ditingkatkan kemampuan profesionalnya, kepala sekolah seorang fasilitator yang dapat mengantar peserta didik di dalam 



18  dunia informasi pasar bebas". Kepala sekolah yang memabami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik yang profesional selalu terdorong untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu kreativitas dan inisiatif kepala sekolah harus selalu didorong secara konkrit. Dengan demikian, kepala sekolah yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik selalu terdorong untuk menumbuhkan kreatif dan selalu bernisiatif untuk memberikan dorongan, petunjuk, dan contoh kepada siswa-siswanya untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Mengingat peran kepala sekolah yang begitu besar dalam mendidik siswa, maka kepala sekolah dituntut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab disertai moral pengabdian yang tinggi, sehingga dengan melakukan berbagai peran tersebut tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan yaitu tercapainya prestasi belajar siswa secara optimal. Perlu disadari bahwa tugas profesi seorang kepala sekolah cukup berat hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kemampuan yang mengharuskan kepala sekolah untuk selalu dapat memberikan berbagai kemudahan, petunjuk, bantuan dan dorongan kepada siswa selama proses belajar berlangsung di kelas maupun di luar kelas. la sekaligus memberikan dorongan yang diperlukan siswa dalam proses belajar-mengajar dan dapat membangkitkan motivasi, hasrat dan gairah belajar pada dm siswa. Kemampuan ini terlihat dari perilaku kepala sekolah yang senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa dan memberikan penguatan kepada siswa. 



19  Kepala sekolah-kepala sekolah di sekolah mempunyai kemampuan penting dalam pertumbuhan siswa-siswanya. Kepala sekolah adalah pemimpin dalam usaha membantu siswa untuk belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar para kepala sekolah lah yang merencanakan pelajaran, memberikan pertimbangan, membuat hasil belajar siswa, membuat keputusan yang berhubungan dengan pelajaran, dan memecahkan masalah-masalah kelas dan lain-lainnya. Tanpa peran kepala sekolah sekolah tidak akan mampu menyelenggarakan tugasnya secara memadai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti seluas-luasnya, dan mengembangkan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. Mengingat kompetensi yang begitu besar dalam pendidikan siswanya di sekolah, maka kepala sekolah dituntut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab disertai moral yang tinggi. Hal tersebut akan terlihat dari peran-peran yang dilakukan kepala sekolah seperti berikut : 1) Sebagai inspirator, kepala sekolah harus dapat memberikan semangat, tanpa memandang taraf kemampuan intelektual atau tingkat motivasinya. Setiap siswa harus dapat dibuat seftang, baik dalam mengikuti pelajaran maupun bergaul. Keadaan demikian menuntut fleksibilitas tinggi, perhatian dan tindakan yang harus sesuai dengan norma yang berlaku. 2) Kepala sekolah sebagai pembuat keputusan, kepala sekolah harus selalu membuat keputusan-keputusan bahan pelajaran dan metode mengajar didasarkan atas banyak faktor seperti bahan inti yang harus diajarkan, 



20  kemampuan murid dan yang diperlukan oleh murid serta tujuan yarig akan dicapai dengan tetap selalu merhpertimbangkannya dengan bijaksana. 3) Kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah harus mempergunakan waktunya setelah berinteraksi secara verbal dengan siswa-siswanya untuk kegiatan pengelolaan. Menurut hasil penelitian Rosenshine, (dalam Dimyati, 2010) bahwa kepala sekolah-kepala sekolah secara verbal dengan murid-  muridnya (mengajar) rata-rata hanya sekitar 20 sampai 30 persen setiap harinya. Selebihnya dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan meliputi, supervisi, organisasi pelajaran, mengisi beberapa macam formulir, menyiapkan bahan ujian, memeriksa dan menilai pekerjaan murid, menghadiri rapat-rapat, mengadakan pertemuan dengan orang tua murid dan menyiapkan dokumen-dokumen. 4) Sebagai Menejer, kepala sekolah harus dapat mengelola kelas dengan sebaik-baiknya dan memberikan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membina ketertiban di dalam kelas. Tentu saja hal ini bukan hanya menjadi beban kepala sekolah saja, tetapi juga menjadi masalah sekolah secara keseluruhan. 5) Sebagai pemimpin yang dalam kenyataannya menghadapi sekelompok siswa tentu saja bukan sekedar mengajar, akan tetapi lebih dan pada itu, ia harus memanfaatkan individual. Dalam kemampuannya sebagai pemimpin kelompok, diharapkan ia menjadi wasit yang baik, pelerai kecemasan, dan fungsi, teman dan orang kepercayaan, pengganti orang tua, sumber kasih sayang, dan pemberi semangat. 



