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Hubungan Pengetahuan Teori dengan Praktik Pengelasan 

Siswa SMK Studi Kasus Jurusan Teknik Perbaikan Bodi 

Otomotif SMK Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep 

Sunardi1), Moh. Ahsan S. Mandra1) 
1)Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia 

 
 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan teori dengan keterampilan 
praktik pengelasan siswa pada mata pelajaran pengelasan, Jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMK Negeri 

2 Bungoro tahun ajaran 2016/2017. Populasi penelitian ini adalah siswa Jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 

dengan jumlah 130 orang. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling 

sebanyak 31 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes pengetahuan, observasi praktik 
dan dokumentasi. Hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh 

hubungan variabel pengetahuan teori dengan variabel hasil praktik pengelasan dengan koefisien korelasi sebesar r 

=  0,64. Pada hasil pengujian hipotesis menggunakan korelasi product moment dimana r hitung > r tabel yakni (0,64 > 

0,355) hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan teori dengan praktik 
pengelasan pada mata pelajaran pengelasan siswa jurusan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif. 

Kata kunci: Pengetahuan; Praktik;  Pengelasan. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sangat mempengaruhi pola pikir manusia terhadap 

perubahan-perubahan dalam kehidupan. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin kompleks itu, 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, secara 

umum harus berasal dari dalam diri pribadi, dimana setiap pribadi harus bisa mengembangkan dirinya sesuai 

dengan tuntunan yang ada dan pemahamannya tentang tuntunan itu, yang kemudian mendapat input dari luar 

yaitu dari dunia pendidikan. 

Perkembangan dalam dunia pendidikan, individu akan memperoleh IPTEK sesuai dengan yang di harapkan. 

Pengembangan IPTEK dapat di lakukan melalui suatu lembaga, baik itu lembaga formal maupun lembaga non 

formal. Lembaga formal yang dimaksud disini adalah lembaga pendidikan misalnya sekolah dan perguruan 

tinggi, sedang lembaga non formal misalnya kursus dan pelatihan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional : [1] 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangannya potensi didik 

agar berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan yang akan membekali peserta didiknya dengan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan spesifikasi yang dipilih. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

sebagai salah satu institusi pendidikan formal tentu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengenalan 

pendidikan anak didik khususnya dalam bidang kejuruan, sehingga berupaya membekali siswanya dengan 

kecakapan hidup (life skill) baik melalui kerja sama dalam pendidikan dan pelatihan praktikum yang berkaitan, 

sehingga siswanya memiliki standar kompetensi yang siap pakai [2]. 

SMK memiliki program kejuruan terdiri atas mata pelajaran dasar kejuruan dan keahlian kejuruan. Dasar 

kejuruan berfungsi untuk membentuk pengembangan kemampuan, dan beradaptasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang berkaitan dengan program studi pendidikan yang 

bersangkutan. Keahlian kejuruan berfungsi membentuk kemampuan produktif yang secara praktis dapat 

diterapkan pada lapangan pekerjaan yang sesuai [3].  

SMK Negeri 2 Bungoro merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah kejuruan yang dituntut untuk 

mempersiapkan siswa dalam berbagai kejuruan teknologi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tingkat 

keahlian sebagai juru teknik dan teknisi dalam bidang industri. Teknik otomotif merupakan salah satu bidang 

keahlian atau jurusan yang bertanda dalam lingkup SMK Negeri 2 Bungoro yang mendidik siswa untuk 

mendalami beberapa keahlian dan keterampilan, di diantaranya adalah praktik pengelasan. 

Memahami mata pelajaran praktik las siswa dapat menguasai berbagai macam jenis pengelasan serta cara 

mengelas yang baik, namun sebelum melakukan praktik, siswa harus memiliki pengetahuan teori yang memadai 
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agar dapat memberikan petunjuk dalam melaksanakan praktik. Sebagaimana dikemukakan oleh [4] yang 

menyatakan bahwa “teori tanpa praktik atau praktik tanpa teori adalah tidak lengkap”. Hal ini menggambarkan 

bahwa antara teori dan praktik pengetahuan dasar pengelasan ditinjau dari segi teoritis memiliki kaitan yang 

erat. Sehingga siswa yang memiliki kemampuan untuk menguasai teori, dalam pelaksanaan praktiknya diduga 

akan lancar, karena pada dasarnya teori adalah pedoman untuk melakukan praktik, sehingga dengan demikian 

keterampilan atau prestasi belajar praktik akan sesuai dengan keinginan. 

