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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Subjek Penelitian 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan merupakan 

sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Tunas 

Harapan Kabupaten Semarang. Sekolah ini berdiri 

sejak tahun 2000 di atas tanah seluas 12Ha yang 

berlokasi di Jalan Umbul Senjoyo I No. 3 Desa Bener, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang.Dengan 

menempati gedung milik sendiri, SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan pernah menyandang sebagai Rintisan 

Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memiliki 

empat program keahlian, diantaranya yaitu program 

kahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ), program 

keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), program 

keahlian Multimedia, dan program keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR). Jumlah siswa saat ini yaitu 

tahun pelajaran 2013/2014 adalah 868 siswa. Jumlah 

pendidik dan staff sebesar 71 personil, dengan 1 Kepala 

Sekolah, 5 Wakil Kepala Sekolah, 4 Ketua Kompetensi 

Keahlian, 50 personil guru dan karyawan sejumlah 20 

personil.  

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memiliki 

visi sekolah yakni “Menjadi pusat pendidikan untuk 

menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional 

dan kompetitif, mempunyai wawasan IPTEK dan 

IMTAQ, berwawasan Nasional dan Internasional baik 

saat ini maupun di masa yang akan datang sejalan 
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kecenderungan era globalisasi”. Kemudian diuraikan 

kedalam misi sekolah sebagai berikut : 

1. Menyediakan wadah pendidikan yang mempunyai 

keunggulan dan mampu menciptakan Sumber Daya 

Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan 

pembangunan nasional. 

2. Menyediakan SDM yang dapat menjadi faktor 

keunggulan dalam berbagai sektor pembangunan. 

3. Mengubah peserta didik dari status beban menjadi 

aset yang produktif. 

4. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional untuk 

memenuhi kebutuhan industrialisasi khususnya 

dan tuntutan pembangunan pada umumnya. 

5. Membekali peserta didik dengan kemampuan untuk 

mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. 

6. Mendidik lulusan yang memiliki keunggulan dalam 

IMTAQ dan IPTEK yang mampu bersaing di era 

informasi global. 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian  

Dalam bagian ini akan disajikan hasil penelitian 

tentang evaluasi implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah khususnya dalam pelaksanaan pembelajaran 

PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan.Data 

hasil penelitian akan diolah dengan menggunakan 

pendekatan Descrepency Evaluatoin Model, dengan 

beberapa tahapan diantaranya adalah desain, instalasi, 

proses dan produk. 
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4.2.1. Hasil Evaluasi Tahap Desain Program 

Pembelajaran PAKEM 

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara 

dengan  kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta 

menggunakan studi dokumentasi terkait disain 

pelaksanaan pembelajaran PAKEM. Berdasarkan 

wawancara dan studi dokumentasi tersebut diperoleh 

informasi desain program sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Disain standar implementasi PAKEM 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa standar 

pendidik dalam implementasi PAKEM terdiri dari 3 

aspek, yaitu input, proses, dan output. Masing-masing 

aspek tersebut kemudian diukur dan dinilai pada 

tahapan-tahapan Evalusi DEM (descrepency evaluation 

model) berikutnya. Kesesuaian antara aspek input, 

proses, dan output dilapangan akan memberikan 

penilaian tentang kondisi program pada masing-masing 

tahapan ( Yasik, 2013). Disain  (standard/criteria) 

pendidik yang penulis rumuskan berdasarkan studi 

dokumentasi dan hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, dan wakil kepala sekolah merupakan indikator 

dan syarat yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

Standar 

  

 

 

Input 

Output Proses 
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pembelajaran dengan pendekatan PAKEM, khususnya 

pada komponen pendidik.  

Melalui kriteria tersebut maka dapat diukur 

apakah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran 

PAKEM sudah sejalan dengan standar pelaksanaan 

PAKEM.Begitu pula sebaliknya, jika data yang diperoleh 

menunjukkan adanya kesenjangan antara data aktual 

di lapangan dengan disain standar program, maka 

dapat disimpulkan bahwa komponen pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan 

standar implementasi pembelajaran PAKEM. Oleh 

karena itu komponen pendidik sebagaimana dijelaskan 

di atas akan dievaluasi melalui beberapa tahap, yaitu 

tahap installation, process, dan product. Pada masing-

masing tahapan akan diketahui apakah ada 

ketimpangan/kesenjangan kondisi aktual dengan 

standar. Adapun standar disain implementasi PAKEM 

di dalam implementasi PAKEM di SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan dimuat di dalam table 4.1. 
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Tabel 4.1 Disain implementasi PAKEM 

T
a
h
p

/
 

A
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e
k
 

Aspek yang Dievaluasi Standar/ kriteria keberhasilan 
T
a
h

a
p
 I

n
s
ta

la
s
i 

(i
n

p
u

t)
 

Kualifikasi akademik 
dan kompetensi 
pendidik terhadap 
pembelajaran PAKEM 

 
 

1. Kualifikasi akademik guru sesuai 
dengan permen No 16/2007 
tentang standar Kualifikasi 
Akademik dan kompetensi Guru 

2. Kompetensi guru terhadap 
pembelajaran PAKEM mencapai 
80% 

3. 25% guru sudah sertifikasi 

T
a
h

a
p
 P

ro
s
e
s
 

(p
ro

c
e
s
s
) 

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

Adanya silabus mata pelajaran dan 
RPP dalam setiap pembelajaran yang 
dilakukan 

Pelaksanaan proses 
pembelajaran terkait 

dengan PAKEM 

Kegiatan inti pelaksanaan PAKEM, 
maka peran guru sebagai berikut : 
1. Aktif memantau kegiatan belajar 

siswa, 
2. Aktif memberikan umpan balik, 
3. Memberikan pertanyaan yang 

menantang, 
4. Mempertanyakan gagasan siswa, 
5. Mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang menarik dan 
beragam, 

6. Membuat alat bantu belajar, 
7. Memanfaatkan lingkungan, 
8. Mengelola kelas dan sumber 

belajar, 
9. Merencanakan proses dan hasil 

belajar, 
10. Dapat mencapai tujuan  
11. Kegiatan   meningkatkan motivasi 

& bermakna bagi siswa 
12. Siswa mendapatkan pengalaman 

langsung 
13. Meningkatkan berpikir kritis 

Penilaian hasil 
pembelajaran 

Adanya penilaian hasil pembelajaran 
dan tindak lanjut 

T
a
h

a
p
 

P
ro

d
u

k
 

(o
u

tp
u

t)
 

Prestasi siswa meliputi 
aspek Afektif, Kognitif, 

dan Psikomotorik 

1. Siswa mendapat nilai Afektif 
dengan predikat “Baik”. 

2. Siswa mendapat nilai Kognitif 
minimum B- 

3. Siswa mendapat nilai Psikomotor 
minimum B- 
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4.2.2. Hasil Evaluasi Tahap Instalasi Program 

Pembelajaran PAKEM  

Fokus aspek yang dievaluasi pada tahap ini 

adalah aspek input yang meliputi kualifikasi akademik 

dan kompetensi pendidik terhadap pembelajaran 

PAKEM, serta jumlah guru yang bersertifikat pendidik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa 

kualifikasi akadimik pendidik di SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan sudah sesuai dengan permen No 

16/2007 tentang standar Kualifikasi Akademik dan 

kompetensi Guru. Hal ini diperoleh melalui wawancara 

dengan kepala sekolah dan juga dibenarkan oleh wakil 

kepala sekolah, sebagai berikut : 

Waka : “untuk kualifikasi akademik guru sudah 

sesuai dengan permen, karena syarat calon 

guru untuk jenjang pendidikan smk minimal 

harus S1 dan linier dengan bidang yang 

akan diampu. Selain itu perekrutan tenaga 

pendidik di SMK Telkom kami lakukan 

beberapa tes diantaranya tes tertulis dan  

tes praktik yaitu dengan micro teaching.” 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan 

bahwa untuk kualifikasi akademik guru sudah 

memenuhi standar yang sudah ditentukan. Untuk 

jenjang pendidikan SMK standar kualifikasi pendidik 

harus sudah S1, sehingga standar kualifikasi pendidik 

di SMK Telekomunikasi sudah sesuai dengan standard 

dan prosedur yang telah ditentukan. 

Dalam hal kompetensi pendidik terhadap 

pembelajaran PAKEM, sekolah menargetkan 80% guru 

sudah memahami dan memiliki kompetensi dalam 

melaksanakan pendekatan pembelajaran PAKEM. 

Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan 
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angket maka kompetensi guru dalam pembelajaran 

PAKEM sebesar 85 %. Hal tersebut juga didukung 

dengan hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah 

yaitu sebagai berikut : 

Waka : “ untuk kompetensi guru terhadap 

pembelajaran PAKEM sudah sebagian besar 

guru telah menguasai, karena sekolah kami 

selalu mendapatkan pelatihan dan workshop 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi 

bahkan juga dari tingkat nasional. Selain itu 

guru-guru SMK Telkom juga dituntut untuk 

menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik, yaitu sesuai dengan 

kurikulum 2013.Menurut saya pendekatan 

PAKEM sudah terintegrasi ke dalam 

pendekatan saintifik, sehingga guru sudah 

memiliki pengalaman dan teori dalam 

melaksanakan pendekatan pembelajaran 

tersebut. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hasil 

evaluasi dalam hal kompetensi guru terhadap 

pembelajaran PAKEM sudah mencapai standar yang 

ditentukan, dengan perolehan 85% guru sudah 

memahami dan memiliki kompetensi terhadap 

pembelajaran PAKEM. Dapat diartikan bahwa tidak ada 

kesenjangan dalam aspek kompetensi guru terhadap 

pembelajaran PAKEM. Meskipun masih ada beberapa 

guru yang belum tahu dengan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAKEM. Bedasarkan observasi yang 

dilakukan, penulis menemukan bahwa ada beberapa 

guru dalam melaksanakan pembelajaran masih  

menggunakan metode ceramah, terutama pada guru 

mata pelajaran normatif. Hal ini juga ditegaskan 

dengan pernyataan seorang guru. Berdasarkan 
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informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan 

seorang guru, maka informan juga menyatakan bahwa 

informan tersebut juga belum menggunakan 

pendekatan pembelajaran PAKEM dalam pembelajaran, 

dengan alasan bahwa pembelajaran dengan kurikulum 

baru, yaitu kurikulum 2013 masih belum jelas arah 

dan pelaksanaannya, apalagi dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan serta pendekatan saintifik, itu masih 

susah untuk dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan 

wawancara dengan  staf bagian ketenagaan 

menyebutkan bahwa Jumlah guru yang sudah 

sertifikasi baru 13 guru dari jumlah keseluruhan yaitu 

56 guru. Artinya baru 23% guru yang sudah sertifikasi, 

padahal di dalam input pendidik target sekolah 

minimal 25 % guru  sudah sertifikasi. Sehingga masih 

ada kesenjangan input guru dalam jumlah sertifikasi 

guru sebesar 2%. 

Kesimpulan dari evaluasi tahap installation 

adalah masih ada ketidak sesuaian antara pelaksanaan 

dengan disain program pada aspek input. Dari tiga 

variable yang dievaluasi pada komponen pendidik 

masih ada kesenjangan pada aspek sertifikasi guru 

yaitu terdapat kesenjangan 2%, sedangkan pada aspek 

kualifikasi akademik dan kompetensi guru terhadap 

pembelajaran PAKEM sudah sesuai dengan standar 

atau tidak ada kesenjangan. 
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4.2.3. Hasil Evaluasi Tahap Proses Implementasi 

PAKEM  

Pada tahap proses evaluasi yang dilakukan 

adalah membandingkan kondisi aktual aspek proses 

dengan standar yang ditetapkan. Komponen yang 

dievaluasi meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran terkait pembelajaran 

PAKEM, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi 

proses implementasi PAKEM akan diuraikan sebagai 

berikut : 

a) Evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala 

sekolah, mengatakan bahwa guru selalu dihimbau dan 

diharuskan untuk menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum melaksanakan kegiantan 

pembelajaran, dan juga RPP tersebut harus 

ditandantangani terlebih dahulu oleh kepala sekolah 

sebelum digunakan dalam pembelajaran. Hal tersebut 

juga diperkuat oleh wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, berdasarkan hasil wawancara akan 

diuraikan sebagai berikut : 

Waka : “untuk perencanaan pembelajaran guru 

terlebih dahulu membuat RPP dan 

dimintakan tanda tangan kepada kepala 

sekolah atau wakil kepala sekolah sebelum 

melaksanakan pembelajaran. RPP dibuat 

dengan menurunkan standar kompetensi 

yang ada di Silabus.Setiap guru wajib 

membuat RPP dan mempunyai Silabus 

pembelajaran, karena akan digunakan 

sebagai kelengkapan administrasi sekolah 

dan laporan setiap smester”. 
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Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu 

guru normatif-adaptif, yaitu sebagai berikut : 

Guru : “ kami selaku guru normatif selalu 

mengadakan pertemuan antar guru normatif 

atau bisa dibilang Kelompok Kerja Guru 

(KKG), dalam pertemuan tersebut kami 

membahas mengenai proses pembelajaran 

dan kelengkapan alat pembelajaran 

termasuk di dalamnya RPP. Jadi kami selalu 

bersama-sama mendiskusikan dan 

membuat RPP bersama-sama dengan guru 

normatif sebelum melaksanakan 

KBM.Kegiatan KKG juga dilakukan oleh 

guru-guru sesuai kompetensi keahliannya 

masing-masing.” 

 

Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran para 

pendidik di SMK Telekomuniksi Tunas Harapan 

terlebih dahulu menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang diturunkan dari Silabus 

pembelajaran, setelah itu juga harus ditandatangani 

oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. 

Meskipun demikian masih ada beberapa guru yang 

belum terbiasa mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran sebelum melaksanakan 

pembelajaran.Berikut uraian hasil wawancara dengan 

salah satu guru yang memberikan informasinya kepada 

penulis. 

Guru : “ dalam melaksanakan pembelajaran 

sebagian guru menyiapkan hanya point-

point yang akan diajarkan yang sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai, tidak 

dalam bentuk RPP yang lengkap, bahkan 

ada beberapa guru yang tidak membuat RPP 

saat melaksanakan pembelajaran. Namun 
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demikian banyak guru yang sudah 

menyiapkan RPP lengkap terlebih dahulu 

dan sudah ditanda tangani oleh Kasek, 

kalau diprosentase 85% yang sudah 

menyiapkan RPP sebelum melaksanakan 

KBM”.  

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa 

cara mempersiapkan pembelajaran masing-masing 

guru sangat bervariasi. Ada guru yang membuat RPP 

dengan mencatat point-point yang akan diajarkan, ada 

juga beberapa guru yang belum mempunyai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun 

demikian sudah 85% guru sudah mempersiapkan RPP 

sebelum melaksanakan pembelajaran. 

 

b) Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran PAKEM 

Pada pelaksanaan proses pembelajaran, aspek 

yang akan dievaluasi adalah aspek yang terkait dengan 

standar-standar pelaksanaan pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Berikut uraian 

evaluasi dari masing-masing aspek dari pembelajaran 

PAKEM. 

1) Evaluasi Pembelajaran Aktif  

Pada pembelajaran aktif akan dilakukan evaluasi 

dengan membandingkan data kondisi aktual dengan 

standar atau kriteria implementasi pembelajaran aktif. 

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 

mengatakan bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sering menggunakan metode 

pembelajaran diskusi, selama diskusi guru selalu 

berkeliling dan memantau siswa dalam proses diskusi 
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tersebut. Setelah itu guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan menantang sebagai umpan balik setelah 

melaksanakan diskusi tersebut, hal tersebut dapat 

merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif dan 

memberi motivasi siswa agar fokus dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh salah 

satu guru bahasa inggris, sebagai berikut: 

Guru : “Kegiatan pembelajaran sering diadakan 

kegiatan diskusi, selama diskusi maka 

guru keliling untuk memantau proses 

jalannya diskusi siswa, selain itu saya 

juga sering memberikan umpan balik 

untuk mengecek pemahan siswa dengan 

cara memberikan pertanyaan, tetapi 

kadang tidak semua siswa merespons, 

sehingga guru sering memberikan PR 

atau pengayaan, dari nilai tersebut maka 

guru akan tahu siswa mana yang sudah 

paham dan belum paham”. 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan bahwa 

metode pembelajaran yang dilakukan sangat bervariatif 

dan disesuaikan dengan jenis kompetensi keahlianya 

masing-masing. Sebagai contoh hasil wawancara dan 

pengamatan yang dilakukan kepada salah satu guru 

produktif: 

Guru:  “ metode yang digunakan dalam 

pembelajaan cukup bervariatif dan 

disesuaikan dengan jenis 

kompetensinya, missal guru normatif-

adaptif biasanya menggunakan metode 

ceramah dan demonstrasi, sedangkan 

guru produktif menggunakan metode 

pembelajaran ceramah, interaktif multi 

media, dilapangan menggunakan metode 

praktik dan jenis penilaiannya pun 
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menggunakan portofolio dan laporan 

praktik”. 

Setiap pembelajaran berlangsung guru juga sering 

melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menantang 

siswa, meskipun siswa kadang tidak tahu bahkan 

siswa juga tidak menjawab, sehingga guru memberikan 

pertanyaan lagi dengan level yang lebih rendah, hal ini 

sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan 

guru. 

Guru: “Kadang diberikan pertanyaan yang menantang, 

namun siswa kadang kurang tahu atau palah tidak menjawab, 

sehingga diberikan pertanyaan yang levelnya dibawahnya, dan 

dibantu dengan pertanyaan penggiring supaya siswa dapat 

merespond dengan baik “. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guru 

tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan penggiring 

agar siswa mampu mengungkapkan gagasannya dan 

dapat memahami konsep materi yang diajarkan oleh 

guru.Dari hasil wawancara kepada salah satu guru 

produktif mengungkapkan bahwa pembelajaran supaya 

lebih aktif, maka pada awal pelalajaran guru sering 

mengkaitkan fenomena yang sedang terjadi di 

masyarakat dengan pembelajaran, sehingga siswa 

dapat aktif dan kritis menanyakan hal-hal yang mereka 

belum mengerti. 