21  6) Sebagai konselor, kepala sekolah harus menjadi pengamat yang peka terhadap tingkah laku dan gerak-gerik siswa-siswanya. Kepala sekolah harus berusaha memberikan tanggapan yang konstruktif apabila murid jnengalami keseluruhan dalam belajar. Kepala sekolah harus tahu apabila ada muridnya yang perlu dikonsultasikan kepada ahli kesehatan mental misalnya. Di setiap kelas tidak jarang ada murid yang mengadukan persoalan pribadinya kepada kepala sekolah. Di samping itu kepala sekolah juga diharapkan dapat menangani tes kecerdasan, tes hasil belajar, tes minat dan dapat pula menafsirkan hasil tes tersebut untuk murid dan orang tuanya. Dalam kaitan ini sudah baring tentu kepala sekolah haras waspada. Kemampuan orang tua, masyarakat sekitar, kepentingan kepala sekolah-kepala sekolah lain dan murid-murid lainnya haras dipertimbangkan, tidak boleh diabaikan. 7) Kepala sekolah sebagai model, ia haras berperan memberikan contoh bagi murid-muridnya. Gairah murid terhadap suatu mata pelajaran timbul karena pelajaran itu diberikan oleh kepala sekolah yang penuh gairah dengan menggunakan metode bervariasi. Sebaliknya gairah murid terhadap sesuatu mata pelajaran memudar karena mata pelajaran itu diberikan dengan metode ceramah tanpa variasi-variasi yang membuat siswa tertarik mengikutinya. Dengan demikian kepala sekolah tersebut dengan sengaja berperan sebagai model. Demonstrasi dalam mata pelajaran fisika, kimia dan kesejahteraan keluarga adalah contoh-contoh permodelan langsung (direct modellling). Tetapi dalam banyak hal-hal yang lain sebenarnya kepala sekolah tidak menyadari bahwa banyak peran yang dilakukan tanpa di sengaja telah 



22  memerankan sebagai model. Misalnya, kepala sekolah sering mendemonstrasikan cara berfikir memecahkan masalah, apabila kepala sekolah melibatkan siswa-siswanya bertikir melalui berrnacam alternatif pemecahan, besar kemungkinan siswanya menjadi sadar bahwa mereka mampu memecahkan masalah dalam berbagai macam situasi. 
2.3.   Disiplin 
2.3.1. Pengertian Disiplin Kerja Slamet (2007: 214) menjelaskan bahwa disiplin berasal dari akar kata 
"disciple" yang berarti belajar. Robbins dalam Slamet (2007: 216) disiplin adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela dengan penuh kesadaran dan kesediaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan yang dimginkan. Dengan adanya disiplin kerja maka guru akan dapat mempertahankan kinerjanya. Menurut Hasibuan (2006) bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan ketersediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Rivai (2005) juga menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu penlaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 



23  Pendapat yang lain dikemukakan oleh Siagian (2001), bahwa disiplin adalah tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi berbagai ketentuan. Menurut Mangkunegara (2000: 129), ada dua tipe pendisiplinan dalam kegiatan manajemen yang preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk mcnggerakkan pegawai 

mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan dalam organisasi. Tujuannya untuk menggerakkan guru agar berdisiplin diri, bukan adanya paksaan dari kepala sekolah. Sedangkan disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku di organisasi (Mangkunegara, 2000:129). Disiplin korektif sering berupa bentuk hukuman tindakan pendisiplinan 
(disciplinary action), dengan memberikan peringatan atau skorsing. Guru yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sasaran dari tindakan pendisiplinan hendaknya bersifat positif, mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negative yang menjatuhkan guru yang berbuat kesalahan. Pendekatan negative yang bersifat menghukum akan mempunyai dampak lain yang merugikan, seperti hubungan emosionalnya terganggu, absensi meningkat, kelesuan dan ketakutan pada Kepala Sekolah. Agar menjadi guru yang berdisiplin, perlu dilakukan pendekatan. Ada tiga pendekatan disiplin yaitu disiplin modern, disiplin dengan tradisi, dan disiplin tujuan (Mangkunegara, 2000: 130). Pendekatan disiplin modern yaitu 