Agar pelaksanaan praktik di workshop dapat berjalan dengan tertib dan aman, maka di perlukan 

tatanan/aturan dan prosedur pelaksanaan praktik yang harus ditaati oleh setiap individu yang menggunakan 

fasilitas workshop tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan praktik masih sering terdapat penyimpangan-

penyimpangan, terutama dilakukan oleh siswa pada saat melakukan praktikum, seperti tidak menggunakan 

peralatan pengaman kerja, tidak menggunakan peralatan kerja dengan benar, atau tidak sesuai dengan prosedur 

kerja yang sebenarnya, kelalaian berupa tindakan tidak aman yang dilakukan oleh siswa tersebut mengandung 

kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kerja, baik terhadap objek kerja, proses kerja, peralatan 

kerja, lingkungan kerja maupun terhadap diri sendiri, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar tidak 

tercapai secara optimal.   

Mata pelajaraan teknik pengelasan merupakan salah satu mata pelajaraan tambahan yang di ajarkan SMK 

Negeri 2 Bungoro jurusan bodi kendaraan teknik otomotif. Penguasaan penggunaan mesin las listrik sangatlah 

di butuhkan, dimana siswa harus di tuntut harus mampu mengoperasikannya secara baik dengan benar. 

Disamping itu proses las dapat juga dipergunakan untuk reparasi bodi kendaraan karena itu rancangan las harus 

betul-betul memperhatikan sambungan las yang akan dilas, sehingga hasil pengelasan sesuai yang diharapkan. 

Hal ini dimaksud, agar nantinya siswa menggunakan alat las listrik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan tersebut dalam mata pelajaran praktik las, sebab dalam proses praktik las siswa akan terlebih 

dahulu memperbaiki cara pengelasannya atau pembentukan (rigi-rigi) las sebelum benda kerja tersebut diproses 

dan dibuat menjadi suatu benda produksi. Maka dari itu mata pelajaran teknik pengelasan sangat dibutuhkan dan 

diperlukan oleh siswa untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan siswa mengenai penggunaan alat las 

sebelum nantinya siswa tersebut mengikuti mata pelajaran praktik pengelasan dasar, sehingga nantinya prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran praktik pengelasan bisa lebih baik. 

Dari observasi awal yang dilakukan peneliti pada siswa Jurusan Bodi Kendaraan Teknik Otomotif SMK 

Negeri 2 Bungoro. Dari obesrvasi tersebut terdapat siswa pada pengetahuan belajar teorinya baik, tetapi dalam 

praktik pengelasan kurang baik, begitu pula sebaliknya ada siswa yang pengetahuan belajarnya dalam praktik 

baik, tetapi pada pengetahuan belajar teorinya kurang baik. 

Menurut [5]  “Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu.” Menurut [6] “Segala reaksi pada manusia dengan semua rangsangan yang terjadi 

di alat untuk melakukan indera pengindraan jauh pada objek tertentu.” Dalam [7] “Pengetahuan adalah suatu 

yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti 

motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang bersedia, serta sosial budaya” 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengetahuan merupakan segala sesuatu yang di 

ketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera hadapan objek. Pengetahuan pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses melihat, mendengarkan, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia. 

Pengertian teori menurut [7] adalah (1) teori yang didasarkan pada peneliti dan penemuan, didukung oleh 

data dan argument, (2) penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, 

logika, metodologi, argumentasinya. Menurut [8] “Teori adalah suatu himpunan koheren dari jumlah proporsi 

umum yang digunakan sebagai prinsip-prinsip untuk menjelaskan sesuatu peristiwa, ataupun fenomena”. 

Menurut [9] memberikan definisi teori sebagai berikut “Teori adalah alur logika atau penalaran, yang 

merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis”.   

Menurut [10] mengemukankan bahwa “Teori merupakan proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi 

seperti ini. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seseorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka 

teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih”. 

Seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

prilaku dalam berbagai organisasi. 