Selain menggunakan data hasil wawancara 

penulis juga menggunakan angket dalam melakukan 

penelitian. Agket diberikan oleh guru berkaitan dengan 

implementasi pendekatan pembelajaran PAKEM, 

hasilnya diperoleh sebagai berikut : 

 
 
 



 

Gambar 4.2 Kesenjangan Implem

Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa

guru sudah melaksanakan pembelajaran aktif sesuai 

dengan standar atau kriteria pelaksanaan 

pembelajaran aktif. Masih terdapat kesenjangan antara 

kondisi aktual di lapangan dengan standar sebesar 

13%, yang menunjukkan kesenjangan dalam kategori 

rendah. kesenjangan tersebut disebabkan karena 

belum semua guru melaksanakan pembelajaran aktif 

sesuai dengan aspek-aspek p

 

2)  Evaluasi Pembelajaran Kreatif

Pada pembelajaran kreatif akan dilakukan 

evaluasi dengan membandingkan data kondisi aktual 

dengan standar atau kriteria implementasi 

pembelajaran kreatif. Dalam mewujudkan 

pembelajaran yang kreatif penulis

dalam pelaksanaannya belum semua guru dapat 

mengimplementasikannya, sebagian besar mereka 

adalah guru yang sudah senior.Hal tersebut 

dikarenakan bahwa tidak semua guru mampu dengan 

cepat mempelajari teknologi yang baru, padahal untuk 

SMK Telekomunikasi pembelajaran diorientasikan ke 
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Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa 87% 

guru sudah melaksanakan pembelajaran aktif sesuai 

dengan standar atau kriteria pelaksanaan 

Masih terdapat kesenjangan antara 

kondisi aktual di lapangan dengan standar sebesar 

13%, yang menunjukkan kesenjangan dalam kategori 

kesenjangan tersebut disebabkan karena 

belum semua guru melaksanakan pembelajaran aktif 

aspek pembelajaran aktif. 

Evaluasi Pembelajaran Kreatif 

Pada pembelajaran kreatif akan dilakukan 

evaluasi dengan membandingkan data kondisi aktual 

dengan standar atau kriteria implementasi 

pembelajaran kreatif. Dalam mewujudkan 

pembelajaran yang kreatif penulis menemukan bahwa 

dalam pelaksanaannya belum semua guru dapat 

mengimplementasikannya, sebagian besar mereka 

adalah guru yang sudah senior.Hal tersebut 

dikarenakan bahwa tidak semua guru mampu dengan 

cepat mempelajari teknologi yang baru, padahal untuk 

elekomunikasi pembelajaran diorientasikan ke 

Implementasi Pembelajaran 

13

Nilai Standar

Nilai Perolehan

Kesenjangan
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bidang IT. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh wakil 

kepala sekolah diatnaranya asebagai berikut : 

Waka : “ masih ada beberapa kendala dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yang 

kreatif, yaitu sebagian besar guru yang 

sudah senior, karena mereka tidak bias 

cepat belajar dengan teknologi yang terbaru, 

yang mengharuskan pembelajran berbasis 

IT”.  

Penemuan lain juga dituturkan eleh salah satu 

guru normatif-adaptif Berdasarkan, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa 

dalam mewujudkan pembelajaran yanag kreatif, maka 

guru dalam mengembangkan  kegiatan belajar supaya 

lebih menarik dengan cara menyisipkan game yang 

sesuai dengan tema atau kompetensi yang diajarkan. 

Selain itu guru dalam proses pembelajaran juga 

menggunakan alat bantu pembelajaran, misalnya LCD 

projector, laptop, speaker, fasilitas internet digunakan 

untuk mencari informasi dan bahan pembelajaran dan 

juga video pembelajaran. Berikut adalah hasil 

wawancara dengan salah satu guru normatif-adaptif: 

Guru: “Guru dulu menggunakan alat bantu 

berupa LCD projector ketika masih 

dipasang di setiap ruang kelas, tetapi 

sekarang tidak pernah memakai, karena 

ditakutkan jika kelas yang satu memakai 

terus kelas yang lain tidak akan 

menimbulkan kecemburuan, alat yang 

lain menggunakan laptop, speaker, dan 

video pembelajaran”. 

Dari hasil wawancara di atas menujukkan bahwa 

ada penurunan dalam penggunaan media 

pembelajaran, seperti disebutkan di atas bahwa dulu 
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pembelajaran menggunakan LCD projector, namun 

sekarang jarang menggunakan dikarenakan jumlah 

dari alat tersebut yang belum mencukupi untuk 

digunakan di setiap ruang kelas.Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh salah satu guru produktif yang 

menyatakan bahwa pembelajaran memang harus 

diupayakan sekreatif mungkin, karena untuk 

memberikan pembelajaran pada waktu jam 

pembelajaran sudah siang, siswa tersebut sudah 

menurun daya konsenterasinya, antusias belajarnya 

juga kurang, maka dari itu diperlukan kreatifitas guru 

dalam mebawakan pembelajaran. Sering dijumpai 

bahwa ada guru yang merasa kerepotan ketika 

memberikan pembelajaran pada siang hari, itu terjadi 

karena guru tersebut dalam pembelajaran 

menggunakan metode yang monoton, sehingga siswa 

akan jenuh dan kurang bersemangat dalam belajar. 

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang guru 

produktif : 

Guru : “ Dalam proses pembelajaran diperlukan 

guru yang kreatif, terutama jika 

melaksanakan pembelajran pada siang hari, 

siswa sudah capek, kurang semangat, dan 

hasilnya dikelas juga tidak maksimal, 

karena siswa banyak yang sibuk sendiri, 

atau bahkan banyak yang melamun. Oleh 

karena itu diperlukan kreatifitas guru dalam 

pembelajaran terutama pada pelajaran 

normative, kalau pelajaran produktif agak 

mudah ditangani karena siswa akan banyak 

melakukan aktivitas praktik. Ada beberapa 

guru yang mengeluhkan jika mengajar pada 

jam siang, siswa cenderung mendapatkan 

nilai jelek pada saat dievaluasi, itu 
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dikarenakan mereka mengguanakan metode 

pembelajaran konvensional, misalnya 

ceramah, demonstrasi, dll”. 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa guru dalam melaksanakan pembelajaran belum 

sesuai dengan kriteria pembelajaran yang kreatif, yaitu 

belum bisa mengembangkan pembelajaran yang 

menarik dan beragam, karena masih banyak guru yang 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan 

demonstrasi.Masih terdapat guru yang belum cepat 

belajara dengan teknologi terbaru sehingga dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru tersebut hanya 

menggunakan metode dan media yang ada di 

kelas.Jadi masih ada ketidak sesuaian antara standar 

dengan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

kriteria pembelajaran kreatif. 

Penemuan lainnya berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru produktif, bahwa guru sudah 

menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran.Media yang digunakan adalah media 

pembelajaran yang sudah disediakan sekolah bahkan 

ada beberapa guru dan siswa menyediakan secara 

mandiri dengan memanfaatkan barang-barang yang 

ada disekitar dan mudah didapatkan.Berikut hasil 

wawancara dengan guru produktif tersebut. 

Guru: “guru menggunakan alat bantu mengajar 

dalam melaksanakan pembelajaran, baik 

yang sudah disiapkan oleh sekolah 

termasuk fasilitas internet hot spot area, 

namun ada beberapa guru dan siswa 

yang menyediakan sendiri secara kreatif 

dan mudah didapat”. 
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Selain penggunaan media yang interaktif tersebut 

guru juga dalam pembelajaan selalu memanfaatkan 

kondisi lingkungan yang ada karena di dalam 

kurikulum juga dituntut dengan hal semacam itu, 

sehingga sebagian guru telah melakukan hal-hal 

tersebut. Untuk mewujudkan pembelajaran yang 

kreatif guru juga melaksanakan pengelolaan kelas dan 

sumber belajar, misalnya guru bahasa inggris 

mengungkapkan bahwa dalam upaya menyetarakan 

pemahaman siswa, maka anak-anak yang 

kemampuannya di bawah teman-temannya, tempat 

duduknya dipindah ke depan sehingga guru mudah 

untuk memantau dan membimbingnya. Pernyataan 

yang sama juga diungkapkan oleh ketua kompetensi 

keahlian bidang otomotif, bawasanya menjadi kendala 

bagi guru khususnya pada jam siang, karena siswa 

sudah mulai kurang antusias dalam pembelajaran, 

maka guru harus lebih interaktif dengan siswa, harus 

bisa menciptakan komunikasi yang interaktif dengan 

siswa supaya siswa juga tidak tegang, namun kondisi 

pemebelajaran di kelas tetap kondusif.  

Dalam membuat perencanaan pembelajaran dan 

hasil belajar masih terdapat ketidaksesuaian antara 

kriteria standar dengan pelaksanaannya.Disebutkan 

bahwa dalam melaksanakan pembelajaran belum 

semua guru menyiapkan RPP sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Hal ini diungkapkan oleh salah satu 

guru, hasil wawancara diuraikan sebagai berikut : 

Guru : “ dalam melaksanakan pembelajaran sebagian 

guru menyiapkan hanya point-point yang akan 

diajarkan yang sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai, tidak dalam bentuk RPP yang lengkap, 



 

bahkan ada beberapa guru yang tidak mem

RPP saat melaksanakan pembelajaran. Namun 

demikian banyak guru yang sudah menyiapkan 

RPP lengkap terlebih dahulu dan sudah ditanda 

tangani oleh Kasek”.