24  mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi: 1. Disiplin modem merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman fisik, 2. Melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses yang berlaku; 3. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan atau prasangka harus   diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-fakta; 4. Melakukan proses terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin. Adapun pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Asumsinya adalah: 1. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan; 2. Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya; 3. Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun kepada pegawai lainnya; 4. Peningkatan perbuatan/pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras; 5. Pembenan hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya harus diberikan hukuman yang lebih berat. Pendekatan disiplin dengan tujuan berasumsi: 1.   Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai; 2.  Disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku; 



25  3. Disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik; 4. Disiplin   pegawai   bertujuan   agar   pegawai   bertanggung   jawab   terhadap      perbuatannya. Mangkunegara (2000: 131), pelaksanaan pemberian sanksi terhadap guru pelanggar disiplin kerja dengan memberikan peringatan sesegera mungkin, konsisten, dan impersonal. Bagi guru yang melakukan pelanggaran kerja terhadap disiplin perlu diberikan surat peringatan satu kali, dua kali, dan ketiga kalinya. Tujuannya agar guru yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya, surat peringatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite guru. Selain itu pemberian sanksi kepada guru yang melanggar disiplin harus konsisten, agar guru dapat menghargai peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. 2.3.2. Teknik Mendisiplinkan Kerja Beberapa teknik dalam melaksanakan disiplin kerja meliputi teknik pertimbangan sedini mungkin, teknik pencegahan yang efektif, teknik mendisiplinkan diri, tekinik disiplin inventori, teknik menegur "primadona", teknik menimbulkan kesadaran diri, dan teknik sandwich (Mangkunegara, 2000). 1. Teknik Disiplin Pertimbangan Sedini Mungkin. Tindakan perbaikan sedini mungkin dari Kepala Sekolah mengurangi perlunya tindakan indisipliner di masa mendatang. Artinya jika keadaan yang tidak baik dibiarkan berlarut, semakin sulitlah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dari guru yang tidak efektif atau tidak berkemauan penuh. Sedikit sekali Kepala Sekolah yang berusaha memperbaiki guru baru selama masa percobaan. Mereka percaya 



26  akan kemampuan guru baru tersebut tanpa melihat kemampuannya. Sedangkan masa percobaan merupakan masa untuk melatih, mengajar, memperbaiki, membimbing, menunjukkan dan mendorong para guru baru untuk mengerjakan apa yang diharapkan dari mereka. 2. Teknik Disiplin Pencegahan yang Efektif. Kepala Sekolah dituntut dapat mendisiplinkan diri sendiri sehingga akan tercipta kondisi kerja yang menantang yang dapat diterima oleh para guru. Salah satu cara yang terbaik untuk membaiitu guru menyadari perlunya disiplin ialah dengan memberikan teladan. Jika Kepala Sekolahnya mau disiplin maka gurunya akan disiplin pula, begitu pula sebaliknya jika kepala sekolah tidak disiplin, maka gurunya juga tidak disiplin. 3. Teknik Disiplin dengan Mendisiplinkan Diri. Kita semua mempunyai kesukaran dan kebencian terhadap orang, kebiasaan, kaidah, peraturan, dan pekerjaan kita. Disiplin diri adalah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi, dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidak senangan itu (Mangkunegara, 2000: 136). Belajar menerima orang yang tidak kita sukai dan mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi merupakan contoh disiplin manajerial. Belajarlah untuk tidak mudah tersinggung atau marah jika ada orang yang memberikan kritik atau saran. 4. Teknik Disiplin Inventori. Webster dalam (Slamet, 2007: 125) telah menemukan alat pengukur yang baik untuk menentukan perlunya pelatihan 



27  manajemen dalam bidang disiplin. Alat itu namanya Supervisory Inventory on 

Discipline, yang berisi 80 pertanyaan yang dapat dijawab dalam waktu 15 menit. Alat ini dapat memberikan pengetahuan tentang pemahaman suatu kelompok tentang disiplin, masalah-masalah yang mungkin akan timbul karena tidak adanya pengertian yang cukup memadai tentang pokok itu. 5. Teknik Disiplin Menegur Guru "Primadona". Kepala Sekolah perlu menegur guru yang menonjol apabila melakukan kesalahan-kesalahan, janganlah takut kehilangan guru yang baik jika itu merupakan bibit dari ketidak disiplinan. Lebih baik ditegur lebih awal dari pada akan bertindak seterusnya. 6. Teknik Menimbulkan Kesadaran Diri. Suatu teguran yang lunak dapat diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu kepada guru yang jawabannya merupakan teguran otomatis bagi dirinya sendiri. 7. Teknik Sandwich: Pada dasarnya teknik ini merupakan teguran secara langsung (lisan), diikuti dengan ucapan syukur, diakhiri dengan peringatan lunak. Teknik sandwich berarti Kepala Sekolah menyelipkan (seperti sandwich) di antaranya ucapan syukur dan persetujuannya dan teguran yang semuanya dilakukan pada saat itu juga setelah suatu pekerjaan yang dikerjakan tersebut selesai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan beberapa kewajiban dan larangan setiap Pegawai Negeri Sipil. Di antara kewajiban setiap Pegawai Negeri adalah: 