 Dari beberapa pendapat tentang teori diatas maka dapat disimpulkan teori adalah serangkaian bagian atau 

variabel, definisi, dan dalil yang menyajikan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan 

hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.  

Pengertian praktik dalam [11] “pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan 

dan perbuatan melakukan teori (keyakinan)”. Sejalan dengan itu [12] berpendapat bahwa “pengertian praktik 

adalah aplikasi, pelaksanaan sebagai penjabaran dari teori yang ada untuk memperoleh keterampilan. Jadi 

berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa pengertian praktik adalah 

pelaksanaan secara nyata apa yang telah dipelajari sebagai aplikasi dari teori yang telah didapatkan untuk 

memperoleh keterampilan. 
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Pelaksanaan praktik merupakan suatu penjabaran dari teori mata pelajaran kejuruan sejalan menurut Gordon 

dalam [13] pengertian keterampilan adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan 

cermat. Pengertian ini biasanya cenderung pada aktivitas psikomotor. Pelaksanaan praktik ditunjukkan dengan 

ketearampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut Simpson dalam [14]  domain psikomotor berkenaan 

dengan keterampilan neo-musculair yaitu keterampilan yang berkaitan dengan otot. deskripsi dari kategori 

utama dan sub-sub kategorinya yaitu: 

1) Persepsi (perception)  

Berkaitan dengan penggunaan indera untuk memperoleh petunjuk yang membimbing kegiatan 

motorik. Di dalamnya mencakup kesadaran terhadap adanya stimulus sampai kepada pemilih tugas yang 

relevan untuk menterjemahkan persepsi itu kedalam bentuk unjuk kerja. 

2) Kesiapan (set)  

Berkaitan dengan kesiapan mental, fisik dan emosi untuk melakukan kegiatan yang khusus. 

3) Respon terpimpin (guided respon)  

Yaitu bentuk respon yang meliputi: menirukan triad and error. Respon ini merupakan langkah 

permulaan dalam mempelajari keterampilan yang lebik kompleks. 

4) Mekanisme (mechanism)  

Yaitu sejenis unjuk kerja yang menunjukkan bahwa respon yang dipelajari telah menjadi kebiasaan 

dan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan dengan penuh kepercayaan dan kemahiran. 

5) Respon kompleks over (complex over respons)  

Yaitu sejenis unjuk kerja yang sangat terampil dan gerakan motorik yang membutuhkan pula gerakan 

yang kompleks, kemahiran ditunjukkan dengan cepat, lancer, dan tepat dengan menggunakan tenaga 

yang sedikitPenyesuaian (adaptation) 

Yaitu sejenis keterampilan yang telah berkembang baik sekali sehingga individu dapat merubah pola 

gerakannya untuk disesuaikan dengan persyaratan khusus untuk situasi bermasalah. 

6) Originasi (origination) 

Yaitu yang menyangkut penciptaan pola-pola gerakan yang baru untuk menyusaikan dengan situasi 

atau masalah yang khusus. 

Dengan demikian pembelajaran praktik merupakan suatu proses untuk meningkatkan keterampilan peserta 

didik dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan keterampilan yang diberikan dan peralatan 

yang digunakan. Selain itu, pembelajaran praktik merupakan suatu proses pendidikan yang berfungsi 

membimbing peserta didik secara sistematis dan terarah untuk dapat melakukan suatu keterampilan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Penelitian akan mencari korelasi atau hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya. Variabel yang dimaksud adalah teori pengetahuan pengelasan (variabel bebas) 

dan praktik pengelasan (variabel terikat). Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas XI jurusan teknik 

perbaikan bodi otomotif SMK Negeri 2 Bungoro. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu [15] yakni siswa yang 

mengikuti mata pelajaran pengelasan. Berdasarkan penjelasan diatas jadi sampel dalam penelitia ini ada siswa 

kelas XI jurusan teknik perbaikan bodi otomotif SMK Negeri 2 Bungoro yang mengikuti mata pelajaran 

pengelasan dengan jumlah 31 orang. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa teori pengelasan dan praktik pengelasan. 

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan lembar observasi praktik. 