Dalam merencanakan pembelajaran yang dibuat 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), rpp dibuat dengan cara menurunkan dari 

silabus kemudian diturunkan menjadi standar 

kompetensi, kompetensi dasar , indikator, dan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut yang 

akan diturunkan menjadi strategi

pemebelajaran yang sesuai dengan

pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Teknik penilaian yang digunakan antara lain untuk 

yang pembelajaran praktik menggunakan portofolio 

atau laporan praktik, yang nonpraktik menggunakan 

tes, dan juga penilaian sikap. 

Hasil penemuan lai

angket yang diisi oleh pendidik untuk mengetahui 

sejauh mana pendidik mengimplementasikan 

pembelajaran kreatif. Perolehan data dari anget 

tersebut dapat dilihat pada 
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bahkan ada beberapa guru yang tidak membuat 

RPP saat melaksanakan pembelajaran. Namun 

demikian banyak guru yang sudah menyiapkan 

RPP lengkap terlebih dahulu dan sudah ditanda 

tangani oleh Kasek”. 

Dalam merencanakan pembelajaran yang dibuat 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran 

p dibuat dengan cara menurunkan dari 

silabus kemudian diturunkan menjadi standar 

kompetensi, kompetensi dasar , indikator, dan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut yang 

akan diturunkan menjadi strategi-strategi 

pemebelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh siswa. 

Teknik penilaian yang digunakan antara lain untuk 

yang pembelajaran praktik menggunakan portofolio 

atau laporan praktik, yang nonpraktik menggunakan 

tes, dan juga penilaian sikap.  

Hasil penemuan lainnya dengan menggunakan 

angket yang diisi oleh pendidik untuk mengetahui 

sejauh mana pendidik mengimplementasikan 

pembelajaran kreatif. Perolehan data dari anget 

tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut. 
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Dari gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa 

guru dalam melaksanakan pembelajaran kreatif 

sebesar 69%. Perolehan angka ini belum sesuai dengan 

kondisi ideal yang mengharuskan 100% implementasi 

pembelajaran kreatif berjalan dengan baik. Sehingga 

masih terdapat kesenjangan antara kondisi aktual di 

lapangan dengan standar atau kriteria keberhasilannya 

sebesar 31%, yang menunjukkan kesenjangan dalam 

kategori sedang. 

 

3) Evaluasi Pembelajaran Efektif 

Pada pembelajaran efektif akan dilakukan 

evaluasi dengan membandingkan data kondisi aktual 

dengan standar atau kriteria implementasi 

pembelajaran efektif. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan beberapa guru di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan baik guru produktif maupun guru normatif-

adaptif, bahwa pada setiap pembelajaran belum semua 

siswa dapat menguasai dan memiliki kemampuan 

kognitif yang sama, artinya pembelajaran yang 

dilaksanakan sudah memberikan efek namun belum 

semua siswa berhasil, sehingga perlu dilakukan 

remidiasi terhadap siswa tersebut sampai tuntas. Hasil 

wawancara dengan guru produktif menyebutkan bahwa 

setiap siswa mempunyai kemampuan belajara yang 

bervariasi, sehingga dalam setiap pembelajaran belum 

tentu tujuan belajar dapat tercapai, untuk itu guru 

memberikan remidiasi terhadap siswa tersebut sampai 

tuntas. Sebagai contoh wawancara yang dilakukan oleh 

salah satu guru produktif: 

Guru : “siswa dapat menguasai kompetensi 

pembelajaran yang sudah diajarkan, 
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karena jika ada siswa yang belum 

tuntas, maka siswa akan diberikan 

remidiasi sampai siswa tersebut tuntas”. 

Untuk setiap akhir pembelajaran siswa dapat 

mecapai kompetensi yang diharapkan, meskipun 

tingkat ketercapaian antara siswa yang satu dengan 

siswa yanga lainnya berbeda, tergantung pada  

kemampuan belajarnya siswa masing-masing. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada siswa SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan, meraka menyatakan 

bahwa dari setiap siswa sangat bervariasi tingkat 

pemahaman dan kemampuan yang dimilikinya, tetapi 

sebagian besar siswa dalam satu kelas sudah mencapai 

kompetensi yang diharapkan, karena mereka sudah 

mampu membuat karya atau produk sesuai dengan 

kompetensi yang diajarkan. Sebagai contoh untuk siswa 

jurusan multimedia, mereka sudah bisa membuat video 

dokumenter sendiri, dengan pengambilan gambar, 

pengeditan video sampai penyajian juga dilakukan oleh 

siswa-siswa sendiri. Contoh hasil wawancara dengan 

siswa, sebagai berikut : 

Siswa: “kita sudah terbiasa membuat video 

documenter sendiri, misalnya ini kita 

sedang diberi tugas untuk membuat 

video promosi untuk lomba kompetensi 

siswa tingkat kabupaten, mulai dari 

pengambilan gambar, pengeditan sampai 

selesai siswa yang mengerjakan.” 

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan 

pernyataan siswa jurusan lain, misalnya hasil 

wawancara dengan siswa jurusan Rekayasa Perangkat 

Lunak (RPL), sebagai berikut: 

Siswa:  “dalam setiap perlombaan SMK Telkom 

banyak menjuarai lomba-lomba dibidang 



 

IT untuk tingkat Kabupaten dan 

provinsi”. 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh kepala 

sekolah, berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah 

menyatakan sebagai berikut:

KS:  “siswa memiliki daya serap yang cukup bagus 

ya, contohnya dalam Lomba Kompetensi Siswa 

di bidang IT selalu mendapatkan juara umum di 

bidang desain grafis, web desain, networking 

spot. Tanggal 11 september 2014 maju ditingkat 

provinsi”. 

Daya serap setiap siswa sangat beragam, jadi guru 

harus menyiapkan remidiasi untuk perbaikan dan 

pengayaan untuk siswa yang sudah tuntas. Kegiatan 

praktik juga seperti itu, jika terdapat siswa yang belum 

mampu mengauasai kompetensi praktik tertentu 

guru akan memberikan kesempatan lagi dan setelah 

dibimbing maka siswa tersebut diharapkan akan 

tuntas. 

Hasil penemuan lainya adalah dengan 

menggunakan angket yang diisi oleh pendidik tentang 

implementasi pembelajaran yang efektif.

tersebut dapat dilihat pada 
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IT untuk tingkat Kabupaten dan 

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh kepala 

sekolah, berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah 

n sebagai berikut: 

“siswa memiliki daya serap yang cukup bagus 

ya, contohnya dalam Lomba Kompetensi Siswa 

di bidang IT selalu mendapatkan juara umum di 

bidang desain grafis, web desain, networking 

spot. Tanggal 11 september 2014 maju ditingkat 

Daya serap setiap siswa sangat beragam, jadi guru 

harus menyiapkan remidiasi untuk perbaikan dan 

pengayaan untuk siswa yang sudah tuntas. Kegiatan 

praktik juga seperti itu, jika terdapat siswa yang belum 

mampu mengauasai kompetensi praktik tertentu maka 

guru akan memberikan kesempatan lagi dan setelah 

dibimbing maka siswa tersebut diharapkan akan 

Hasil penemuan lainya adalah dengan 

menggunakan angket yang diisi oleh pendidik tentang 

implementasi pembelajaran yang efektif. Perolehan data 

but dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini. 
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Dari gambar 4.3 di atas dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran efektif yang dilakukan oleh 

guru SMK Telekomunikasi Tunas Harapan  sebesar 

82% sudah melaksanakan pembelajaran yang efektif. 

Perolehan angka ini juga belum sesuai dengan standar 

yang mengharuskan 100% untuk pelaksanaan 

pembelajaran efektif berjalan dengan baik. Sehingga 

masih terdapat kesenjangan antara kondisi aktual di 

lapangan dengan standar pelaksanaannya sebesar 

18%, yang masuk kesenjangan dalam kategori rendah. 

 

4) Evaluasi Pembelajaran Menyenangkan 

Pada implementasi pembelajaran yang 

menyenangkan akan dilakukan evaluasi dengan 

membandingkan antara data kondisi ideal dengan  data 

kondisi aktual yang dilakukan oleh pendidik. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan salah satu guru 

yang mengungkapkan bahwa untuk membuat suasana 

belajar yang menyenangkan, para guru di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan membuat 

pembelajaran yang menarik, menantang, dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari hasil 

wawancara dengan guru normatif-adaptif, supaya 

pembelajaran lebih menarik maka guru sering 

menyisipkan game dalam pembelajaran supaya tidak 

monoton, dan game tersebut tetap disesuaikan dengan 

tema dan kompetensi yang akan dicapai. Metode 

pembelajaran yang digunakan juga bervariasi, misalnya 

dengan diskusi, role play, memutarkan video interaktif, 

dan lain-lain.Untuk keberhasilan strategi tersesbut 

lebih dari 70% siswa dapat menguasi kompetensi yang 
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diajarkan. Sebagai contoh wawancara dengan guru, 

sebagai berikut: 

Guru: “Supaya lebih menarik maka guru minyisipkan 

game dan pelajaran supaya tidak monoton 

maka diselang-seling, missal sekarang 

speaking, besok writing atau reading seperti 

itu. Untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa maka guru biasanya memutarkan video 

pembelajaran yang interaktif, missal film, 

animasi dll.Untuk keberhasilannya ya sekitar 

>70%, tetapi juga ada yang belum berhasil”. 