28  1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah; 2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil; 3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 4. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; 5. Menaati ketentuan jam kerja; 6. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya; 7. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; 8. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan; 9. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;  10. Menaati perintah kedinasan dan yang berwenang. Selain kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri juga terdapat hal-hal yang dilarang oleh setiap Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah: 1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil; 2. Menyalahgunakan wewenangnya, dendam terhadap bawahannya atau orang Jain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya; 



29      3.   Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;     4.   Membocorkan dan  memanfaatkan  rahasia Negara  yang  diketahui  karena           kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 
2.4.  Pemanfaatan Multimedia Berbasis TIK Pemanfaatan TIK dalam konteks pendidikan pada dasarnya lebih cenderung pada proses pembelajaran itu sendiri terlepas dari ada sebagian sekolah yang memanfaatkan TIK dalam bidang administrasi sekolah. Hal ini tidaklah salah, karena dengan menggunakan fasilitas TIK setidaknya menajemen pengelolaan administrasi di sekolah dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan efisien. Sehingga pelayanan di sekolah kepada guru, siswa, dan stakeholder dapat terlayani dengan optimal (Safei, 2013 : 115). Pembeiajaran dengan memanfaatkan TIK ini biasanya menggunakan perangkat hardware dan software dalam aplikasinya seperti, perangkat computer yang tersambung, dengan jaringat internet, LCD, projektoi. CD pembelajaran, televisi, bahkan menggunakan web atau situs-situs tertentu dalam internet. Adapun komponen-komponen media pembelajaran berbasis TIK sebagai berikut:  1. Komputer Dewasa ini komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan   dan   latihan.   Komputer  berperan   sebagai   manajer   dalam  proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer-Managed Instruction 

(CMI). Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar; pemanfatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau 



30  kedua-duanya. Modus ini   dikenal   sebagai   Computer-Assisted  Instruction   

(CAI).   CAI   mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer (Arsyad, 2015 : 93) Kemajuan teknologi komputer sejak muncul pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an sangat lamban. Ruangan besar dan jumlah orang yang cukup banyak diperlukan untuk menjalankan komputer pada masa itu. Namun, sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil (microprocessor) keadaan tersebut berubah secara dramatis. Komputer berkembang tidak lagi berfungsi hanya sebagai sarana komputasi, melainkan telah menjadi sarana untuk berkomunikasi. Penggunaan komputer telah membentuk jaringan yang mendunia. Sebagai pengguna jaringan komputer kita dapat berkomunikasi dengan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Kita dapat mencari dan memperoleh beragam informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Berbagai situs internet yang dapat dipergunakan untuk mencari buku, makalah, artikel, jurnal, dan berbagai hasil penelitian mutakhir dapat diakses di mana-mana. Begitu pula video online seperti youtube, audio online seperti audio streaming dapat diperoleh secara gratis. Termasuk perangkat lunak yang dapat digunakan untuk belajar mandiri dengan mudah dapat diunduh dari berbagai alamat situs online. Pendek kata, dunia begitu dekat dengan kita hanya dengan membuat jaringan komputer baik dengan jaringan internet (jaringan keluar 