Teknik tes digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengukur teori pengelasan siswa sedangkan untuk 

lembar observaasi digunakan untuk mengukur praktik pengelasan siswa. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik statistic deskriptif dan statistik inferensial. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan adalam penelitian di ketahui bahwa deskriptif pengetahuan teori pengelasan siswa kelas XI 

jurusan teknik perbaikan bodi otomotif SMK Negeri 2 Bungoro yaitu berada dalam kategori sedang yaitu 

54,84%. Sedangkan untuk praktik pengelasan siswa kelas XI jurusan teknik perbaikan bodi otomotif SMK 

Negeri 2 Bungoro yaitu berada dalam pada ketegori tinggi yaitu 61,28 %. 
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Hasil Uji Normalitas 

Hasil analisis statistik uji normalitas data diketahui bahwa uji pengetahuan teori pengelasan di dapat harga 

Chi Kuadrat hitung = 9.95. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat dengan dk 

(derajat kebebasan) 6-1 =5 bila dk 5 dan taraf kesalahan 5%, maka harga chi kuadrat tabel = 9.95. Karena harga 

chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat tabel (9.95< 11.070), maka distribusi data pengetahuan teori 

tersebut normal sedangkan untuk praktik pengelasan di dapat harga Chi Kuadrat hitung = 6.78. Harga tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan harga Chi kuadrat dengan dk (derajat kebebasan) 6-1 =5 bila dk 5 dan taraf 

kesalahan 5%, maka harga chi kuadrat tabel = 6.78. Karena harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi 

kuadrat tabel (6.78 < 11.070), maka distribusi data praktik pengelasan tersebut normal. 

 

Hasil Uji Linearitas 

Uji linieritas regresi sederhana untuk mengetahui apakah data terbentuk linier atau tidak. Jika data terbentuk 

linier, maka dapat digunakan analisis regresi linier akan tetapi jika tidak linear, maka harus digunakan analisis 

non linier. Uji linieriitas garis regresi dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan hasil Fhitung = 0,25 < Ftabel 

=2,42. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa antara data pengetahuan teori (X) dengan praktik pengelasan 

(Y) terbentuk linier sehingga dapat digunakan analisis regresi linier untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

Pengujian Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis penelitian ini digunakan analisis regresi linier sederhana. Analisi hasil 

perhitungan diporoleh persamaan regresi: Ý = 25.83 + 0.72 X. Analisis varian untuk regresi atau uji F yang 

hasilnya dapat dilihat pada table F. berdasarkan hasil analisis varians untuk regresi diperoleh Fhitung = 35,98 > 

Ftabel = 2,42 untuk α = 5% dengan dk (8:29). Jadi dapat dijelaskan bahwa hipotesis penelitian (Ha) yang 

menyatakan “Ada hubungan pengetahuan teori dengan praktik pengelasan siswa kelas XI jurusan teknik 

perbaikan bodi kendaraan SMK Negeri 2 Bungoro, diterima. 

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui ada hubungan yang kuat (0,64) dan signifikan (0.000 < 0.05) antara 

pengetahuan teori dengan praktik pengelasan siswa kelas XI jurusan teknik perbaikan bodi kendaraan SMK 

Negeri 2 Bungoro. Hal tersebut didukung dari perolehan data indikator masing-masing variabel.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya hubungan yang signifikan pengetahuan teori dengan praktik 

pengelasan dengan melihat pencapaian pengetahuan teori mata pelajaran pengelasan. Menunjukan bahwa 

pengetahuan teori memberikan hubungan positif terhadap praktik pengelasan dapat dilihat dari persamaan 

regresi, diestimasikan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan teori, semakin baik pula hasil keterampilan 

praktik. 

   

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data, kesimpilan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Pengetahuan teori pengelasan siswa kelas XI jurusan teknik perbaikan bodi kendaraan SMK Negeri 2 

Bungoro tergolong dalam kategori sedang. 

2. Praktik pengelasan siswa kelas XI jurusan teknik perbaikan bodi kendaraan SMK Negeri 2 Bungoro 

tergolong dalam kategori tinggi. 

3. Ada hubungan yang kuat antara variabel pengetahuan teori dan praktik pengelasan siswa kelas XI jurusan 

teknik perbaikan bodi kendaraan SMK Negeri 2 Bungoro. 
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