Keterlibatan siswa dalam pengalaman langsung 

masing-masing berbeda untuk jenis kompetensi 

keahlian. Misalnya mata pelajaran produktif, maka 

siswa jelas akan mendapatkan pengalaman secara 

langsung dalam pembelajaran, karena siswa akan 

beraktivitas dalam praktik dan biasanya dilakukan di 

dalam laboratorium. Untuk pelajaran normatif-adaptif 

tidak semua kompetensi harus diajarkan secara 

langsung kepada siswa, ada yang bias diberikan 

pengalaman secara langsung dalam pembelajaran 

matematika, misalnya matematika untuk bangun 

ruang, siswa dapat mengalami langsung dalam proses 

pengukuran ruangan menganai panjang, lebar, dan 

tinggi. Untuk pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa 

inggris, siswa dapat belajara secara langsung di 

masyarakat. Untuk pelajaran bahasa inggris, siswa 

dapat secara langsung belajar bahasa inggris dari 

penutur asli, karena sekolah bekerja sama dengan 

Negara Serbia, sehingga sekolah mendatangkan 

langsung pendidik dari Serbia untuk mengajar bahasa 

inggris sebagai bahasa internasional, tetapi untuk 

mempelajari gramer, siswa tidak bisa belajar dengan 
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mendapatkan pengalaman langsung karena 

dibutuhkan proses penghafalan kata. 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berfikir kritis dalam memecahkan masalah, guru 

dengan cara memancing pendapat siswa dalam setiap 

pembelajaran, dari gagasan siswa tersebut guru akan 

mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam 

berpikir kritis. Untuk pelajaran produktif maka guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba 

dan belajar hal-hal yang baru yang sesuai dengan 

komnpetensi yang diajarkan, bahkan diberikan 

kesempatan untuk belajar pada kompetensi yang lebih 

tinggi. 

Berdadarkan hasil wawancara kepada guru 

menyatakan bahwa siswa sangat antusias, artinya 

siswa memiliki sikap yang baik, serius, dan 

bersemangat pada pembelajaran, meskipun masih ada 

siswa yang semangat belajarnya masih seperti 

sebelumnya. Siswa juga mengatakan betah dan senang 

mengikuti pelajaran yang diampaikan oleh guru, 

karena guru dalam mengajar menggunakan metode 

yang bervariasi, tidak terlalu tegang, dan banyak diisi 

oleh guru-guru muda. Sebagai contoh hasil wawancara 

dengan siswa. 

Siswa: “kita betah belajar di sekolah ini, karena sudah 

sesuai dengan jurusan yang diambil, selain itu 

dalam pembelajaran guru menggunakan metode 

yang bervariasi, dan santai”. 

Dari hasil wawancara dengan siswa tersebut di 

atas bahwa siswa kebanyakan merasa nyaman dan 

senang dalam mengikuti pembelajaran di sekolah, 

karena mereka sudah sesuai dengan jurusan yang 



 

diminati, dan pembelajaran guru menggunakan metode 

yang bervariasi. Selain menggunakan wawancara, 

penulis juga memperoleh data dengan menggunakan 

angket yang diberikan dan diisi oleh guru.

evaluasi dari data angket tersebut

gambar 4.4 berikut ini. 
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diminati, dan pembelajaran guru menggunakan metode 

Selain menggunakan wawancara, 

penulis juga memperoleh data dengan menggunakan 

angket yang diberikan dan diisi oleh guru. Hasil 

evaluasi dari data angket tersebut dapat dilihat pada 

Kesenjangan Impelemntasi Pembelajaran 

Menyenangkan 

 
di atas dapat diketahui bahwa 

pembelajaran yang menyenangkan 

sebesar 85% sudah dilaksanakan oleh pendidik di SMK 

omunikasi Tunas Harapan. Perolehan angka ini 

juga belum sesuai dengan standar atau kriteria yang 

mengharuskan 100% implementasi pembelajaran 

menyenangkan berjalan dengan baik. Dalam 

pelaksanaan program tersebut juga dapat dilihat 

bahwa masih ada kesenjangan antara kondisi ideal 

dengan kondisi aktual di lapangan sebesar 15% yang 

masuk dalam kesenjangan kategori rendah. 
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c) Evaluasi Penilaian Hasil Pembelajaran 

Pada bagian evaluasi penilaian hasil 

pembelajaran aspek yang akan dievaluasi adalah 

adanya proses penilaian hasil pembelajaran dan juga 

tindak lanjut hasil pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada guru menjelaskan 

bahwa dalam hal penilaian guru melakukan evaluasi 

dan penilaian siswa selesai mempelajari kompetensi 

yang ditentukan oleh guru. Jika siswa sudah 

mendapatkan pembelajaran sesuai kompetensi yang 

direncanakan maka guru langsung memberikan 

evaluasi dan juga penilaian hasil belajar, baik penilaian 

aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari penilaian 

hasil belajar itu dapat diketahui apakah siswa sudah 

mecapai tujuan pembelajarannya atau belum. Jika 

siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

maka guru memberikan remidiasi pembelajaran, dan 

sebaliknya jika siswa telah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal maka guru memberikan 

pengayaan kepada siswa tersebut. Hal ini diungkapkan 

oleh salah satu guru, yaitu sebagai berikut : 

Guru : “setelah siswa menyelesaikan kompetensi 

dasar yang ditentukan, maka guru akan 

memberikan evaluasi dan penilaian hasil 

belajar. Teknik penilaian yang digunakan 

antara lain untuk yang pembelajaran praktik 

menggunakan portofolio atau laporan 

praktik, sedangkan yang nonpraktik 

menggunakan tes, dan juga penilaian sikap. 

Sertelah dilakukan penilaian maka guru 

juga melaksanakan tindak lanjut.Tindak 

lanjut yang dilakukan kepada siswa yang 

belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal berupa remidiasi pembelajaran, 
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sedangkan tindak lanjut kepada siswa yang 

sudah mencapai ketuntasan minimal berupa 

pengayuaan agar siswa lebih tertantang 

untuk mempelajari materi berikutnya 

ataupun materi yang lebih sulit”. 

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil kepala 

sekolah, hasil wawancara disajikan sebagai berikut : 

Waka : “ guru selain mempersiapkan rencana 

pelaksanaan pebelajaran, melaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan PAKEM 

dan Saintifik, juga dituntut untuk 

melaksanakan penilaian hasil belajar dan 

juga tindak lanjut, karena dari penilaian 

maka seorang guru akan mengetahui 

apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai 

atau belum. Selain itu guru juga harus 

memberikan pengayaan kepada siswa yang 

sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal agar dapat memacu motivasi belajar 

siswa”. 

Dari hasil waancara di atas menjelaskan bahwa 

kegiatan penilaian hasil pembelajaran dan juga tindak 

lanjut sudah dilaksanakan oleh pendidik. Jadi pada 

tahap penilaian hasil pembelajaran tidak ada 

kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar 

yang ditetapkan. 

 

4.2.4. Hasil Evaluasi Tahap Produk Pembelajaran 

PAKEM (Product Stage) 

Pada tahap produk ini maka aspek yang akan 

dievaluasi adalah prestasi siswa yang meliputi aspek 

Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik. Evaluasi dilakukan 

dengan membandingkan kondisi aktual dengan standar 

atau kriteria keberhasilan yang sudah ditentukan. 
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Berikut uraian hasil evaluasi dari masing-masing aspek 

pada tahap produk. 

a) Aspek Afektif 

Pada aspek ini  penulis memperoleh informasi 

atau memperoleh data dengan cara wawancara dan 

studi dokumentasi. Dari hasil wawancara dengan wakil 

kepala sekolah mengungkapkan bahwa sebagian besar 

siswa sudah mencapai ketuntasan minimal pada 

penilaian aspek Afektif. Meskipun demikian masih ada 

beberapa siswa yang belum mencapai batas kriteria 

ketuntasan minimal pada nilai afektif, yaitu siswa yang 

mendapatkan nilai afektif di bawah predikat  nilai 

“Baik” atau B.  Hal ini ditegaskan oleh informan dari 

bagian penilaian, yang menyebutkan bahwa siswa SMK 

Telkom 90% sudah mendapatkan predikat nilai afektif 

“Baik”. Hal ini sesuai dengan pendapat staf bagian 

penilaian, sebagai berikut : 

Staf Nilai : “ siswa SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan pada smester 1 medapatkan predikat 

nilai afektif pada kategori “Baik” sudah 

mencapai prosentase 90%. Siswa yang belum 

mendapatkan predikat nilai B akan diberi 

bimbingan dan konseling oleh guru BK dan guru 

wali murid, serta akan dikonsultasikan dengan 

orang tua siswa yang bersangkutan”.  

 

Hasil perolehan predikat nilai B pada aspek 

afektif ini pada smester 1 tahun ajaran 2014/2015 

belum sesuai dengan target yang ditentukan. Sekolah 

mentargetkan 100% siswa harus mempunyai sikap 

yang baik dan juga karakter yang baik, supaya lulusan 

dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan menjadi 
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siswa yang unggul dari segi sikap selain dari 

pengetahuan dan praktinya.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam 

tahap produk khususnya pada aspek Afektif sebagian 

besar siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan yaitu dengan memperoleh 

predikat nilai minimum “Baik” (B). Prosentase nilai  

afektif siswa sudah mencapai 90% , dengan target 

kedepan 100% siswa mempunyai sikap dan karakter 

baik. 