31  dengan komputer lain di dunia) maupun internet (jaringan dalam wilayah yang terbatas seperti dalam ruangan atau gedung tertentu).  2. Peralatan Audio `Perkembangan peralatan audio saat ini juga mengalami perkembangan yang pesat. Peralatan audio yang di pergunakan dalam proses bimbingan dan konseling seperti tape recorder. Penggunaan tape recorder ini antara lain adalah untuk merekam sesi konseling dan memutar kembali hasil-hasil yang diperoleh selama sesi konseling. Tape recorder membutuhkan kaset untuk bisa melakukan tindakan perekaman. Kaset memiliki pita magnetik yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi percakapan. Saat ini telah berkembang alat perekam yang tidak membutuhkan pita perekam. Alat ini disebut MP3 dan MP4. Pada dasaraya alat ini berfungsi sebagai player, dimana di dalam alat ini terdapat sebuah mini harddisk yang memiliki kapasitas sampai dengan 4 Gb. Sebagai sebuah player, maka alat ini dapat memainkan musik dan dapat dipergunakan untuk merekam suara. Ukuran MP3 dan MP4 saat ini amat kecil jika dibandingkan dengan sebuah mini tape recorder biasa. Seringkali kita jumpai, alat MP3 atau MP4 seukuran sebuah spidol atau ballpoint 3. Peralatan Visual Alat visual dapat bermacam-macam ragamnya seperti video player dan VCD/DVD player. Pada awalnya, penggunaan peralatan visual adalah dengan mempergunakan projector. Penggunaan proyektor ini dipandang tidak efisien, 



32  karena dalam proses produksinya membutuhkan tahapan-tahapan yang panjang. Mulai dari merekam gambar sampai dengan menampilkan gambar. Bahkan seringkali dijumpai rautu gambar yang tidak bagus dan bahkan mudah rusak. Sehingga lambat laun peralatan ini mulai ditinggalkan. Video player dulu merupakan peralatan yang lumayan banyak dipergunakan orang. Hanya saja, saat ini sudah banyak ditinggalkan karena proses produksinya tertalu berbelit. Untuk menghasilkan sebuah hasil rekaman yang baik, dibutuhkan kamera perekam yang lumayan besar dan berat, selain itu kaset yang dipergunakan juga relatif besar, sehingga dipandang tidak praktis. Terlebih, hasil rekaman seringkali tidak begitu jernih.Peralatan visual yang sering kita jumpai antara lain adalah video player atau CD player. Peralatan ini banyak dijumpai karena memiliki tingkat pengoperasian yang mudah dan memiliki harga yang relatif murah. Penggunaan video player ini tidak akan bisa lepas dari keberadaan sebuah disc atau keping VCD/DVD. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, proses perekaman gambar tidak perlu mempergunakan perangkat yang bermacam-macam. Saat ini telah berkembang alat perekam (handycam) yang secara langsung dapat merekam gambar langsung ke dalam keping VCD/DVD. Dengan kata lain, pengoperasian VCD/DVD ke player akan semakin mudah. Perkembangan teknologi informasi saat ini, pada akhimya bertujuan untuk memudahkan konsumen menikmati hiburan antau informasi dengan efisien. Hal ini pada akhirnya memunculkan perangkat-perangkat multi media. Teknologi multi media yang berkembang saat ini sudah demikian canggihnya, sehingga sehingga seringkali konsumen bingun untuk memilih teknologi apa yang akan dibeli. 



33  Saat ini peralatan komputer yang dijumpai di pasaran pun sudah mempergunakan teknologi multi media. Dulu, komputer hanya dipergunakan sebagai alat pengolah data saja. Tetapi selanjutnya berkembang juga sebagai alat entertainment. Komputer saat ini liampir bisa dipergunakan untuk membantu segala macam permasalahan manusia, mulai dari mengolah data sampai dengan memproduksi sebuah tayangan video yang baik. Perkembangan   teknologi   saat   ini   memiliki   dampak   positif  terhadap penggunanya baik dibidang pekerjaan, pendidikan, dan mempermudah segala administrasi pemerintahan. 4. Fungsi dan Peran Teknologi Pembelajaran  a. Fungsi Teknologi dalam Pembelajaran Fungsi teknologi pembelajaran, dapat ditekankan beberapa hal berikut ini. Penggunaan teknologi pembelajaran bukari merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif 1) Teknologi pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. 2) Teknologi pembelajaran dalam penggunannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dan pembelajaran itu sendiri. Fungsi ini 



34  mengandung makna bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan ajar. 3) Teknologi pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan. Dengan demikian tidak diperkenankan menggunakannya hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian peserta didik semata. 4) Teknologi pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses belajar. Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan teknologi pembelajaran peserta didik dapat menangkap tujuan dan bahan ajar lebih mudah dan lebih cepat 5) Teknologi pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pada umumnya hasil belajar peserta didik dengan menggunakan teknologi pembelajaran akan lebih lama mengendap sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. 6) Teknologi pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk bepikir.        Oleh karena itu, dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme.  b. Peranan Teknologi Pembelajaran Selain fungsi-fungsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, teknologi pembelajaran ini j uga memiliki perafi dan manfaat sebagai berikut. 1) Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak, konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung kepada peserta didik bisa di konkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran.  



35  2) Menghadirkan obyek-obyek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan harimau dan beruang atau hewan-hewan lainnya, sepeti gajah, jerapah. 3) Menampilkan obyek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, atau menampilkan obyek-obyek yang terlalu kecil, seperti bakteri, virus, semut, nyamuk atau hewan/benda kecil lainnya. 4) Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat dengan menggunakan teknik gerakan lambat (slaw motion) dalam media film kita memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak panah atau memperlihatkan suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang terlalu lambat seperti pertumbuhan kecambah, mekarnya bunga wijaya kusuma. 2.5. Basil Belajar 2.5.1. Pengertian Belajar 
"Living is learning", merupakan sepenggal kalimat yang dikemukakan oleh Havighurst (1953). Dengan kalimat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting, sehingga tidaklah mengeherankan bahwa banyak orang atau ahli yang membicarakan masalah belajar (Walgito, 2014 : 65-66). Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bara secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 2009 :2). 



36  Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Belajar (learning), sering kali didefinisikan sebagai perubahan yang relative berlangsung lama pada masa berikutnya yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalarnan. Namun sebagian orang beranggapan bahwa belajar itu adalah semata mata mengumpulkan atau menghapalkan kata-kata yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Orang yang berasumsi demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan (verbal) sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh gurunya. Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar merujuk pada apa yang dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang guru sebagai Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik terpadu dalam satu kegiatan. Diantara keduanya itu terjadi interaksi dengan pendidik. Kemampuan yang dimiliki peserta didik dari proses pembelajaran saja harus bisa mendapatkan hasil bisa juga melalui kreatifitas seseorang itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai pengajar, Olehnya itu, hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik setelah ia menerima perlakuan dari pendidik (guru).35 Dan 



37  ketercapaian hasil belajar tersebut akan terlihat ketika proses pembelajaran berjalan sesuai dengan terget dari seorang pendidik. Menurut Vernon, "belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat diamati". Denga kata lain, perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau bebrapa tindakan yang dapat diamati.36 Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 
2.5.2. Hakikat Hasil Belajar Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 bahwa: Pendidikn adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaa, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak rnulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatkan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diarahkan kepada perkembangan peserta didik untuk memiliki pembelajaran yang diarahkan kepada perkembangan peserta didik untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 



38  Cara mengajar guru yang baik merupakan kunci dan prasarat bagi siswa untuk dapat belajar dengan baik. Salah satu tolak ukur bahwa siswa telah belajar dengan baik ialah jika siswa itu dapat mempelajari apa yang seharusnya dipelajari, sehingga indikator hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai oleh siswa. Hasil pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai akibat kegiatan pembelajaran bersifat non-fisik seperti perubahan sikap, pengetahuan maupun kecakapan. 
2.5.3. Hasil Belajar Hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati, dan dapat diukur". Hasil adalah suatu perubahan pada diri individu. Perubahan yang dimaksud tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga meliputi perubahan kecakapan, sikap, dan penghargaan diri pada individu tersebut. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Individu yang belajar akan memperoleh hasil dari apa yang telah dipelajari selama proses belajar itu. Hasil belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan mengenai pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri seseorang yang melakukan proses belajar.   



39  Berdasarkan batasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu hasil dari kegiatan proses pembelajaran yang subjek pengukuraraiya adalah siswa atau peserta didik. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu "hasil" dan "belajar". Pengertian hasil (product) menvrajuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi adalah perolehan yang didapatkan karera adanya kegiatan mengubah bahan (raw materials) menjadi barang jadi (finished goods). Hal yang sama berlaku untuk memberikan batasan bagi istilah hasil panen, hasil penjualan, hasil pembangunan, termasuk hasil belajar. Dalam siklus input-proses-hasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, setelah mengalami belajar peserta didik berubah perilakunya dibanding sebelumnya. Soedijarto (2009 : 107) mendefenisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah penibahan perilaku mahasiswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif  maupun psikomotorik. Kemudian untuk memperluas pemahaman kita mengenai hasil belajar, akan dikemukakan beberapa defiiisi belajar menurut ahli pendidikan modern: 



40  a. Gagne menyatakan hasil belajar adalah kemampuan (performance) yang dapat teramati dalam diri seseorang dan disebut dengan kapabilitas. Menurut gagne, ada lima kategori kapabilitas manusia yaitu: keterampilan intelektual. Strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan dan sikap. (Wahab, 2013 : 68) b. Dimayanti dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. c. Oemar Hamalik (2006  :  30) berpendapat bahwa hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.    Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belahar adalah perubahan yang terjadi dalam individu karena usaha belajar. Perubahan tingkah laku itu meliputi perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan.   