 

b) Aspek Kognitif 

Pada aspek kognitif penulis memperoleh 

informasi dengan menggunakan wawancara dengan 

wakil kepala sekolah dan juga guru. Hasil wawancara 

dengan wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa hasil 

belajar siswa yang ditandai dengan perolehan nilai 

kognitif sudah mencapai batas kriteria ketuntasan 

minimal yaitu dengan perolehan nilai minimum 2,67 

atau predikat nilai (B-). Meskipun demikian informan 

juga menyebutkan bahwa tidak semua siswa sudah 

berhasil, masih ada beberapa siswa yang belum 

mencapai batas ketuntasan minimal. Hal senada juga 

diungkapkan oleh staf bagian penilaian yang 

menjelaskan bahwa kemampuan kognitif masing-

masing siswa sangat bervariasi, sehingga perolehan 

hasil penilaian pada aspek kognitif juga sangat 

bervariatif. Sekitar 80% siswa sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan yaitu dengan 

perdikat nilai minimum adalah B-. berikut hasil 

wawancara dengan staf bagian penilaian : 
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Staf Nilai : “pada aspek kognitif 80% siswa sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang 

ditentapkan oleh sekolah, yaitu 2.67 atau 

predikat nilai B-. 20% siswa yang belum tuntas 

akan diberikan remidiasi pembelajaran sehingga 

siswa dapat semua menguasai semua 

kompetensi yang diajarkan”. 

Hasil temuan lainnya yang berkaitan dengan 

perolehan hasil penilaian pada aspek kognitif, yaitu 

sekolah selalu mendapatkan peringkat pertama pada 

peolehan hasil Ujian Nasional, selain itu pada lomba 

kompetensi siswa di bidang IT, sekolah selalu 

mendapatkan juara umum. Hal ini merupakan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah, sebagai berikut: 

Kasek : “Prestasi hasil ujian Nasional selalu 

peringkat 1 SMK negeri ataupun swasta. 

Lomba Kompetensi Siswa bidang IT selalu 

mendapatkan juara Umum, sehingga tanggal 

11 September 2014 sekolah maju di tingkat 

provinsi mewakili kabupaten Semarang, 

lomba yang akan dilaksanakan meliputi 

:desain grafis, web desain, networking spot”. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketercapaian 

penilaian pada aspek kognitif sudah baik, yaitu siswa 

memperoleh nilai ketuntasan minimal yaitu B-. 

Ketercapaian aspek kognitif juga ditunjukkan dengan 

prestasi sekolah dalam Ujian Nasional yang selalu 

mendapatkan peringkat 1 di Kabupaten Semarang, dan 

perolehan juara 1 pada lomba kompetensi siswa bidang 

IT di tingkat Kabupaten. Meskipun presentase siswa 

yang belum tuntas belajara sebesar 20%. 
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c) Aspek Psikomotorik 

Pada tahap ini penulis memperoleh informasi 

dengan menggunakan wawancara dengan kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah. Hasil evaluasi pada 

aspek psikomotorik ini menjelaskan bahwa sebagian 

besar siswa sudah mencapai kriterian ketuntasan 

minimal, yaitu dengan mendapatkan nilai minimum B-. 

Hal ini sesuai dengan informasi dari wakil kepala 

sekolah, mengungkapkan informasi sebagai berikut : 

Waka : “ standar untuk SMK Telkom pada aspek 

psikomotor yaitu B- atau skor 2.67. sebagian 

besar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal tersebut, dengan prosentaase sebesar 

79%. Meskipun demikian masih terdapat siswa 

yang belum mencapai nilai psikomotor minimum 

B-, prosentasenya sebesar 21%, karena sekolah 

mentargetkan semua siswa harus memperoleh 

nilai di atas batas ketuntasan minimal. Hat 

tersebut dikarenakan siswa tesebut cenderung 

pasif dan kurang disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran. Jika terdapat siswa yang belum 

tuntas, maka guru harus memberikan remidiasi 

berupa  remidiasi pembelajaran, hal ini dilakukan 

sampai siswa tersebut mencapai kompetensi yang 

diharapkan.” 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa perolehan 

nilai praktik atau psikomotorik belum sesuai dengan 

target yang ditentukan. siswa yang mendapatkan nilai 

di atas kriteria ketuntasan minimal sebesar 79%. 

Target yang ditentukan sekolah sebesar 100%, 

sehingga terdapat kesenjangan sebesar 21%. 
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4.3. Pembahasan  

4.3.1. Disan Program Pembelajaran PAKEM 

Disain implementasi program pembelajaran 

PAKEM digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

pendidik dalam mengimplementasikan program 

PAKEM. Maka dari itu terlebih dahulu dilakukan 

penentuan kriteria sumbardaya program, yaitu kriteria 

pendidik. Kriteria pendidik dalam pelaksanaan program 

PAKEM terdiri dari aspek input, proses, dan output. 

Dari gambar 4.1 dapat diketahui bahwa dari masing-

masing aspek tersebut selanjutnya akan diukur dan 

dinilai pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap disain, 

instalasi, proses, dan produk. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Marsh (dalam Yasik, 2013), yang 

menjelaskan bahwa perumusan kriteria sumber daya 

program mencakup aspek input, proses , dan output. 

Kriteria atau standar di atas merupakan 

indikator yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan 

pembelajaran PAKEM, khususnya pada komponen 

pendidik. Melalui kriteria tersebut dapat diukur apakah 

pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan 

sudah sejalan dengan kriteria atau standar 

pelaksanaan pembelajaran PAKEM yang diterapkan di 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan.  

Aspek input pendidik akan digunakan untuk 

mengukur tahap instalasi, aspek proses akan 

digunakan untuk mengukur tahap proses dan aspek 

output akan digunakan untuk mengukur tahap 

produk. Melalui kriteria tersebut dapat diukur apakah 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM 

sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang sudah 
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dirumuskan. Begitu sebaliknya, jika data yang 

diperoleh menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kondisi aktual di lapangan dengan desain program, 

maka dapat disimpulkan bahwa komponen pendidik 

yang ada tidak sejalan dengan standar atau kritetia 

keberhasilan implementasi pembelajaran PAKEM. 

Oleh karena itu kriteria pendidik  sebagaimana 

disajikan pada table 4.1 akan dievaluasi melalui 

beberapa tahapan, yaitu tahap instalasi, tahap proses, 

dan tahap produk. Pada masing-masing tahapan akan 

diketahui apakah ada kesenjangan atau ketimpangan 

antara kondisi aktual dengan standar yang ditentukan. 

4.3.2. Instalasi program pembelajaran PAKEM 

Pada tahap instalasi program PAKEM ini dapat 

dijelaskan bahwa aspek yang dievaluasi adalah 

kualifikasi akademik, kompetensi guru terhadap 

pembelajaran PAKEM dan jumlah guru yang 

bersertifikat pendidik. Dari kualifikasi akademik para 

pendidik di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan sudah 

memenuhi standar operasional prosedur yang 

ditentukan, yaitu kualifikasi akademik pendidik 

minimal S1. Hal ini sesuai dengan Permen No 16 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru. Dengan demikian tidak ada 

kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan 

standar program yang ditentukan. 

Selain kualifikasi akademik yang sudah sesuai 

dengan standar yang ditentukan, SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan tidak sembarangan dalam merekrut 

tenaga pendidik. Perekrutan tenaga pendidik dilakukan 

oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian 

ketenagaan dengan melakukan seleksi berupa tes 
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tertulis dan juga tes praktik. Tes tertulis diberikan 

kepada calon pendidik dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh wawasan dan kompetensi 

calon pendidik terhadap kompetensi keahlian yang 

akan diampu. Sedangkan tes praktik harus dilakukan 

calon pendidik yaitu dengan  micro teaching. Dari 2 tes 

tersebut maka pihak sekolah dapat mengetahui 

kompetensi calon pendidik tentang pembelajaran 

PAKEM. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilakukan pada tahap instalasi meunjukkan bahwa  

kompetensi pendidik tentang pembelajaran sudah 

sesuai dengan standar atau kriteria yang ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari data angket 

menunjukkan bahwa 85% guru sudah memahami dan 

mempunyai kompetensi dalam implementasi 

pembelajaran PAKEM. Angka ini sudah memenuhi 

target yang ditentukan sebesar 80%, meskipun masih 

ada beberapa guru sebagian besar para guru senior 

yang belum memahami secara keseluruhan dengan 

pembelajaran PAKEM, sehingga pembelajarannya 

masih menggunakan pendekatan konvensional.  

Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran 

PAKEM dan untuk meningkatkan prestasi siswa, maka 

profesionalitas guru sangat diperlukan. Profesionalitas 

guru diwujudkan salah satunya dengan sertifikat 

pendidik yang dimiliki guru, atau dengan kata lain guru 

sudah sertifikasi. Semakin banyak guru yang 

memperoleh sertifikat pendidik, maka semakin banyak 

guru yang dikategorikan sebagai guru professional. Di 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan memiliki jumlah 

guru sebesar 56 personil. Guru yang sudah 

bersertifikat pendidik sebanyak13 personil guru. 
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Artinya baru 23% guru yang bersertifikat pendidik. 

Angka itu belum sesuai dengan standar yang 

ditargetkan sebesar 25%, sehingga masih terdapat 

kesenjangan dalam hal guru yang bersertifikat pendidik 

sebesar 2%, yang masuk kesenjangan dalam kategori 

rendah. 