41  
BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 
3.1.  Kerangka Konseptual Pendidikan merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam meningkatkan kualitas (SDM). Dengan pendidikan suatu bangsa bisa mencapai kemajuan dan bisa bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan membuat proses belajar menjadi bermakna. Proses kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling utama karena di dalam proses belajar tersebut terjadi interaksi yang dilakukan diantara siswa sebagai siswa dan guru sebagai tenaga pendidik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses belajar adalah kegiatan yang terstruktur dan diharapkan dinamis untuk jnendapatkan suatu pembelajaran baik itu formal maupun non formal. Hasil belajar siswa yang bagus pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggung jawab siswa itu sendiri tetapi semua pihak juga terlibat didalamnya baik keluarga, sekolah, masyarakat bahkan pemerintah pun juga harus terlibat didalamnya. Siswa akan berhasil belajarnya bila dalam dirinya ada kemauan untuk belajar, keinginan atau dorongan inilah yang disebut dengan minat. Fasilitas belajar merupakan sarana atau kelengkapan belajar yang harus dimiliki oleh sekolah yang dapat memudahkan terselenggaranya dalam proses belajar mengajar baik bersifat fisik maupun material. Dengan adanya fasilitas belajar yang diberikan sekolah kepada siswa, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar  41 



42  karena adanya sarana dan prasarana siswa dapat belajar dengan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Sekolah yang mempunyai fasilitas belajar yang lengkap akan lebih mudah dan lebih semangat siswa dalam belajar, sehingga dapat dicapai hasil belajar yang optimal, fasilitas belajar memiliki fungsi atau bermanfaat untuk menunjang program pusat sumber belajar agar kegiatan berjalan efektif dan efisien, meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai kemampuan minat siswa, membuat siswa raj in dan tekun sehingga dapat meningkatkan proses dan hasil/prestasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;       Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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3.2. Hipotesis Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri Sesena padang Kabupaten Mamasa. 2. Kompetensi guru, disiplin dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri Sesena padang Kabupaten Mamasa. 3. Variabel pemanfaatan multimedia berbasis TDC yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri Sesena/ padang Kabupaten Mamasa. 
3.3. Definisi Operasional Variabel Untuk menjelaskan variabel yang dimaksud dalam penelitian ini maka diperlukan definisi operasional variabel sebagai berikut:  a. Variabel bebas /independen (X) 1. Kompetensi guru (Xi) adalah kemampuan guru dalam memainkan perannya untuk melaksanakan tugas utamanya. 2. Disiplin (X2) adalah kesadaran dan ketersediaan seseorang untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma spsial yang berlaku di sekolah.   



44  3. Pemanfaatan multimedia berbasis TIK (X3) adala proses pembelajaran yang memanfaatkan TIK dalam bidang administrasi sekolah dalam menajemen pengelolaan administrasi di sekolah dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan efisien, sehingga pelayanan di sekolah kepada guru, siswa, dan stakeholder dapat terlayani dengan optimal. b.   Variabel terikat / dependen (Y) Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Yang dimaksud hasil belajar siswa adalah suatu hasil dari kegiatan proses pembelajaran yang subjek pengukurannya adalah siswa atau peserta didik           



45  
BAB IV 

METODE PENELITIAN 
4.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dan mengguuakan kuisionei sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2012). Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajakan (eksloratif), menguraikan (deskriptif), dan penjelasan (explanatory) yaitu untuk merijelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial. Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk penyelidikan mengenai pengaruh variabel kompetensi guru, tingkat disiplin, pemanfaatan multimedia berbasis TIK terhadap hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri Sesena Padang Kabupaten Mamasa, sehingga dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 
4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Mata Pelajaran Komputer di SMK Negeri Sesena Padang Kabupaten Mamasa. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan September 2019 sampai dengan November 2019.   45 
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4.3.   Populasi dan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sesena Padang di Kabupaten Mamasa yang berjumlah 1.13.5 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple random sampling (acak) dengan penarikan sampel menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2012 : 84) yaitu :          N n =        1 + N.e2  Dimana: n   =    Ukuran Sampel N  =    Ukuran Populasi e = Persentase (10%), toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut: N n   =          1 + N.e2          1.135 = 91,92 w 92 responden  Sehingga diperoleh sampel sebanyak 92 orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sesena Padang di Kabupaten Mamasa.  
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4.4.  Jenis dan Sumber Data Penelittan ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. a. Data primer Data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan dan wawancara. b. Data sekunder Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, dan juga internet untuk mendukung penelitian ini. 
4.5.  Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat langsung didalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. b. Daftar pertanyaan (Kuisioner) 



48  Teknik yang digunakan angket atau kuisioner dalam suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka dapat memberi respon atas daftar pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut selanj utnya diberi skor dengan skala Likert. c. Studi dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan cara meninjau, membaca dan mempelajari berbagai macam buku, jurnal, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian. 
4.6.    Instrumen Penelitian 
4.6.1.   Uji Validitas dan Reabilitas Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dua alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan uji realibilitas.  a. Uji Validitas Menurut Ancok dan Singarimbun (2009), menerangkan bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) itu mengukur apa yang ingin diukur. Kuesioner penelitian ini terbentuk dari empat konsep teoritis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid atau shahih apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data 



49  dari variabel yang diteliti secara tetap. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5%, maka item tersebut di nyatakan valida tau shahih (Tiro dan Sukarna, 2012). Menurut Nasution (2008:74), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu. Meter itu valid karena memang mengukur jarak. b. Uji Reliabilitas Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila alat ukur tersebut mengarah pada keajegan atau konsisten, dimana tingkat reliabilitasnya memperlihatkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya sehingga hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang-ulang terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama pula. Suatu instrumen dikatakan andal, bila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih (Tiro dan Sukarna, 2012). Nasution (2008:77), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan reliable bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang reliable secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. 
4.6.2. Uji Asumsi Dasar a. Uji Homogenitas Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis 

independent sample t test dan ANOVA.  



50  b. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.  c. Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 4.6.3.  Uji Asumsi Klasik a. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. b. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. c. Uji Mulitikolinearitas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. d. Uji Normalitas Regresi Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 



51  
4.7. Skala Pengukuran Variabel Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:132). Peneliti memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian, dengan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5 Setuju (S) skor 4, Ragu-ragu (R) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Seruju (STS) skor 1. 
4.8. Teknik Analisis Data Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kompetensi guru, disiplin, dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK serta hasil belajar siswa. Dalam analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk memperjelas deskripsi variabel. Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh kompetensi guru, disiplin, dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK terhadap variabel dependen (Y) yang ditunjukkan oleh hasil belajar siswa. Sebelum melakukan pengujian regresi berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi. Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah:  Y = a + biXi + b2X2 + b3X3 + e   



52  Dimana: Y = Hasil belajar siswa a = konstanta Xj = Kompetensi guru X2 = Disiplin X3 = Pemanfaatan multimedia berbasis TIK bi, b2, bs, = Koefisien pengaruh e = Kesaiahan Prediksi Kemudian untuk mengetahui pengaruh kompetensi guru (Xi), disiplin (X2), dan pemanfaatan multimedia berbasis T1K (Xj), terhadap variabel terkait yaitu hasil belajar siswa (Y), secara parsial maka dilakukan uji t. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: kompetensi guru (Xi), disiplin (X2), dan pemanfaatan multimedia berbasis TIK (X3), terhadap variabel terkait yaitu hasil belajar siswa (Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F. 
a. Pengujian hipotesis pertama, Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model regresi berganda. a) Ho berarti variabel indepeiiden secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b) Ha berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 



53  c) Dengan tingkat signifikansi a = 5 % dan dengan degree of freedom (n- k-1) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali,2011) 
b. Pengujian hipotesis kedua Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut: a) Ho : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b) Ha : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan a = 5 % dan dengan degree of freedom (k) dan (n-k-1) dimana n adalahjumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut R 2 K F =              (1 – R 2 )            n – k – 1 Dimana: R2 = R Square n  = Banyaknya Data k = Banyaknya variabel independen Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan a sebesar 5% dan df = (n-1), sehingga (Ghozali, 2011) 



54  a) Jika F hitung > F tabel atau Sig. F < 5 % maka Ho ditolak dan Hi diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b) Jika F hitung < atau Sig.F > 5% maka Ho diterima dan Hi ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
c.  Fengnjian hipotesis ketiga Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji variabel-variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Apabila diantara variabel-variabel independen yang mempunyai nilai koefisien regresi (R) lebih besar diantara yang lainnya maka variabel tersebut merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).  
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