4.3.3. Proses Implementasi PAKEM 

Dalam tahap proses implementasi PAKEM, aspek 

yang akan dibahas meliputi aspek rencana 

pelaksanaan pembelajaran, aspek pelaksanaan proses 

pembelajaran PAKEM, dan aspek penilaian hasil 

pembelajaran. 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dijelaskan 

bahwa kepala sekolah selalu menghimbau kepada para 

guru untuk menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

tersebut juga harus ditendantangani terlebih dahulu 

oleh kepala sekolah sebelum digunakan untuk 

pembelajaran. Pembuatan RPP tersebut dengan 

mengacu Standar  Kompetensi yang berada di Silabus 

pembelajaran, jadi setiap guru sudah memiliki Silabus 

pembelajaran. 

Pendidik juga mengadakan pertemuan antar guru 

yang serumpun yang disebut Kelompok Kerja Guru 

(KKG). Dalam kegiatan tersebut pendidik membahas 

mengenai proses pembelajaran dan kelengkapan alat 

pembelajaran termasuk RPP. Jadi para guru selalu 

membuat pertemuan dan berdiskusi dalam membuat 

RPP yang akan digunakan sebagai acuan mengajar 
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selama satu minggu kedepan. Sehingga kegiatan KKG 

dilakukan minimal satu minggu sekali. 

 

Meskipun demikian para persiapan yang 

dilakukan oleh masing-maing guru sangat bervariasi. 

Ada guru yang hanya mencatat point-point penting dan 

dijadikan acuan dalam pembelajaran. Ada juga guru 

yang tbelum mempersiapkan RPP dalam pelaksanaan 

pembelajaran, jadi hanya dengan pegangan buku 

pembelajaran saja guru tersebut melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Jika diprosentase antara guru 

yang sudah mempersiapkan Silabus dan RPP dengan 

yang belum siap sebanyak 85% guru yang sudah 

mempersiapkan Silabus dan RPP, jadi masih ada 15% 

guru yang belum mempersiapkan Silabus dan RPP 

sebagai acuan dalam pembelajaran. Hal ini belum 

sesuai dengan kriteria keberhasilan yang 

mengharuskan 100% guru sudah mempersiapkan 

Silabus dan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 

b) Pelaksanaan Pembelajaran PAKEM 

Pada pelaksanaan pembelajaran PAKEM, aspek yang 

akan bahas meliputi aspek  pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan. 

1) Pembelajaran Aktif 

Dalam pembelajaran aktif yang dilaksanakan di 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sudah menggunakan 

metode yang bervariatif. Berdasarkan data hasil 

wawancara dan observasi bahwa guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan metode 

diskusi, dalam pelaksanaan diskusi guru selalu 
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memantau kegiatan siswa dengan berputar mengelilingi 

siswa, dengan tujuan untuk bisa memantau segala 

aktivitas yang dilakukan siswa, dan mudah untuk 

memberikan tanggapan jika siswa mengajukan 

pertanyaan kepada guru. Setiap pembelajaran 

berlangsung guru juga selalu memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang menantang kepada siswa, hal ini 

dilakukan dengan tujuan memberikan umpan balik 

kepada siswa dan juga untuk mengetahui seberapa 

jauh siswa memahami kompetensi yang dipelajari, 

meskipun kadang siswa tidak merespons karena terlalu 

sulit bagi siswa untuk menjawab, sehingga guru 

memancing gagasan siswa dan juga memberikan 

pertanyaan penggiring dengan bobot yang lebih rendah 

supaya siswa dapat memahami materi yang dipelajari. 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat 

diketahui bahwa guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sudah berusaha untuk membuat situasi 

pembelajaran yang aktif, yaitu dengan cara guru 

memberikan metode-metode yang bervariatif dalam 

pembelajaran, guru selalu memantau kegiatan belajara 

siswa, memberikan umpan balik dengan memberi tugas 

pekerjaan rumah dan tugas-tugas lainya, juga 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, 

serta menanyakan gagasan siswa. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan pendapat Asmani (2012), mengatakan 

bahwa pembelajaran aktif berarti guru akan selalu 

memantau kegiatan belajar siswa, memberikan umpan 

balik, mengajukan pertanyaan yang menantang dan 

guru selalu menanyakan gagasan siswa.  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 87% 

guru sudah melaksanakan pembelajaran aktif sesuai 
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dengan standar atau kriteria keberhasilan 

pembelajaran aktif. Perolehan angka ini belum sesuai 

dengan kondisi ideal yang mengharuskan 100% 

implmentasi pembelajaran aktif dapat berjalan dengan 

baik. Sehingga masih terdapat kesenjangan sebesar 

13% dalam pelaksanaan pembelajaran aktif. 

Berdasarkan kategori kesenjangan prosentase 

kesenjangan 13% masuk dalam kategori rendah. 

2) Pembelajaran Kreatif 

Dalam pembelajaran kreatif masih ada 

kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar 

pelaksanaan program.Kesenjangan tersebut dapat 

diketahui bahwa guru belum semuanya bisa 

mengembangkan pembelajaran yang menarik dan 

beragam. Kesenjanga tersebut terjadi karena tidak 

semua guru dapat dengan cepat mempelajari teknologi 

yang baru, terutama terjadi pada guru yang sudah 

senior. Selain itu kesenjangan terjadi karena terjadi 

penurunan penggunaan media belajar berupa  LCD 

projector, dulu sering digunakan, tetapi sekarang 

jarang digunakan dikarenakan jumlahnya yang kurang 

mencukupi. Hasil temuan lainnya mejelaskan masih 

ada beberapa guru yang menggunakan metode dan 

media pembelajaran yang konvensional, hal ini dapat 

dilihat saat pembelajaran pada jam siang, banyak siswa 

yang tidak antusias, kurang semangat dalam mengikuti 

pembelajaran dikarenakan guru kurang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa, hanya 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan 

demonstrasi saja. 
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Namun demikian sebagian guru sudah 

menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajara, baik yang ada di sekolah, maupun 

menyediakan sendiri oleh guru dan siswa.Selain 

menggunakan media pembelajaran, guru juga selalu 

memanfaatkan lingkungan skitar untuk dijadikan 

bahan pembelajaran, hal ini dilakukan karena sudah 

diatur di dalam kurikulum, sehingga para guru sudah 

melaksanakan hal tersebut. Untuk mewujudkan 

pembelajaran yang kreatif guru juga melaksanakan 

pengelolaan kelas dan sumber belajar, misalnya guru 

bahasa inggris mengungkapkan bahwa dalam upaya 

menyetarakan pemahaman siswa, maka anak-anak 

yang kemampuannya di bawah teman-temannya, 

tempat duduknya dipindah ke depan sehingga guru 

mudah untuk memantau dan membimbingnya. 

Dalam aspek merencanakan proses dan hasil 

pembelajaran masih terdapat ketidak sesuaian dengan 

standar yang ditentukan. kesenjangan ini terjadi 

karena belum semua guru  menyiapkan RPP sebelum 

melaksanakan pembelajaran. Namun demikian para 

guru setelah melaksanakan pembelajaran selanjutnya 

melakukan evaluasi dan penilaian. Penilaian yang 

dilakukan sangat bervariasi dan disesuaikan dengan 

teknik tes yang diberikan, misalnya untuk 

pembelajaran praktik menggunakan portofolio atau 

laporan praktik, yang non praktik menggunakan tes 

dan penilaian sikap. 

Berdasarkan kriteria keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran yang kreatif, maka belum semua aspek 

dijalankan, yaitu pada aspek mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang menarik dan beragam, serta aspek 
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merencanakan proses dan hasil belajar. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan pendapat Asmani (2012), yang 

menyebutkan dikatakan pembelajaran kreatif jika guru 

dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut diantaranya: 

(1) Mengembangkan kegiatana belajar yang menarik 

dan beragam, (2) Membuat alat bantu belajar, (3) 

Memanfaatkan lingkungan, (4) Mengelola kelas dan 

sumber belajar, serta (5) Merencanakan proses dan 

hasil belajar. 

Hasil penelitian lainnya  juga menunjukkan 

bahwa 69% guru sudah melaksanakan pembelajaran 

yang kreatif. Perolehan angka ini belum sesuai dengan 

kondisi ideal yang mengharuskan 100% implmentasi 

pembelajaran kreatif dapat berjalan dengan baik. Masih 

terdapat kesenjangan sebesar 31% dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang kreatif. Berdasarkan kategori 

kesenjangan prosentase kesenjangan tersebut masuk 

dalam kategori sedang. 

 

3) Pembelajaran Efektif 

Dalam pembelajaran yang efektif setiap guru 

berbeda-beda dalam mencapai tujuan pembalajaran, 

itu sangat bergantung dari bagaimana guru 

melaksanakan pembelajaran. Dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan ternyata tidak semua 

guru tujuan pembelajarnnya berhasil dipahami oleh 

siswa. Artinya sangat beragam daya serap dan 

kemampuan kognitif yang dimiliki siswa, sehingga 

dalam setiap pembelajaran masih ada siswa yang 

belum tuntas. Tingkat keberhasilan pembelajaran juga 

sangat bervariasi antara guru yang satu dengan guru 

yang lainnya, namun berdasarkan pernyataan guru 
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menyebutkan bahwa sebagian besar siswa sudah 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Sebagian kecil 

dari siswa yang belum tuntas, guru akan memberikan 

remidiasi sampai siswa tersebut mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Siswa yang sudah tuntas maka akan 

diberikan pengayaan dan kesempatan untuk belajar 

pada kompetensi yang levelnya lebih tinggi.  

Meskipun tingkat ketercapaian kompetensi dari 

setiap siswa berbeda, namun pernyataan-pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Asmani (2012), 

menyebutkan bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

dari sisi pendidik atau guru dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditentukan dalam setiap 

pembelajaran, dari sisi siswa, maka mereka dapat 

mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran yang efektif yang telah dilakukan 

masih terdapat kesenjangan dalam kategori rendah, 

karena masih terdapat beberapa siswa yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang diharapkan 

dari setiap pembelajaran. Meskipun demikian efektifitas 

pembelajaran yang dilaksanakan juga mendapatkan 

hasil yang baik, misalnya setiap melaksanakan Ujian 

Nasional, sekolah selalu mendapatkan peringkat 1 

tingkat kabupaten dengan lulusan 100%. Selain itu 

siswa peserta lomba selalu menjuarai Lomba 

Kompetensi Siswa tingkat Kabupaten, serta lulusan 

sebagian besar siswa diterima diperusahaan, maupun 

dijenjang perkuliahan. 

Hasil penelitian lain  juga menunjukkan bahwa 

82% guru sudah melaksanakan pembelajaran yang 

efektif. Perolehan angka ini belum sesuai dengan 
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kondisi ideal yang mengharuskan 100% implmentasi 

pembelajaran efektif dapat berjalan dengan baik. Masih 

terdapat kesenjangan sebesar 18% dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif. Berdasarkan kategori 

kesenjangan prosentase kesenjangan tersebut masuk 

dalam kategori rendah. 

 

4) Pembelajaran Menyenangkan 

Dalam pembelajaran yang menyenangkan para 

guru sudah berusaha untuk membuat pembelajaran 

yang menarik, menantang, kondusif dan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan cara 

menyisipkan game dalam pembelajaran, menggunakan 

metode diskusi, role play, memutarkan video interaktif 

dan menggunakan metode cooperative learning. 

keterlibatan siswa dalam pengalaman langsung dari 

setiap matapelajaran sangat berbeda, misalnya untuk 

mata pelajaran normatif-adaptif tidak semua 

kompetensi pembelajaran diajarkan secara langsung 

dan nyata, namun untuk mata pelajaran produktif, 

maka siswa akan terlibat dalam praktik, sehingga siswa 

akan mendapatkan pengalaman secara langsung dalam 

pembelajaran.  

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dalam memecahkan maslah, guru dengan cara 

memancing pendapat dan gagasan siswa, dari pendapat 

dan gagasan siswa tersebut, maka guru akan tahu 

seberapa kritis siswa dalam berpikir. Dari semua upaya 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, siswa 

merespons bahwa pembelajaran yang diberikan guru 

sangat interaktif, membuat semangat ingin belajar 
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terus, dan suasan belajar belajar menjadi kondusif, 

siswa juga betah belajar si sekolah. 

Pernyataan-pernyataan tersebut sejalan dengan 

pendapat Winarso (2012), menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran yang menyenangkan guru memposisikan 

diri sebagai mitra belajar peserta didik agar tercipta 

suasan keakraban antara pendidik dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Pendapat lain menurut 

Asmani (2012), bahwa siswa akan senang jika 

pembelajaran kegiatannya menarik, menantang dan 

meningkatkan motivasi, mendapat pengalaman secara 

langsung, kemampuan berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah semakin meningkat, dan 

pembelajaran tidak membuat siswa takut. Dari 

pendapat Asmani tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan secara keseluruhan 

sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

dikemukakan oleh Asmani dalam melaksanakan 

pembelajaran yang menyenangkan, namun masih 

terdapat kesenjangan yang rendah, karena sebagian 

dari  guru normatif-adaptif belum memberikan 

pengalaman secara langsung dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian lain  juga menunjukkan bahwa 

85% guru sudah melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan. Perolehan angka ini belum sesuai 

dengan kondisi ideal yang mengharuskan 100% 

implmentasi pembelajaran menyenangkan dapat 

berjalan dengan baik. Masih terdapat kesenjangan 

sebesar 15% dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

menyenangkan. Berdasarkan kategori kesenjangan 
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prosentase kesenjangan tersebut masuk dalam kategori 

rendah. 

 
c) Penilaian Hasil Pembelajaran 

Dalam hal penilaian hasil pembelajaran 

dilakukan oleh guru setiap kali siswa selesai 

mempelajari satu kompetensi pokok yang ditentukan. 

jika siswa sudah menyelesaikan kompeteni yang 

ditentukan maka guru memberikan evaluasi dan juga 

penilaian dari evaluasi tersebut. Hal yang dievaluasi 

meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari 

penilaian hasil belajar itu lah dapat diketahui apakah 

siswa sudah mecapai tujuan pembelajarannya atau 

belum. Jika siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal maka guru memberikan remidiasi 

pembelajaran, dan sebaliknya jika siswa telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal maka guru akan 

memberikan pengayaan. 

Dari hasil waancara di atas menjelaskan bahwa 

kegiatan penilaian hasil pembelajaran dan juga tindak 

lanjut sudah dilaksanakan oleh pendidik. Jadi pada 

tahap penilaian hasil pembelajaran tidak ada 

kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar 

yang ditetapkan. Artinya kondisi aktual dilapangan 

sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan, atau bias dibilang tidak ada kesenjangan 

pada aspek penilaian hasil pembelajaran. 

 

4.3.4. Produk Pembelajaran PAKEM 

Pada tahap produk maka aspek yang akan 

dievaluasi adalah prestasi siswa yang meliputi aspek 

Afektif, Kognitif, dan Psikomotorik. 
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a) Aspek Afektif 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar siswa sudah mendapat predikat 

nilai sikap “Baik” atau (B). Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan, perolehan nilai sikap atau 

Afektif pada smester 1 tahun pelajaran 2014/2015 

sebesar 90% siswa sudah mendapat predikat nilai 

afektif dalam kategori “Baik”, namun demikian masih 

terdapat 10% siswa mendapat predikat nilai afektif 

belum mencapai predikat nilai “Baik” . Sehingga masih 

belum sesuai dengan standar atau kriteria keberhasilan 

aspek afektif karena masih terdapat kesenjangan 10% 

termasuk dalam kategori kesenjangan rendah. Oleh 

karena itu guru selalu memberikan bimbingan dan 

konseling kepada siswa tersebut hingga siswa tersebut 

terjadi perubahan sikap dan karakternya  hingga 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan.  

 

b) Aspek Kognitif 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan menujukkan 

bahwa pada aspek kognitif, sebagian besar siswa sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu 

memperoleh nilai B- dengan prosentase 80%. hal 

tersebut juga didukung dengan perolehan prestasi-

prestasi dalam bidang akademik lainnya yaitu 

peringkat pertama pada Ujian Nasional di tingkat 

kabupaen. Prestasi lain yang menunjukkan nilai aspek 

kognitif adalah perolehan hasil lomba kompetensi siswa 

dalam bidang IT yang selalu mendapatkan juara umum 

di tingkat kabupaten. Meskipun demikian masih 

terdapat siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal sebesar 20%, oleh sebab itu guru 
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memberikan remidiasi pembelajaran kepada siswa 

tersebut, hingga memperoleh nilai tuntas. Hal tersbut 

dilakukan karena sekolah menganut sistem 

pembelajaran tuntas. Sehingga siswa seluruhnya harus 

mencapai nilai tuntas. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam aspek kognitif masih terdapat kesenjangan 20% 

siswa belum memperoleh  nilai kognitif minimum B-. 

sehingga masih terdapat kesenjangan dengan standar 

keberhasilan sebesar 20%, masuk dalam kategori 

rendah. 

 

c) Aspek Psikomotorik 

Pada aspek psikomotorik dapat dilihat bahwa 

siswa-siswi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 

mempunyai keterampilan yang bagus. Hal tersebut 

dapat jelaskan berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, para siswa mampu membuat video 

dokumenter secara mandiri tanpa bimbingan guru. 

Mereka melakukan sendiri mulai dari proses 

pengambilan gambar, pengeditan sampai penyajian. 

Dalam bidang lain siswa SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan mampu membuat produk berbasis 

multimedia, misalnya mencetak MMT, papan nama, id 

card, neon box, dan lain sebagainya.  

Hasil evaluasi yang dilakukan menjelaskan 

bahwa sebagian besar siswa sudah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal yang ditentukan, yaitu nilai B-. 

Prosentase perolehan nilai praktik atau psikomotorik 

pada smester 1 tahun pelajaran 2014/2015 sebesar 

79%. Sekolah mentargetkan 100% siswa telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal, karena 
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menotabene sekolah SMK yang mengedepankan 

praktik. Dapat ketahui bahwa tardapat kesenjangan 

dalam perolehan nilai aspek psikomotorik sebesar 21%, 

yang masuk dalam kategori kesenjangan rendah. Solusi 

yang dilakukan sekolah untuk dapat membantu siswa 

yang nilainyadi bawahkriteria ketuntasan minimal, 

maka, maka guru memberikan remidiasi pembelajaran 

kepada siswa tersebut sehingga mencapai kriteria 

ketuntasan minimal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




